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Η συγκόλληση
των σωλήνων

Ε ι σ α γ ω γ ή :

Σε κάθε βιομηχανική εγκατάσταση υπάρχουν πάντα

σωληνώσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση. 

Η συγκόλληση των σωληνώσεων είναι ένας σοβαρός κλά-

δος των συγκολλήσεων όχι μόνο επειδή ακριβές βιομηχα-

νικές εγκαταστάσεις εξαρτώνται από τη γνωστή λειτουρ-

γία τους, αλλά και επειδή με την πάροδο του χρόνου γίνε-

ται όλο και πιο μεγαλύτερη χρήση σωληνώσεων. 

Συγκολλήσεις μετωπικές (σόκορο) σε ελάσματα χωρίς

σφάλματα είναι εύκολο να κατασκευασθούν εφ’ όσον επι-

τρέπεται να γίνει συγκόλληση και από τις δύο πλευρές

του ελάσματος. Κατά τη συγκόλληση των σωληνώσεων η

συγκόλληση γίνεται μόνο από την εξωτερική πλευρά, για

αυτό για συγκολλήσεις ποιότητας απαιτούνται έμπειροι

και εξειδικευμένοι ηλεκτροσυγκολλητές.

Υπάρχουν σωληνώσεις πολλών διαμέτρων, καθώς και

πολλών ποιοτήτων. Οι Μηχανικοί των Συγκολλήσεων

κατατάσσουν τις σωληνώσεις με βάση την εφαρμογή

τους στις ακόλουθες κατηγορίες:



1. Σωληνώσεις οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλές

πιέσεις λειτουργίας.

Εξαιτίας των χαμηλών πιέσεων λειτουργίας αυτών

των σωληνώσεων οποιαδήποτε διαρροή τους, δεν

μπορεί να επιφέρει καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Τέτοιου τύπου σωλήνες ή αγωγοί χρησιμοποιούνται

π.χ. για την μεταφορά και τροφοδοσία υδρεύσεως

των πόλεων. Αυτοί οι σωλήνες συγκολλούνται επί

τόπου με βασικά ηλεκτρόδια ή ηλεκτρόδια ρουτη -

λίου.

2. Σωληνώσεις (αγωγοί) για τη μεταφορά καυσίμων

και αερίων σε μεγάλες αποστάσεις.

Αυτοί οι σωλήνες (αγωγοί) έχουν διάμετρο μέχρι και

Φ 900mm και επειδή τα απαιτούμενα μήκη σωληνώ-

σεων είναι μεγάλα, η συγκόλληση γίνεται στο μέρος

τοποθετήσεώς τους και γι’ αυτό οι συγκολλήσεις

τους διαφέρουν.

Η συγκόλλησή τους γίνεται ως επί το πλείστον με

ηλεκτρόδιο κυτταρίνης και ο έλεγχος ποιότητας

γίνεται με ραδιογραφία 100% καθώς και με υπερή-

χους.

3. Σωληνώσεις ατμού και νερού που λειτουργούν

σε υψηλές πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτοί οι σωλήνες έχουν διάμετρο από Φ 50 έως Φ

500mm και συγκολλούνται χωρίς περιστροφή. Η

συγκόλλησή τους γίνεται ως επί το πλείστον με ηλε-

κτρόδια βασικά και ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται

με ραδιογραφία 100%.   

Σ’ αυτή την κατηγορία σωλήνων κατατάσσονται και

οι διάφορες σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στα

διυλιστήρια πετρελαιοειδών και πετροχημικές βιομη-

χανίες. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων ποιότητας, η

συγκόλληση του πάσσου της ρίζας γίνεται πάντοτε

με τη μέθοδο συγκόλλησης TIG.

4. Σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στους ατομι-

κούς αντιδραστήρες

Στους ατομικούς αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται

σωληνώσεις ειδικών κραμάτων γι’  αυτό το λόγο οι

συγκολλήσεις αυτών των σωληνώσεων είναι πιο

δύσκολες. Επίσης επειδή οποιαδήποτε διαρροή απο-

βλήτων ατομικής ενέργειας δημιουργεί όπως είναι

πλέον γνωστό επικίνδυνες καταστάσεις η απαιτούμε-

νη ποιότητα αυτών των συγκολλήσεων είναι ακόμη

πιο αυστηρή και ο έλεγχος της ποιότητας των

συγκολλήσεων γίνεται όχι μόνο μία φορά, αλλά σε

τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη λειτουργία του

αντιδραστήρα. 

Κάθε συγκόλληση σε τέτοιου είδους σωληνώσεις
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Η συγκόλληση

των σωλήνων

Σχήμα Νο 2:

Φρεζάρισμα

σωλήνων

«PROTEM»

Tζίγκας


