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Ο συνδυασμός των

λέξεων Κυκλική και

Συγκόλληση προσδιορίζει

τη διαδικασία κατά την

οποία το τόξο (βολταϊκό)

κινείται περιφερειακά

γύρω από ένα κομμάτι

εργασίας (συνήθως

κάποιο σωλήνα ή αγωγό).

Τι είναι 
η Κυκλική

Συγκόλληση;



Από την ονοματολογία που

χρησιμοποιείται για τη

συγκόλληση, η κυκλική

συγκόλληση ανήκει στην

κατηγορία της ημι-μηχανικής

συγκόλλησης (TIG).

Καθώς υπάρχει η ανάγκη για

σωστό έλεγχο του σίδερου

συγκόλλησης, η διαδικασία της

κυκλικής συγκόλλησης TIG και η

εφαρμογή των σχετικών

κανόνων όπως η επιλογή των

αερίων, η καθαρότητα, η

συγκολλητική δυνατότητα

συγκεκριμένων υλικών όπως και

των σχετικών προδιαγραφών

της μηχανική δυναμικής, όπως η

ελαστικότητα και δυνατότητα

καμπυλότητας, είναι πολύ

σημαντική.

Η κυκλική συγκόλληση

εφαρμόζεται προς το παρόν

όπου θεωρείται εξαιρετική

προτεραιότητα η ποιότητα των

ενώσεων συγκόλλησης. Αυτές

οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται

μόνο στη μηχανική δύναμη και

στα πιστοποιητικά που

αποκτούνται από έλεγχο

ακτίνων Χ, αλλά και στους

σημαντικούς τομείς της

αισθητικής και τησ ραφής της

συγκόλλησης. Για οποιονδήποτε

χρήστη, ο κυριότερος λόγος

χρήσης αυτής της διαδικασίας

συγκόλλησης είναι η απόκτηση

μια ομοιόμορφης, επίπεδης,

λείας επιφάνειας. 

Συνεπώς, προτιμάται από τους

ακόλουθους τομείς:
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Ο όρος Κυκλική Συγκόλληση (orbital welding) προέρχεται από την

λατινική λέξη ORBIS = κύκλος. Υιοθετήθηκε αρχικά από την αερο-

διαστημική επιστήμη και χρησιμοποιήθηκε ως ουσιαστικό ή ως επί-

θετο με τις λέξεις κύκλος – τροχιά ή κυκλικά ή εν τροχιά για να περι-

γράψει την πορεία ενός φυσικού ή τεχνητού δορυφόρου ή ενός ου-

ράνιου σώματος. Για το λόγο αυτό προφανώς έχει επικρατήσει στην

ελληνική ορολογία και ο όρος Δορυφορική Συγκόλληση.

Ο συνδυασμός των λέξεων Κυκλική και Συγκόλληση προσδιορίζει τη

διαδικασία κατά την οποία κάποιο τόξο (βολταϊκό) κινείται γύρω

από ένα κομμάτι εργασίας (συνήθως κάποιο σωλήνα ή αγωγό).

Η σύλληψη της έννοιας της Κυκλικής Συγκόλλησης είναι βασικά

ένας αόριστος όρος που χρησιμοποιείται μόνο για την περιγραφή

της διαδικασίας, όταν ένα τόξο διαγράφει μια πορεία τουλάχιστον

360 μοιρών γύρω από ένα κομμάτι εργασίας χωρίς διακοπή. 

Συνεπώς, διαδικασίες οι οποίες έχουν διακοπές στην πορεία συ-

γκόλλησης των 360 μοιρών, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται

για καλύτερη κατεργασία του σίδερου (συχνά τέτοιες διαδικασίες

χρησιμοποιούνται για συγκόλληση MIG/MAG, όπου η διαδικασία συ-

γκόλλησης πραγματοποιείται σε 2 ημικύκλια), δεν μπορούν να απο-

καλούνται διαδικασίες κυκλικής συγκόλλησης.

•Χημική Βιομηχανία

•Φαρμακευτική Βιομηχανία

•Βιοτεχνολογία

•Υψηλής καθαρότητας

συστήματα υδροδότησης

•Βιομηχανία κατασκευής

ημιαγωγών

•Βιομηχανία αεροναυπηγικής 

και αεροδιαστημικής τεχνολογίας.

1. Ορισμός 

2. Δυνατότητες και περιορισμοί


