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Σύρματα σωληνωτά

παραγεμισμένα

για συγκόλληση με αέριο 

Τα πρώτα σωληνωτά παραγεμισμένα  σύρματα

συγκόλλησης με τη μορφή ράβδου, είδαν το

φως της ημέρας στις Η.Π.Α., το 1926. Από το

1950 περίπου η ράβδος πήρε τη μορφή πραγματι-

κού σύρματος και μέχρι σήμερα οι κατασκευαστές των συρμάτων  αυτών δεν έπαψαν να αναζη-

τούν βελτιωμένους τρόπους παραγωγής, ώστε το προϊόν τους να ικανοποιεί όλο και περισσότερο

τις ποιοτικές απαιτήσεις των συγκολλημένων κατασκευών. 

Στο σχ. 1 έχουμε τις διάφορες μορφές που πήρε το παραγεμισμένο σύρμα από τη γέννησή του

μέχρι σήμερα. Όπως βλέπουμε, ο τύπος του σύρματος αυτού είναι μια λογική συνέχεια του

απλού ηλεκτροδίου της συγκόλλησης με το χέρι, αφού και τα δύο υλικά περιλαμβάνουν στη σύν-

θεσή τους ένα μεταλλικό μέρος και ένα συλλίπασμα, τοποθετημένα όμως κατά αντίθετοι τρόπο.

Το παραγεμισμένο αποτελείται από ένα μεταλλικό περίβλημα από μαλακό συνήθως χάλυβα επι-

χαλκωμένο ή όχι, το οποίο περικλείει ένα κοκκώδες μίγμα του οποίου ο ρόλος είναι πολύπλευρος

και σπουδαίος. Πράγματι χρησιμεύει:
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• Στο σχηματισμό μιας προστατευτικής σκου-

ριάς του λιωμένου μετάλλου όπως και στην

περίπτωση του ηλεκτροδίου. 

•Στην αποξείδωση και τον καθαρισμό του

τήγματος με τη βοήθεια στοιχείων όπως το

Mn, Si κ.λ.π. που περιέχει. 

•Στη διαμόρφωση της χημική σύνθεση του

εναποτιθέμενου μετάλλου χάρις στα κραματι-

κά στοιχεία που μπορεί να περιέχει και ιδιαίτε-

ρα όταν πρόκειται για συγκόλληση ειδικών χα-

λύβων (ερπυσμού, ανοξείδωτων, σκληρής

αναγόμωσης κ.λ.π. )

Το προστατευτικό αέριο CO2 ή άλλο που χρη-

σιμοποιείται στην περίπτωση των συρμάτων

που εξετάζουμε, απλοποιεί τα καθήκοντα του

συλλιπάσματος μια και συντείνει στην αποτε-

λεσματική προστασία από την ατμόσφαιρα και

κυρίως το άζωτο. Αν δεν υπήρχε το εξωτερικό

προστατευτικό αέρι, το συλλίπασμα θα έπρε-

πε να παράγει από μόνο τα αναγκαία αέρια

προστασίας. 

Βασικές ιδιότητες των
σωληνωτών συρμάτων αερίου –
πλεονεκτήματα.

Μετά από όσα εξηγήσαμε σχετικά με τη σύ-

σταση των συρμάτων αυτών, μπορούμε να

αντιληφθούμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά

τους που είναι τα ακόλουθα και αξίζουν νομί-

ζουμε ιδιαίτερης προσοχής από την πλευρά

των τεχνικών:

•Στην παραγωγή τους παρουσιάζουν αφά-

νταστη ευκολία, μια και με το ίδιο εξωτερικό

περίβλημα από μαλακό χάλυβα, μπορούμε να

πετύχουμε σύρματα που εναποθέτουν πληθώ-

ρα διαφορετικών μετάλλων, χάρις στο διαφο-

ρετικό τους εσωτερικό συλλίπασμα Έτσι ένα

σοβαρό μεταλλουργικό πρόβλημα κράματος

του στερεού σύρματος, λύνεται απλά με το

ανακάτεμα γεμισμένου σύρματος. Το πλεονέ-

κτημα αυτό κάνει ώστε τα παραγόμενα σύρ-

ματα να παράγονται σε όλες σχεδόν τις ποιό-

τητες, όπως και τα ηλεκτρόδια. 

•Το συλλίπασμα μπορεί να έχει το χαρακτήρα

που επιθυμούμε όπως: ρουτηλίου, βασικό ή

άλλο, με αποτέλεσμα η ποιότητα της συγκόλ-

λησης να ελέγχεται απόλυτα.

•Το συλλίπασμα, κλεισμένο μέσα στο μεταλ-

λικό περίβλημα, προστατεύεται σε μεγάλο

βαθμό από την υγρασία, στην περίπτωση δε

του σωληνωτού χωρίς ραφή, η προστασία αυ-

τή είναι απόλυτη. Αποτέλεσμα της σπουδαίας

αυτής ιδιότητας είναι η συγκόλληση να είναι

χαμηλού ή πολύ χαμηλού υδρογόνου (της τά-

ξεως του 2-3cm3 /100 γραμμ. Ì ετάλλου) και ο

κίνδυνος της ρηγμάτωσης κάτω από τη ραφή

πολύ περιορισμένος. Αυτό επιτρέπει τη χρησι-

μοποίηση των παραγεμισμένων συρμάτων με

αέριο στη συγκόλληση χαλύβων υψηλής αντο-

χής ή ελαφρά κραματικών, με μεγάλη επιτυ-

χία. Συγχρόνως απαλλάσσει τον ηλεκτροσυ-

γκολλητή από το ενοχλητικό στέγνωμα που


