
1.2 Φυσικές ιδιότητες και

επίδραση αυτών στη

συγκόλληση.

Το ειδικό βάρος χαλκού είναι 8,9

Kg/dm3 – σημείο τήξης 1083°C-,

υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, η

οποία όμως με την προσθήκη

άλλων στοιχείων π.χ. Al, Fe, P

κ.λ.π. μειώνεται.

Πολύ καλή συναφή με άλλα

μέταλλα – δηλ. μεγάλη

δυνατότητα κραμάτωσης- υψηλή

θερμική αγωγιμότητα, η οποία

είναι περίπου 5 φορές

μεγαλύτερη από το σίδηρο, που

σημαίνει άμεση εκροή

θερμότητας και γρήγορη ψύξη

του σημείου συγκόλλησης- γι’

αυτό σε σχετικά μεγάλα πάχη

πριν τη συγκόλληση απαιτείται

προθέρμανση. Επίσης λόγω του

ότι η θερμοκρασία τήξης, ειδική

θερμότητα, και η θερμότητα που

απαιτείται για την τήξη είναι

χαμηλότερες από τις αντίστοιχες

του σιδήρου, χρειάζεται για ένα

(1) kg χαλκό λιγότερη θερμική

ενέργεια, απ’ ότι για 1kg σίδηρο.

Άλλο χαρακτηριστικό του χαλκού

είναι ότι λόγω υψηλής

ηλεκτρικής αγωγιμότητας

δυσκολεύει τη συγκόλληση με

αντιστάσεις (ηλεκτρόποντα). Η εν

λόγω μέθοδος μπορεί να

εφαρμοσθεί με υψηλή ένταση
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1.  ΓΕΝΙΚΑ

Είναι γνωστό ότι ο χαλκός ανήκει στα βαρέως τύπου μη σιδη-

ρούχα υλικά – προδιαγράφεται στο DIN 1708-, παράγεται από

πετρώματα που περιέχουν τουλάχιστο 40% χαλκό (Cu). Η πα-

ραγωγή χαλκού «Cu» γίνεται είτε στην υψικάμινο διαχωρίζο-

ντάς την από άλλα συνοδευτικά στοιχεία, λαμβάνοντας τον λε-

γόμενο χυτευμένο (ή ραφιναρισμένο) χαλκό, με βαθμό καθα-

ρότητας 99-99,8% Cu, είτε μέσω ηλεκτρόλυσης, όπου ο βαθμός

καθαρότητας φτάνει έως και 99,9% Cu.



(ρεύμα), σε μικρό χρόνο

συγκόλλησης και σε πάχη έως

2mm. 

1.3 Μηχανικές ιδιότητες

Σημείο θραύσης σε μαλακό

χαλκό Rm=200-250 Ν/mm2

Σημείο θραύσης σε σκληρό

χαλκό Rm=450-500 N/mm2

Επιμήκυνση σε μαλακό χαλκό

50%

Επιμήκυνση σε σκληρό χαλκό 

2-4%.

1.4 Τεχνολογικές ιδιότητες

Ο χαλκός έχει εδραιοκεντρική

κρυσταλλική μορφή, είναι

μαλακός, όλκιμος κατεργάζεται

και διαμορφώνεται σε ψυχρή και

θερμή κατάσταση, (εκτός και αν

βρίσκεται στην περιοχή της

θερμοκρασίας 300-7000C) μέσω

σφυρηλάτησης ή εξέλασης.

Η αύξηση σκληρότητας του

χαλκού γίνεται μόνο κατά τη

ψυχρή κατεργασία –

αποσκλήρυνση (μαλακότητα)

επιτυγχάνεται με επαναθέρμανση

και απότομη ψύξη (συμβαίνει

αντίθετα απ’ ότι στο χάλυβα).

Κομμάτια χαλκού «Cu» μπορούν

να συνδεθούν «εν ψυχρώ» τόσο

μεταξύ τους όσο και με άλλα

υλικά, π.χ με το «Αl» με τη

μέθοδο «δια πιέσεως». Τα προς

συγκόλληση τεμάχια πιέζονται

μεταξύ τους σε συγκεκριμένη

πίεση (τη λεγόμενη πίεση

ρευστοποίησης), όπου

ρευστοποιούνται οι άκρες και

γίνεται η συγκόλληση.

Η χύτευση του καθαρού χαλκού

είναι δύσκολη, απαιτούνται καλές

εγκαταστάσεις και εμπειρία, γιατί

σε ρευστή κατάσταση έχει

μεγάλη απορροφητικότητα σε

αέρια. Η εν λόγω

απορροφητικότητα μειώνεται με

την προσθήκη των στοιχείων P,

Mn, Mg, Si.

1.5 Χημικές ιδιότητες

Όπως ήδη είναι γνωστό, ο

χαλκός έχει καλές

αντιδιαβρωτικές ικανότητες

έναντι της ατμόσφαιρας (αέρος),

υγρασία, ζεστού απεσταγμένου

και θαλάσσιου νερού. 

Ο χαλκός που εκτίθεται στην

ατμόσφαιρα αποκτά επιφανειακά

μια πράσινη επίστρωση (η

λεγόμενη πατίνα), η οποία

αποτελείται από βασικά άλατα

χαλκού και προστατεύει το

υπόλοιπο υλικό (όπως γίνεται

παρόμοια και με το αλουμίνιο). 

2. ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Η κραμάτωση έχει σκοπό, όπως

σε όλα τα σιδηρούχα και μη

σιδηρούχα υλικά έτσι και στο

χαλκό «Cu» τη βελτίωση

διαφόρων ιδιοτήτων και κυρίως

την ανθεκτικότητα (αντοχή).

2.1 Κράματα χαλκού –

ψευδαργύρου (Cu-Zn).

Τα κράματα Cu-Zn

προδιαγράφονται στο DIN 17660

και πρόκειται για το γνωστό στην

αγορά ως ορείχαλκο. Περιέχει

πάνω από 50% Cu και ως κύριο

στοιχείο κραμάτωσης τον

ψευδάργυρο «Zn». Μερικές

ποιότητες των παραπάνω

κραμάτων περιέχουν και Ni, Mn,

Fe, Sn, Al και Si. Σε κράματα δε

που περιέχουν αλουμίνιο «Al»

και τοποθετούνται σε

εγκαταστάσεις όπου απαιτείται

υψηλή αντιδιαβρωτικότητα, δεν

συνιστάται η συγκόλληση. Ο

ψευδάργυρος γενικά, βελτιώνει

τη μηχανουργική κατεργασία

περιέχεται από 44% έως 3% Zn.

Ορείχαλκος με υψηλή

περιεκτικότητα σε χαλκό «Cu»

παλαιότερα λεγόταν «Tombak».

Επιδράσεις Zn: Μειώνει την

πυκνότητα, το σημείο τήξης,

αυξάνει το σημείο θραύσης,

επιμήκυνσης, σκληρότητα,

βελτιώνει τη μηχανουργική

κατεργασία –κοπή- και χύτευση.

Παρασκευάζεται σε χυτό –

ορείχαλκο π.χ. G-Ms 64 ή GD-Ms

60 με φυγοκεντρική μέθοδο
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