
Αντοχή των

συγκολλητών

συνδέσεων
Οι βασικές δοκιμές αντοχής είναι:

Δοκιμές σε εφελκυσμό των μετωπικών συνδέσεων, σταυρωτών καθώς και επικα-

λυμμένων. Οι δοκιμές αυτές δίνουν συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα που κα-

θορίζουν τις ιδιότητες αντοχής των συγκολλητών συνδέσεων και μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν στο σχεδιασμό και υπολογισμό της κατασκευής. 

Δοκιμές κάμψης και σπασίματος. Είναι απλές τεχνολογικές δοκιμές, δίνοντας γε-

νική εικόνα κάποιων ιδιοτήτων της σύνδεσης. Η δοκιμή κάμψης χρησιμεύει για

τον έλεγχο των πλαστικών ιδιοτήτων. Το μέτρο αυτών των ιδιοτήτων είναι η γωνία

που μπορεί να καμφθεί η σύνδεση χωρίς να δημιουργηθούν χαραγές ή αποκόμμα-

τα. Η δοκιμή σπασίματος παρέχει τη δυνατότητα εξακρίβωσης σφαλμάτων στο

εσωτερικό της κόλλησης, δίνοντας συγχρόνως προσανατολιστικές πληροφορίες

για τις πλαστικές ιδιότητες των αυχενικών κολλήσεων.



1. Αντοχή σε θραύση

Στη στατιστική δοκιμή

εφελκυσμού, η μετωπική σύνδεση

παθαίνει ανομοιόμορφη

επιμήκυνση σε όλο το μήκος. Η

μικρότερη επιμήκυνση εμφανίζεται

στην κόλληση και στη ζώνη

επηρεαζόμενη θερμικά, ενώ η

μεγαλύτερη στο βασικό υλικό. Το

φαινόμενο αυτό προξενεί τη

χημική ανομοιογένεια στην

κόλληση στο βασικό υλικό καθώς

και στις δομικές μεταβολές στη

ζώνη επηρεαζόμενη θερμικά. Από

την άποψη των ανομοιόμορφων

επιμηκύνσεων στα διάφορα

τμήματα της σύνδεσης δεν

εκτελούνται μετρήσεις, της

επιμήκυνσης, ενώ στην πρακτική

περιοριζόμαστε μόνο στον

καθορισμό της αντοχή θραύσης. 

Rm = Fm

S

όπου:

Fm= δύναμη θραύσης

S = διατομή της σύνδεσης

Η ορθολογικά εκτελούμενη

μετωπική κόλληση κατά κανόνα

κόβεται στο βασικό υλικό πέρα

από την κόλληση.

Η αντοχή θραύσης των αυχενικών

κολλήσεων αποτελεί πολύπλοκο

πρόβλημα. Από αυτή την άποψη η

κατανομή των τάσεων στις

αυχενικές κολλήσεις γίνονται

αποδεκτές για τις συνδέσεις που

καταπονούνται σε εφελκυσμό σε

κάμψη και σε διάτμηση, ότι

λειτουργούν σε διάτμηση.

Η θεωρητική διατομή των

κολλήσεων είναι η διατομή του

μετώπου, δηλαδή το γινόμενο του

πάχους και του μήκους. Για τις

δοκιμές αντοχής θραύσης των

αυχενικών κολλήσεων

χρησιμοποιούνται σταυρωτές και

επικαλυμμένες συνδέσεις με

διαμήκεις και εγκάρσιες

κολλήσεις. 

Για τις αυχενικές κολλήσεις

σταυρωτής σύνδεσης η αντοχή.

Rm = 2Fm

ΣαI

Όπου: 

Fm = δύναμη θραύσης, 

ΣαI = το άθροισμα των

επιφανειών των τομών των

τεσσάρων κολλήσεων, 

α = το πάχος, 

Ι = το μήκος της κόλλησης.

2. Συγκέντρωση 
τάσεων στις συγκολλητές
συνδέσεις

Το μέγεθος των τάσεων σε

Αντοχή τ
ων συγκο

λλητών

συνδέσεω
ν

Σχ. 33 Kατανομή τάσεων στις συνδέσεις με σφάλματα

Σχ. 32

Yποκοπές στις

συγκολλητές

συνδέσεις

Σχ. 31

Kατανομή

τάσεων: α - με

σταθερή

διατομή, b - με

εγκοπή


