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Συγκόλληση 

ανθρακούχων χαλύβων 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ

ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ 

Οι  ραφές των συγκολλήσεων

επιτυγχάνονται με ένα ή περισσότερα

κορδόνια ή πάσα. Ο αριθμός των

πάσων είναι συνάρτηση του πάχους

των προς συγκόλληση ελασμάτων 

Το ερώτημα είναι εάν τα περισσότερα

από ένα κορδόνια επιδρούν αρνητικά ή

θετικά στην ποιότητα της συγκόλλησης. 

Η αλήθεια είναι ότι πράγματι η

επίδραση είναι θετική, δηλαδή τα

περισσότερα κορδόνια βελτιώνουν την

ποιότητα μιας ραφής.

Αυτό συμβαίνει διότι με το ένα και

μοναδικό κορδόνι η κρυσταλλική δομή

του μετάλλου της συγκόλλησης είναι

χονδροειδής και οι μηχανικές του

ιδιότητες περιορισμένες.

Στην περίπτωση όμως των πολλαπλών

κορδονιών έχουμε ένα είδος

Συγκόλληση

ανθρακούχων

χαλύβων 
Συνέχεια από προηγούμενο
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ανόπτησης που αυξάνει τα τεχνικά

χαρακτηριστικά της ραφής. Το καθένα

δηλαδή απ’ αυτά στο πέρασμά του

αναθερμαίνει το προηγούμενο και σαν

αποτέλεσμα  έχουμε  βελτίωση, η

οποία συνίσταται στο να καθιστά

περισσότερο κοκκώδη τη ραφή. 

Έτσι στα πλεονεκτήματα των πολλών

πάσων κατατάσσεται και η μείωση του

ποσοστού αραίωσης του μετάλλου

βάσης μέσα στο μέταλλο του

ηλεκτροδίου με επακόλουθο, να

περιορίζεται ο διαφορισμός.

Τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται

ιδιαίτερα αισθητά στις περιπτώσεις,

όπου τα κορδόνια είναι μεγάλων

διαστάσεων. 

2. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΙΑΣ ΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Οι απαιτούμενες διαστάσεις σε μια

ραφή συγκόλλησης, ορίζονται από τον

υπολογισμό της αντοχής της

συγκόλλησης λαμβάνοντας βεβαίως

υπ΄ όψιν τις δυνάμεις που την

καταπονούν.

Επομένως, η αύξηση των διαστάσεων

της ραφής πέραν των ήδη

υπολογισμένων, αποβλέποντας στην

αύξηση της αντοχής και επομένως της

σχετικής ασφάλειας, είναι σφάλμα.

Στην πραγματικότητα η αύξηση των

διαστάσεων της ραφής πέραν των

υπολογισμένων, έχει ακριβώς το

αντίθετο αποτέλεσμα, μειώνει δηλαδή

την ασφάλεια της κατασκευής. 

Αυτό συμβαίνει διότι οι εσωτερικές

τάσεις που δημιουργούνται από τη

συγκόλληση και των οποίων οι

συνέπειες μπορούν να είναι

δυσάρεστες, είναι κατά κάποιο τρόπο

ανάλογες του όγκου του

εναποτιθέμενου  μετάλλου. 

Έτσι, συνιστάται η αποφυγή της δίχως

λόγο αύξησης των διαστάσεων της

συγκόλλησης, και για λόγους

οικονομίας εκτέλεσής της.

Με βάση τα προαναφερόμενα

συνιστάται:

Η ραφή τύπου Χ αντί V, όπου αυτό είναι

εφικτό, διότι η πρώτη απαιτεί περίπου

το ήμισυ του εναποτιθέμενου

μετάλλου.

Επίσης η ραφή X εκτελούμενη σωστά

παραμορφώνει ελάχιστα τα ελάσματα

εξ αιτίας της συμμετρίας της (σχ. 1)

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,

μια ραφή διπλού U είναι επίσης

προτιμότερη από μία ραφή V.

3. ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

(τσιμπήματα κατά το μοντάζ)

Πριν από την οριστική συγκόλληση

μιας κατασκευής, προηγείται η

συναρμολόγησή της με τη βοήθεια

μικρών ραφών συγκόλλησης

¨τσιμπήματα¨. Συνήθως στα τσιμπήματα

αυτά δεν δίνουμε την ανάλογη

σημασία, ενώ η σημασία τους σε

πολλές περιπτώσεις δεν είναι αμελητέα

και η κακή εκτέλεσή τους μπορεί να

γίνει απαρχή μιας ρηγμάτωσης.

Έτσι στην περίπτωση χαλύβων με C >

0,2% και όταν απαιτείται προθέρμανση

για τη


