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1. Εισαγωγή

Το άρθρο αυτό, κατά το θεωρητικό του μέρος είναι βασισμένο κυρίως σε εκτεταμένη

βιβλιογραφική μελέτη, η οποία πολλές φορές ανατρέχει στα στοιχεία του Διεθνούς

Ινστιτούτου Συγκόλλησης και ειδικά της επιτροπής ΙΧ και στο θέμα «Συμπεριφορά των

μετάλλων κατά τη συγκόλληση.

Ο βασικός σκοπός της
προθέρμανσης είναι να μειώσει
την ταχύτητα ψύξης του
θερμικού κύκλου συγκόλλησης
ώστε:
-να επηρεάσει, όταν χρειάζεται
τις μικροδομές του μετάλλου.

-να διευκολύνει τη διάχυση του
υδρογόνου του οποίου, λίγο
πολύ, όλοι γνωρίζουμε τους
κινδύνους.
-να αλλάζει, όχι τόσο το μέγεθος,
όσο την κατανομή των τάσεων
και αντίστοιχα των

παραμορφώσεων της
συγκόλλησης.

Κατά γενικό κανόνα η
θερμοκρασία προθέρμανσης
είναι η ελάχιστη θερμοκρασία
που έχει ορισθεί ανάλογα με την

Ορισμός



περίπτωση, που πρέπει να είναι
κατανεμημένη με ομοιογένεια σ’
όλο το πάχος του εξαρτήματος
που συγκολλάμε και σε μία ζώνη
ικανοποιητικού πλάτους από τα
δύο μέρη της ραφής
συγκόλλησης.
Η ελάχιστη αυτή θερμοκρασία
προθέρμανσης πρέπει να
διατηρηθεί στο προκαθορισμένο
ύψος σ’ όλη τη διάρκεια της
εργασίας της συγκόλλησης.
Στην περίπτωση ραφών με
πολλαπλά κορδόνια, η
θερμοκρασία προθέρμανσης θα
διατηρείται μεταξύ της
εναπόθεσης των διαφόρων
κορδονιών. 
Στην πράξη και εκτός της «εν
θερμώ» συγκόλλησης του
χυτοσίδηρου, η θερμοκρασία
προθέρμανσης της συγκόλλησης
των χαλύβων, κυμαίνεται από
+20 έως +450°C
Το ύψος της εξαρτάται από
παράγοντες που θα εξετάσουμε
στη συνέχεια. Μεταξύ των
παραγόντων αυτών είναι και η
θερμική παροχή της μεθόδου
συγκόλλησης που
χρησιμοποιούμε.

Προθέρμανση και συγκόλληση

Από μία πρώτη άποψη, η έννοια
της προθέρμανσης επομένως,
εμφανίζεται απλή.
Όμως τα πράγματα
περιπλέκονται, όταν στην πράξη

πρέπει να απαντήσουμε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
-Πότε πρέπει να προθερμάνουμε;
-Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να
προθερμάνουμε;
Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ
της προθέρμανσης και της
συγκολλητικότητας, έτσι, ώστε η
εκλογή των συνθηκών
προθέρμανσης πρέπει, σε πρώτη
εκτίμηση να βασισθεί πάνω
στους παράγοντες που διέπουν
τη συγκολλητικότητα των
μετάλλων που πρόκειται να
συγκολληθούν.
Η συγκολλητικότητα όμως είναι
ένας ορισμός που περιλαμβάνει
πολλές διαφορετικές όψεις και
συχνά αντικρουόμενες. Δεν
ορίζεται απλά. Με λίγα λόγια, θα
μπορούσαμε να της δώσουμε τον
ακόλουθο ορισμό:
«Ένα υλικό θεωρείται
συγκολλητό για μια ορισμένη
εφαρμογή και με την
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι
κατάλληλοι κανόνες εκτέλεσης
και θα χρησιμοποιηθούν τα
κατάλληλα υλικά, όπου υπάρχει η
βεβαιότητα ότι η συγκολλημένη
ραφή, θα διαθέτει τα ελάχιστα,
απαιτούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τοπικά και
γενικά, ώστε να εγγυάται την
ατομική ακεραιότητα όπως εκείνη
του συνόλου στο οποίο ανήκει».
H λεπτομερέστερη ανάλυση του
ορισμού αυτού, επιτρέπει να
ξεχωρίσουμε πέντε διαφορετικές

απόψεις, που υπεισέρχονται στην
εκτίμηση  της συγκολλητικότητας
ενός μεταλλικού υλικού:

1. Μεταλλουργική άποψη

αφορά:

-τη χημική σύνθεση του υλικού
-συνθήκες θερμοκρασίας της
συγκόλλησης
-τη μεταλλογραφική δομή
-τις φυσικές και χημικές ιδιότητες
του υλικού 
-τις διάφορες μορφές
ρωγματώσεων εν θερμώ ή εν
ψυχρώ, με την επιβάρυνση του
υδρογόνου
-τις χημικές αντιδράσεις
(οξειδώσεις) αν υπάρχουν.

2. Άποψη εκτέλεσης της

εργασίας αφορά:

-τη μέθοδο και τον εξοπλισμό
συγκόλλησης 
-την προετοιμασία των ραφών
-των παραμέτρων συγκόλλησης
(θερμική παροχή – σχήμα
κορδονιών)
-τη σειρά των συγκολλήσεων
-τη φύση του εναποτιθέμενου
μετάλλου
-την εξειδίκευση του τεχνικού
προσωπικού

3. Μηχανική άποψη αφορά:

-το σχεδιασμό της κατασκευής
-τον υπολογισμό των
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