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Το αλουμίνιο είναι ένα από τα πλέον κοι-

νά και διαδεδομένα μέταλλα. Ως ορυκτό

υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. 

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται για πολλές

εφαρμογές και έχουν αναπτυχθεί πολλά

κράματα για πολλές χρήσεις. Το αλουμί-

νιο διατίθεται σε κάθε είδους σχήμα και

η διαμόρφωσή του είναι δυνατή με όλες

τις κοινές μεθόδους. Η ένωση κομμα-

τιών αλουμινίου είναι εφικτή με διάφο-

ρους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι

η συγκόλληση.



ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Το αλουμίνιο συνήθως κραματώνεται με χαλκό,

μαγνήσιο, μαγγάνιο, πυρίτιο και ψευδάργυρο. Χρησι-

μοποιούνται μικρές ποσότητες χρωμίου, σιδήρου,

νικελίου και τιτανίου για να αποκτήσουν τα κράματα

συγκεκριμένες ιδιότητες και μικρό μέγεθος κρυστάλ-

λων.

Το μαγνήσιο, μαγγάνιο, πυρίτιο και σίδηρος αυξάνουν

την αντοχή των κραμάτων αλουμινίου.

Ο χαλκός, το μαγνήσιο, ψευδάργυρος και πυρίτιο με

ορισμένη περιεκτικότητα δημιουργούν κράματα θερμι-

κώς επεξεργάσιμα. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες πριν τη συγκόλληση,

για να διασφαλιστεί η ποιότητα της συγκόλλησης.

Αυτές οι προπαρασκευαστικές ενέργειες περιλαμβά-

νουν την προετοιμασία των άκρων με την απαιτούμενη

γεωμετρία, καθαρισμό και την κατάλληλη τοποθέτηση

και στήριξη των ελασμάτων που πρόκειται να συγκολ-

ληθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και η

προθέρμανση των τεμαχίων. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΡΩΝ
Οι απαιτήσεις για την προετοιμασία των άκρων εξαρ-

τώνται από το σχεδιασμό του προϊόντος, το πάχος,

άλλες απαιτήσεις σχεδιασμού, τη δυνατότητα πρόσβα-

σης και τη μέθοδο συγκόλλησης που θα χρησιμοποιη-

θεί. Η προετοιμασία των άκρων μπορεί να «απαιτεί»

κατά μέτωπο συγκόλληση με ή χωρίς λοξοτομή,

γωνιακή συγκόλληση ή με αλληλοεπικαλυπτόμενα

άκρα.

Η προετοιμασία των άκρων μπορεί να γίνει με διάφο-

ρες μηχανικές μεθόδους όπως ψαλίδι, πριόνι και

άλλες. Απαιτείται καλός καθαρισμός λιπαντικών ή

άλλων υγρών κοπής εάν έχουν χρησιμοποιηθεί. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Οι επιφάνειες οι οποίες θα ενωθούν πρέπει να είναι

καθαρές για να διευκολυνθεί η επαφή μεταξύ του

συγκολλητικού υλικού και του μετάλλου βάσης. Το

μέταλλο βάσης δεν πρέπει να έχει στην επιφάνειά του

οξείδια, υγρασία, λάδια, λίπη, μπογιές ή οποιαδήποτε

άλλη ουσία. 

Πολλές ουσίες διασπώνται σε υψηλές θερμοκρασίες

με αποτέλεσμα την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο

δημιουργεί πόρους στη συγκόλληση.

Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με τρίψιμο, ψεκασμό ή

εμβάπτιση με συμβατό αποδεκτό διαλύτη ή με ατμό.

Επιφανειακά οξείδια αφαιρούνται από το τόξο κατά τη

διάρκεια της συγκόλλησης, προτιμάται όμως η αφαί-

ρεση των οξειδίων με μηχανικές ή χημικές μεθόδους

πριν από την έναρξη της συγκόλλησης.

Η πλέον κοινή μέθοδος είναι ο καθαρισμός με συρμά-

τινη βούρτσα ανοξείδωτου, χάλυβα, η οποία πρέπει να

διατηρείται καθαρή. 

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται πριν από το μοντάρι-

σμα των τεμαχίων, για να αποφεύγεται ο εγκλεισμός

καθαριστικού ή ακαθαρσιών μέσα στην ένωση.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η προθέρμανση δεν αποτελεί συνήθη απαίτηση για τη

συγκόλληση αλουμινίου και πρέπει να χρησιμοποιείται

μόνο για την αποφυγή προβλημάτων. Η προθέρμανση

αυξάνει το πλάτος της θερμικά επηρεασμένης ζώνης

με αποτέλεσμα τη μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων

των συγκολλήσεων ορισμένων κραμάτων.

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελεί η συγκόλ-

ληση λαμαρινών μεγάλου πάχους, λόγω της υψηλής

θερμοαγωγιμότητας την οποία παρουσιάζουν. Η προ-

θέρμανση μειώνει την απαιτούμενη θερμότητα για

τήξη και δεν πρέπει να υπερβαίνει του 1500C και να

διατηρείται σε ελάχιστες τιμές. 

Για μεγάλες κατασκευές η προθέρμανση μειώνει τις
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