
•Η συγκολλητικότητα

•Η μεταλλογραφία

•Η δυσκολία

•Η επιλογή ηλεκτροδίων

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ &

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Χυτοσιδήρων στο

Mηχανουργείο

Το μαντέμι είναι γνωστό σ’ όλους μας αγαπητοί φίλοι,

από τις ποικίλες εφαρμογές που συναντάμε καθημερινά

στα μηχανικά μέρη μηχανών, χυτά, καλούπια και όχι μό-

νο βέβαια. 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται κοντά στη ζωή μας, αφού

μας προσφέρει τις τόσο όμορφες παραδοσιακές φιγού-

ρες που διακοσμούν τα μπαλκόνια των σπιτιών, τις πλα-

τείες και μας φέρνουν στη ρομαντική εποχή, εκεί που με

το μέταλλο δημιουργούσαν τέχνη.

Οι περισσότεροι Μηχανουργοί έχουν τη δυνατότητα να

επισκευάζουν ή και να συγκολλούν το χυτοσίδηρο πρα-

κτικά και με σχετική ευκολία. Άλλοι καταφεύγουν σε συ-

νεργεία και ειδικούς.

Το άρθρο αυτό δεν έχει σκοπό να περιγράψει τις εφαρ-

μογές του μαντεμιού και ούτε να τις εκθειάσει. Με αφορ-

μή λοιπόν τις ανάγκες του Μηχανουργικού χώρου και

την προτροπή φίλων αναγνωστών του περιοδικού μας,

θέλω να δώσω μία εικόνα ότι τόσο βαριά επιστημονική

και όχι βέβαια μόνο λιτή και πρακτική. 

Το «πάντρεμα» της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης

θα είναι αυτό που θα επικρατήσει και πιστεύω θα βοηθή-

σει όλους τους φίλους μας.



Eίδη Xυτοσιδήρου

Έχουμε τους ακόλουθους τύπους

χυτοσιδήρου.

α. Ο φαιός χυτοσίδηρος του

οποίου το μεγαλύτερο ποσοστό σε

άνθρακα βρίσκεται ελεύθερο στη

δομή του υπό μορφή ταινιών

γραφίτη (lamelles) που δίνουν και

το φαιό χρώμα στο σπάσιμό του.

Είναι κατά μεγάλο ποσοστό ο

πλέον χρησιμοποιούμενος τύπος

χυτοσιδήρου, με σκληρότητα

περίπου 200ΗΒ, αντοχή στον

εφελκυσμό 10-20 kgw/mm2 τη

θλίψη έως 50 kgs/mm2.

Χαρακτηριστικό σημείο που έχει

μεγάλη σπουδιαότητα για τη

συγκόλληση, είναι το η επιμήκυνσή

του δεν ξεπερνά το 1% (αντί 18%

και πλέον για τους χάλυβες). Στο

σημείο αυτό θα επανέλθουμε. Η

χημική σύνθεση του φαιού

χιτοσιδήρου είναι περίπου:

C 3,5%

Si: 1,5 – 2,5%

Mn : 0,5%

S: 0,2%

P: 0,6%

H παρουσία των μακρόστενων

ταινιών γραφική στη δομή του

χυτοσιδήρου αυτού τον καθιστούν

εύθραυστο. Η συγκόλληση του

φαιού σιδήρου είναι απόλυτα

δυνατή κάτω από ορισμένες

προϋποθέσεις.

β. Ο λευκός χυτοσίδηρος του

οποίου όλος ο άνθρακας βρίσκεται

συνδυασμένος με το σίδηρο υπό

μορφή σεμενίτη (Fe 3C). Το

σπάσιμό του είναι λευκό αφού δεν

περιέχει ελεύθερο γραφίτη. Η

σκληρότητας του είναι 350-500 ΗΒ

ανάλογα με τον άνθρακα που

περιέχει (2,5-3,5%) Η σύνθεσή του

δεν διαφέρει πολύ από εκείνη του

φαιού χυτοσιδήρου, ενώ αντίθετα

είναι πολύ πιο εύθραυστος απ΄

αυτόν  και δύσκολα κατεργάζεται.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών

τύπων προέρχεται από τη διαφορά

χύτευσης η οποία στην περίπτωση

του λευκού χυτοσιδήρου προβλέπει

απότομη ψύξη του μετάλλου. Ο

λευκός χυτοσίδηρος

χρησιμοποιείται εκεί όπου

σκληρότητά τους αποτελεί ένα

πλεονέκτημα όπως σε σώματα και

εξαρτήματα μηχανισμών θραύσης

και αλέσεων (τσιμεντοβιομηχανίες)

κ.λ.π. Η συγκόλληση του λευκούς

χυτοσιδήρου θεωρείται αδύναμη. 

γ. Ο μαλακτός χυτοσίδηρος

(malleable) που είναι λευκός

χυτοσίδηρος που έχει υποστεί

θερμική κατεργασία έτσι ώστε ο

άνθρακας του να έχει τελείως ή εν

μέρει ελευθερωθεί από το

σεμεντίτη και να σχηματίζει

κονδύλους. Ο μετασχηματισμός

αυτός και η θερμική κατεργασία

δίνουν βελτιωμένες μηχανικές

ιδιότητες στο χυτοσίδηρο ο οποίος

αποκτά όριο θραύσης στον

εφελκυσμό 35-40 kgs/mm2 και

επιμήκυνση 5 έως 18%. Με άλλα

λόγια ο μαλακτός είναι κάτι μεταξύ

φαιού χυτοσιδήρου και

χυτοχάλυβα. Χρησιμοποιείται στην

κατασκευή εξαρτημάτων

αυτοκινήτων, αγώνων νερού,

εξαρτημάτων αγροτικών μηχανών

κ.λ.π. Ο μαλακτός χυτοσίδηρος

είναι συγκολλήσιμος, αλλά η

αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στην

περιοχή της ραφής την

επαναφέρεις την παλιά της

κατάσταση του αρχικού

χυτοσιδήρου. Γι’ αυτό το λόγο είναι

αναγκαία η θερμική κατεργασία

της συγκόλλησης. 

δ. Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς

γραφίτη που είναι ένας

χυτοσίδηρος με ελεύθερο γραφίτη

σφαιροειδούς μορφής, που

επιτυγχάνεται όχι με θερμικής

κατεργασία αλλά με προσθήκη

μαγνησίου (Mg). Έχει ακόμη πιο

βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες:

εφελκυσμός 60-80 kgw/mm2,

επιμήκυνση 18-20%. Πρόκειται για

ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό

αφού συγκεντρώνει: αντοχή,

ολκιμότητα ευκολία μορφοποίησης

(χύτευση).

Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην

κατασκευή κυλίνδρων ελάστρων,

εξαρτημάτων αυτοκινήτων,

οδοντωτών τροχών κ.λ.π. Είναι

συγκολλήσιμος.

ε. Οι ειδικοί χυτοσίδηροι των

οποίων η σύνθεση περιλαμβάνει
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