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Θα ήταν βέβαια ιδανικό αν οι ιδιότητες και οι χαρακτη-

ριστικές του λουτρού τήξης της συγκόλλησης και της

Θερμικά Επηρεαζόμενης Ζώνης (Θ.Ε.Ζ.) ήταν ίδιες με

τις ιδιότητες του προς συγκόλληση μετάλλου βάσης.

Αυτό φυσικά δεν είναι δυνατό εφ’ όσον το λουτρό συ-

γκόλλησης μοιάζει με χύτευση ενώ τα περισσότερα μέ-

ταλλα που υπόκεινται σε συγκόλληση βρίσκονται σε

κατάσταση εξέλασης. Τα προϊόντα εξέλασης σχεδόν

πάντοτε έχουν καλύτερη στατική και δυναμική αντοχή,

ολκιμότητα και αντοχή σε κρούση απ’ ότι τα αντίστοιχα

χυτά κράματα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το λουτρό συγκόλλησης απο-

τελεί μια μικρογραφία χύτευσης, ψύχεται με ταχύ ρυθ-

μό και οι ιδιότητες συνήθως πλησιάζουν τις ιδιότητες

του υλικού εξέλασης. Αυτό είναι απόλυτα σωστό για

την περίπτωση των Σιδηρούχων Υλικών και με μια μικρή

παρέκκλιση για τα μη Σιδηρούχα Υλικά όπως π.χ. στα

κράματα Αλουμινίου και Χαλκού. 

Εξ’ αιτίας λοιπόν των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων

που αναπτύσσονται μέσα στο λουτρό τήξης της συ-

γκόλλησης, το υγρό του λουτρού τίθεται σε κίνηση

ακολουθώντας μια ποικιλία διαδρομών. Η ποικιλία αυτή

των διαδρομών εξαρτάται από το είδος και τη διαμόρ-

φωση των λοξοτομών του προς συγκόλληση υλικού, το

ρεύμα συγκόλλησης καθώς και τη γωνία εργασίας, που

δουλεύει το ηλεκτρόδιο ή το εργαλείο συγκόλλησης.
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Αυτός ο στροβιλισμός έχει σα αποτέλεσμα την επίτευξη

θερμοκρασίας και μεταλλουργικής ομοιομορφίας μέσα

στο λουτρό συγκόλλησης, με μοναδική εξαίρεση την

περιοχή κοντά στο σημείο όπου το τόξο έρχεται σε άμε-

ση επαφή με το λουτρό. Η τελική χημική σύνθεση του

λουτρού συγκόλλησης είναι αποτέλεσμα της μίξης του

ηλεκτροδίου ή υλικού συγκόλλησης και των τηκόμενων

κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, μετάλλων βάσης.

Τότε λέμε ότι το μέταλλο του ηλεκτροδίου που έχει

προσαχθεί στο λουτρό συγκόλλησης έχει αραιωθεί από

το λιώμενο μέταλλο βάσης. Στην περίπτωση αυτογε-

νούς συγκόλλησης, δηλαδή, εκεί που δεν χρησιμοποι -

ούμε καθόλου ηλεκτρόδιο, τότε λέμε ότι η αραίωση

ανέρχεται στο 100%. Στην περίπτωση συγκόλλησης με

ηλεκτρόδιο, τότε στη συγκόλληση ρίζας επιτυγχάνουμε

μία αραίωση της τάξης του 30%, ενώ στα επόμενα κορ-

δόνια η αραίωση είναι κατά τι μικρότερη. 

Συνέπεια της παραπάνω ομοιομορφίας του λουτρού

συγκόλλησης είναι η πραγματοποίηση του υπολογι-

σμού της αναμενόμενης χημικής του σύνθεσης, με την

προϋπόθεση φυσικά ότι η χημικές συνθέσεις και αναλο-

γικές του ηλεκτροδίου και του μετάλλου βάσης είναι

γνωστές.

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται συνήθως με την εξέταση

της διατομής της συγκόλλησης, όπως φαίνεται στην Ει-

κόνα Νο 1. Τέτοιου είδους απλοί υπολογισμοί είναι πο-

λύ σημαντικοί, όταν το υλικό συγκόλλησης ή το ηλε-

κτρόδιο είναι σημαντικά διαφορετικό σε χημική σύστα-

ση από το υλικό βάσης όπως π.χ. στη συγκόλληση ανό-

μοιων υλικών, όπως π.χ. επίστρωση κοινού χάλυβα με

ανοξείδωτο ή συγκολλήσεις Αλουμινίου κ.λ.π. Μια άλλη

περίπτωση όπου είναι αναγκαίο να εξετάσουμε την

αραίωση, είναι η περίπτωση υλικού βάσης με μεγάλη

ποσότητα θείου, ή όταν υπάρχει ποσότητα Αλουμινίου

η οποία όταν παγιδευτεί στο λουτρό τήξης της συγκόλ-

λησης, επηρεάζει την ποσότητα του Οξυγόνου και υπο-

βιβάζει την αντοχή της συγκόλλησης σε κρούση. 

Δομή του μετάλλου συγκόλλησης

Στους ανθρακούχους και ανθρακομαγγανιούχους χά-

λυβες, οι επιμήκεις κόκκοι της συγκόλλησης είναι φερ-

ριτικής μορφής. Αυτός ο τύπος της δομής έχει πολύ μι-

κρή αντοχή σε κρούση και είναι απαραίτητο ν’ αποκατα-

σταθεί. Ο συνήθης τρόπος είναι η θερμική κατεργασία

της ομαλοποίησης. Στην περίπτωση της συγκόλλησης

με πολλά κορδόνια, κάθε προηγούμενο κορδόνι υπόκει-

ται σε θερμική κατεργασία από αυτό που ακολουθεί. Το

μέταλλο το οποίο έχει θερμανθεί κατά τη διάρκεια της

συγκόλλησης, σε μία θερμοκρασία υψηλότερη από τη

θερμοκρασία μετασχηματισμού (Αλλαγή Μεταλλουργι-

κής Φάσης) κρυσταλλοποιείται σε ένα νέο λεπτότερο

και ίσου μεγέθους κόκκο. Η έκταση που παίρνει αυτή η

ανακρυστάλλωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

συμπεριλαμβανομένης και της ενδιάμεσης θερμοκρα-

σίας θέρμανσης που συνήθως παίρνουμε πλήρη ανα-

κρυστάλλωση (βλέπε Εικόνα Νο 2). Το φαινόμενο αυτό

επίσης βελτιώνει τη μεταλλουργική δομή στις γειτονι-

κές περιοχές Θ.Ε.Ζ.  Μία κρίσιμη περιοχή όπου η αντο-

χή σε κρούση είναι επιθυμητή, είναι η πάνω περιοχή σύ-

ντηξης μεταξύ του λουτρού συγκόλλησης και του με-

τάλλου βάσης. Ο λόγος της κρισιμότητας αυτής είναι

ότι το τελευταίο κορδόνι συγκόλλησης δεν υπόκειται

στην ευεργετική ανακρυστάλλωση. Προσεκτική εναπό-

θεση του τελευταίου κορδονιού (πάσσου) ή κορδονιών
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H θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη 

και τα σφάλματα της ραφής

Εικόνα 1

Υπολογισμός

αραίωσης από

τη γεωμετρία

συγκολλήσεων. 


