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Συγκόλληση εσωτερικής γωνίας
σε επίπεδη θέση. 
Διάφορες μορφές κορδονιών

Η συγκόλληση αυτή  είναι ευρύτατα διαδεδομένη

στις διάφορες κατασκευές και προϋποθέτει άρι-

στη γνώση της τεχνολογίας εκτέλεσης αυτής της

μεθόδου. Επιδρά όχι μόνο αποκλειστικά στην ποι-

ότητα της ραφής, αλλά εξίσου και στο κόστος

της.

Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου, την έντα-

ση του ρεύματος, την ταχύτητα προώθησης, είναι

δυνατόν να έχουμε κορδόνια στρογγυλεμένα

(μπομπέ), ημιστρόγγυλα, επίπεδα και καμιά φορά

κοίλα.

Το πρώτο (στρογγυλεμένο) δεν συνιστάται, πα-

ρότι είναι αρκετά, οικονομικό γιατί είναι αντιαι-

σθητικό και επικίνδυνο κυρίως σε κομμάτια που

καταπονούνται σε κόπωση. Πρακτικά δεν δικαιο-

λογείται.

Το δεύτερο (ημιστρόγγυλο) είναι το πιο διαδεδο-

μένο και εύκολο στην εκτέλεση. Χρησιμοποιείται

πάρα πολύ στις μεταλλικές κατασκευές, έχει

ωραία εμφάνιση.

Το τρίτο (επίπεδο) παρουσιάζει τα περισσότερα

πλεονεκτήματα τόσο από τεχνικής όσο και από οι-

κονομικής πλευράς, είναι το τυπικό κορδόνι για τη

λεβητοποιία και έχει ωραία παρουσίαση.

Το τέταρτο (κοίλο) είναι το πιο σπάνιο, συνιστάται

εκεί όπου απαιτείται μία αυξημένη αισθητική (κυ-

ρίως συγκολλητικά σώματα μηχανών – καραβιών

όπου η έρευνα επιβάλει αυξημένη αντοχή σε κα-

ταπονήσεις κόπωσης.

Οι διάφορες αυτές μορφές μπορούν να επιτευ-

χθούν είτε μ’ ένα κορδόνι είτε με περισσότερα

επάλληλα κορδόνια.
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Οικονομικά επιθυμητό είναι να πετύχουμε ένα μέ-

γιστο πάχος συγκόλλησης με τα λιγότερα κορδό-

νια. Αυτό είναι ακόμα πιο ευνοϊκό όσον αφορά τις

εγκάρσιες συστολές. 

Τεχνικές παρατηρήσεις

Πριν προσδιορισθεί η μέθοδος εκτέλεσης των συ-

γκολλήσεων εσωτερικής γωνίας είναι απαραίτητο

να επισημανθούν μερικά σημεία ιδιαίτερα σημα-

ντικά.

Όπως στις συνήθεις συγκολλήσεις ο όγκος του

εναποτιθέμενου μετάλλου πρέπει να είναι περιο-

ρισμένος εξ' αιτίας της επίδρασης της βαρύτητας

και αυτό ισχύει περισσότερο όταν το εναποτιθέ-

μενο μέταλλο είναι ρευστό.

Στην περίπτωση Α, το κορδόνι είναι συμμετρικό

(α=d) και η πάστα καλά κατασκευασμένη: το κορ-

δόνι αυτό είναι ιδανικό γιατί το μέταλλο χρησιμο-

ποιήθηκε με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση Β το κορδόνι είναι ασύμμετρο

(αd): με όγκο του εναποτιθέμενου μετάλλου, είναι

το ίδιο με το προηγούμενο. Το κορδόνι Β είναι σα-

φώς λιγότερο οικονομικό (g g’). Για μία συγκεκρι-

μένη συγκόλληση με διάμετρο ηλεκτροδίου και

ένταση ρεύματος δεδομένη υπάρχει μία ελάχιστη

ταχύτητα πρόωσης του ηλεκτροδίου πάνω από

την οποία το κορδόνι παραμορφώνεται.

Στην περίπτωση Γ παριστάνεται μία συγκόλληση

που έγινε με πολύ αργή ταχύτητα με αποτέλεσμα

το κορδόνι να παραμορφωθεί, γεγονός που «τονί-

ζεται» από την πάστα στο εσωτερικό τμήμα (δημι-

ουργία παχιού πέλματος).

Ορισμένοι τύποι ηλεκτροδίων (ρευστών μετάλ-

λων) και μέτριας διείσδυσης ή πιο συχνά μία κακή

θέση του ηλεκτροδίου, δημιουργούν ένα «φάγω-

μα» στο πάνω έλασμα. Στο σχήμα D παρουσιάζε-

ται ένα τέτοιο «φάγωμα». Αυτό είναι ένα σοβαρό

ελάττωμα γιατί προκαλεί όχι μόνο μείωση του

ελάσματος, αλλά ακόμη:

-μία αρχή θραύσης υπό μορφή τάσης διάτμησης

(θλίψης).

-δυσκολία στην αφαίρεση της πάστας που έχει

εγκλωβιστεί μέσα στο φάγωμα, με αποτέλεσμα

τον κίνδυνο της παραμονής της πάστας μετά την

εκτέλεση συμπληρωματικών κορδονιών.

Το ελάττωμα αυτό μπορεί να εξαλειφθεί στη χει-

ρότερη περίπτωση, με την εκτέλεση ενός φαρδι-

ού κορδονιού όπως παρουσιάζεται στο σχ. Ε.

Το πρώτο κορδόνι στη συγκόλληση γωνίας πρέ-

πει να έχει καλή διείσδυση, όπως φαίνεται στο σχ.

G. Το κορδόνι που φαίνεται στο σχ. F έχει γίνει με

ηλεκτρόδιο μεγάλης διαμέτρου όπου μία έλλειψη

έντασης έχει σαν αποτέλεσμα το πάχος να είναι

μειωμένο, και ακόμα να δημιουργούνται αρχές
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