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Η συγκόλληση είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους σύνδε-

σης στις μηχανουργικές κατασκευές. Είναι γρήγορη, φθηνή και

αποδίδει στεγανές ραφές και έτσι προτιμάται σε πολλές βιομηχα-

νικές εφαρμογές από την απλή κατασκευή δοχείων μέχρι την αε-

ροναυπηγική. Με αφετηρία τη συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου πέρασε από πολλά στάδια εξέλιξης και σήμερα εφαρμόζεται ως διαδικασία

σύνδεσης με μεγάλη ποικιλία μεθόδων. Πριν λίγες δεκαετίες η συγκόλληση αφορούσε κατά κανόνα μεταλλικά υλικά και κυρίως χάλυβες. Οι

ανάγκες διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας με μεγάλες προοπτικές όπως η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυπηγική μικρών

και μεγάλων σκαφών και πολλές άλλες δημιούργησαν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και βιομηχανοποίηση νέων μεθόδων. Μία ιδι-

αίτερα ισχυρή ώθηση στην επινόηση, εφαρμογή και διάδοση μεθόδων συγκόλλησης έδωσε ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος. Δεύτερη ισχυρή ώθη-

ση στην εφαρμογή νέων τεχνικών συγκόλλησης έδωσε η διάδοση των εργαλειομηχανών CNC.  Η Αυτοματοποίηση και η παραγωγικότητα

βελτιώθηκαν  πολύ στις εργασίες συγκόλλησης. Η στόχευση της τσιμπίδας άλλαξε φιλοσοφία. Πέρασε μέσα από τα προγράμματα των υπο-

λογιστών που ανέλαβαν την οδήγησή της αντί για το χέρι του συγκολλητή. Η συγκόλληση με laser έγινε ρουτίνα. H συγκόλληση με τις μεθό-

δους TIG και  MIG και η συγκόλληση με plasma, συνεργάστηκαν άψογα με τη νέα φιλοσοφία οδήγησης. παράλληλα όμως αναπτύχθηκαν τε-

χνικές για τη συγκόλληση υλικών που μέχρι πρόσφατα δεν γνώριζαν ευρεία βιομηχανική εφαρμογή. Ελαφρά αλλά ισχυρά κράματα με βάση

το Αλουμίνιο, το Τιτάνιο, το Νικέλιο και άλλα μέταλλα επέβαλλαν την ανάπτυξη νέων τύπων ηλεκτροδίων και συρμάτων και ανάπτυξη νέων

τεχνικών συγκόλλησης. Αλλά και μη μεταλλικά υλικά, όπως τα πλαστικά χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα σε βιομηχανικές κατασκευές. Η

ανάγκη για τη συγκόλλησή τους αναζήτησε λύσεις και στις συγκολλήσεις μετάλλων. Μία από τις λύσεις που φαίνεται ότι δουλεύει καλά και

στα πλαστικά και στα μέταλλα είναι η μέθοδος συγκόλλησης με υπέρηχους. [σχ.1] 
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Τη συγκόλληση με υπερήχους

συναντάμε σε βιομηχανικές

εφαρμογές τόσο στη σύνδεση

μετάλλων όσο και στη σύνδεση

πλαστικών. Η διάκριση μεταξύ των

δύο αυτών κατηγοριών υλικών

γίνεται σκόπιμα γιατί σε κάθε

κατηγορία έχουμε διαφορετική

αρχή λειτουργίας. Και στις δύο

περιπτώσεις το ένα από τα δύο

κομμάτια που συγκολλούνται

προσαρμόζεται σταθερά στο

έδρανο (τραπέζι)  της συσκευής

συγκόλλησης. Το δεύτερο κομμάτι

είναι σε επαφή με το πρώτο αλλά

και με την κεφαλή συγκόλλησης

της μηχανής που 

α. πιέζει το κομμάτι στο άλλο και 

β. υποβάλλει το άνω κομμάτι σε

μία ταλάντωση με υπερηχητική

συχνότητα.

Σημ. Το εξάρτημα της συσκευής που

αναφέρουμε ως κεφαλή και μεταφέρει

τους υπερήχους στην περιοχή

συγκόλλησης αναφέρεται στην

βιβλιογραφία ως sonotrode. Λέξη

σύνθετη προφανώς από τις λέξεις sonic

και electrode, ηχητικός και ηλεκτρόδιο,

θα μπορούσε να αποδοθεί ως ηχητικό

ηλεκτρόδιο ή κάτι ανάλογο. Δυστυχώς,

όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές

σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών,

στην Ελληνική δεν υπάρχουν δόκιμοι

όροι για να περιγράψουν εργαλεία,

φαινόμενα και τεχνικές και

χρησιμοποιούμε κακές μεταφορές ή

τους ξένους όρους. Το συγκεκριμένο

εργαλείο λόγω σχήματος και

λειτουργίας αναφέρεται και σαν κόρνα 

ΣYΓKOΛΛHΣH

METAΛΛΩN 
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Σε αντίθεση με τις περισσότερες

μεθόδους συγκόλλησης αλλά και

τη συγκόλληση πλαστικών με

υπερήχους, η συγκόλληση

μετάλλων με υπερήχους δεν είναι

θερμική μέθοδος. Δεν προκαλεί

την τοπική τήξη των προς

συγκόλληση μετάλλων. Πιέζει τα

κομμάτια μεταξύ τους και

εξαναγκάζει το ένα από αυτά να

ταλαντώνεται μηχανικά κινούμενο

οριζόντια. [σχ.2] 

Η συγκόλληση γίνεται με μία

περίπλοκη διεργασία όπου

εμπλέκονται οι στατικές δυνάμεις

συμπίεσης, οι «παλλόμενες»

διατμητικές δυνάμεις και μία

μέτρια αύξηση της θερμοκρασίας

της περιοχής. Το μέγεθος των

παραγόντων αυτών εξαρτάται από

το πάχος των προς συγκόλληση

υλικών, την επιφανειακή τους

δομή και τις μηχανικές τους

ιδιότητες.

Η συχνότητα της ταλάντωσης

είναι 20 ή 35 ή 40 KHz. Η πιο

συνηθισμένη είναι η συχνότητα

των 20 KHzπου δεν γίνεται

αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί

και επιτρέπει την καλύτερη

απόδοση της ενέργειας

συγκόλλησης. Οι συχνότητες των

35 και 40 KHz χρησιμοποιούνται

σε περιπτώσεις που δεν απαιτούν

μεγάλη ενέργεια συγκόλλησης.

Η διαδικασία συγκόλλησης είναι

πολύ σύντομη – κρατά λιγότερο

από δευτερόλεπτο – και κατά

αρχήν διασκορπίζονται τα

στρώματα οξειδίων που

καλύπτουν τις  επιφάνειες
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