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ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Ηλεκτροπόντα
& Laser

Για τη σύνδεση των μεταλλικών ελασμάτων εφαρμόζονται πολλές τεχνικές. Ανάμεσα σ' αυτές

ξεχωριστή θέση έχει η συγκόλληση, την προτιμούν όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή στη σύνδεση

και όπου απαιτείται στεγανή σύνδεση. Υπάρχουν όμως πολλές εφαρμογές που δεν απαιτούν

στεγανότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται συγκόλληση σε όλο το μήκος της σύνδεσης,

μερικά σημεία αρκούν για να γίνει ικανοποιητική σύνδεση. Πολλές φορές επίσης, απαιτείται μία

προσωρινή σύνδεση στην επιθυμητή θέση των ελασμάτων προκειμένου να γίνει κάποια άλλη

εργασία.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η προσφιλέστερη λύση είναι το ποντάρισμα (σημειακή

συγκόλληση)

Όλες οι μέθοδοι συγκόλλησης μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για σημειακή συγκόλληση ανάλογα

με τις συνθήκες εργασίας. Από αυτές  οι μόνες καθαρές με την έννοια ότι δεν χρησιμοποιούν

αναλώσιμα υλικά και δεν παράγουν απόβλητα είναι:

•η συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση  και 

•η συγκόλληση με laser

Για να είμαστε ακριβείς, στην ίδια κατηγορία μπορεί να καταταγεί  και η συγκόλληση με δέσμη

ηλεκτρονίων. Λόγω όμως της περιορισμένης διάδοσής της σε βιομηχανικές εφαρμογές, δεν γίνεται

εκτεταμένη αναφορά σε αυτήν.
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Σημειακή
συγκόλληση 
με ηλεκτρική
αντίσταση

Η συγκόλληση με ηλεκτρική

αντίσταση εφαρμόζεται με

διάφορες μορφές:

•η σημειακή συγκόλληση 

•η συγκόλληση με προεξοχές

(projection welding)

•η γραμμική συγκόλληση

(ουσιαστικά ίδια μέθοδος με

τη σημειακή συγκόλληση

αλλά με τα ηλεκτρόδια

κυκλικά και περιστρεφόμενα

ώστε η συγκόλληση να γίνεται

κατά μήκος της διαδρομής των

ελασμάτων)

•η μετωπική συγκόλληση με

ηλεκτρική αντίσταση

(εφαρμόζεται κυρίως για

σωλήνες )

Πιο χαρακτηριστική, ευρύτερα

εφαρμοζόμενη, και πιο παλιά

είναι η σημειακή συγκόλληση

με ηλεκτρική αντίσταση. Η

μηχανή που χρησιμοποιείται

για τη σημειακή συγκόλληση

στη γλώσσα του

μηχανουργείου καλείται

ηλεκτροπόντα. Έτσι και ο

«λόγιος» όρος σημειακή

συγκόλληση με ηλεκτρική

αντίσταση λέγεται ποντάρισμα

ή ποντάρισμα σε

ηλεκτροπόντα. Οι

αγγλόφωνοι μηχανουργοί

χρησιμοποιούν τον πιο

χαρακτηριστικό όρο spot

welding. 

Το ποντάρισμα με ηλεκτρική

αντίσταση, εξελίχτηκε σαν

τεχνική συγκόλλησης και

σήμερα βρίσκει ευρύτατη

εφαρμογή σε πολλές

βιομηχανικές εφαρμογές.

Χρησιμοποιείται πολύ για τη

σύνδεση λαμαρινών που

συνθέτουν το περίβλημα

οχημάτων και για το λόγο

αυτό απετέλεσε το αντικείμενο

έντονης βιομηχανικής

έρευνας. Αποτέλεσμα των

προσπαθειών αυτών είναι η

εκτέλεση πονταρισμάτων με

Συγκόλληση με
ηλεκτροπόντα


