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Η Μεταλλουργία του
«Συγκολλητή»

Αρχή

Καθαρισμός του χυτοσιδήρου: μειώνουμε την περιεκτικότητα σε

άνθρακα από 3 μέχρι 4,5% σε λιγότερο από 1,5% καθώς και την

περιεκτικότητα σε ξένες προσμίξεις (κυρίως θείο και φώσφορο). Με

πλήρη απανθράκωση παίρνουμε τον σίδηρο. 

Επεξεργασία

Η επεξεργασία των χαλύβων γίνεται με διάφορους τρόπους όπως:

•Σε επίπεδο φούρνο (χάλυβας Martin).

•Σε στρόμβο (χάλυβας Thomaw, Bessemer, BTM).

•Σε ηλεκτρικό φούρνο

Μετά την επεξεργασία οι χάλυβες χύνονται σε χελώνες, από τις

ανάγκες παίρνουμε με εξέλαση (εργασία εν θερμώ – με αερόσφηρο

ή με έλαστρα) τα τελικά προϊόντα του εμπορίου: λαμαρίνες

μορφοσιδήρους, δοκάρια, λάμες, σύρματα κ.λ.π.

Σε άλλες περιπτώσεις με χύτευση μπορούμε κατ’ ευθείαν να

περάσουμε από ρευστή κατάσταση στην τελική μορφή. Έτσι

παίρνουμε τον χυτοχάλυβα.

Επεξεργασία των χαλύβων



Θερμικές κατεργασίες 

των χαλύβων

Οι γενικότητες των θερμικών φαινομένων που θα

αναπτύξουμε συνοπτικά είναι απαραίτητες για να

κατανοήσουμε τι συμβαίνει κατά τη συγκόλληση

των χαλύβων.

Βαφή

Ένας μεγάλος αριθμός χαλύβων είναι επιδεκτικός

στη βαφή. Η βαφή συνίσταται στη θέρμανση του

μετάλλου και στην γρήγορη απόψυξη 

(σχ. 1, καμπύλη 1). Το μέταλλο αποκτά έτσι μία

σκληρότητα ανώτερη από αυτή του μετάλλου που

ψύχεται αργά. Αυτό συμβαίνει για τον παρακάτω

λόγο:

Μετά από μια θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη

θερμοκρασία μετασχηματισμού Σ-γ (σημείο Α3) και

με μια αρκετά γρήγορα απόψυξη, μπορούμε να

διατηρήσουμε στη συνήθη θερμοκρασία μία

κατάσταση εκτός ισορροπίας σε αυτή τη

θερμοκρασία. Καταλήγουμε έτσι σε δομές και

ιδιαίτερα συστατικά: π.χ. μαρτενσίτη που είναι ένα

συστατικό πολύ σκληρό και πολύ εύθραστο.

Ορισμένα στοιχεία όπως ο άνθρακας, το χρώμιο, το

νικέλιο, το μαγγάνιο ευνοούν τη βαφή.

Για παράδειγμα, όσο μεγαλύτερη είναι η

περιεκτικότητα του άνθρακα σε ένα χάλυβα, τόσο

πιο επιδεκτικός είναι στη βαφή. Ο σίδηρος, οι

μαλακοί χάλυβες (δηλαδή σιδηρούχα μέταλλα με

χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα) δεν βάφονται. 

Επαναφορά, ανόπτηση, υπερθέρμανση

Ο βαμμένος χάλυβας διαθέτει μια μεγαλύτερη

σκληρότητα, αλλά και μια μεγαλύτερη

ευθραυστότητα. 

Επαναφορά

Αν θερμάνουμε το βαμμένο χάλυβα σε

θερμοκρασία ανώτερη του περιβάλλοντος αλλά

χαμηλότερη της θερμοκρασίας βαφής (ή του

μετασχηματισμού), είναι δυνατά να μεταβάλλουμε
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