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Xρήσιμες οδηγίες για τον

προϋπολογισμό της προμήθειας 

των ηλεκτροδίων   

Οδηγίες για τον υπολογισμό του βάρους του

εναποτιθέμενου συγκολλητικού υλικού είναι

αναγκαία εργασία γιατί διευκολύνει:

1. Τον προϋπολογισμό του κόστους των αναλωσί-

μων υλικών της συγκόλλησης ήτοι των ηλεκτρο-

δίων.

2. Τον προϋπολογισμό των εργατοωρών και κατ'

επέκταση του κόστους εκτέλεσης των συγκολλή-

σεων.

3. Την παραγγελία και προμήθεια των ηλεκτρο-

δίων.

4. Το σωστό προγραμματισμό της παραγωγικής

διαδικασίας και τήρησης του χρόνου παράδοσης

των κατασκευών.

Για τον υπολογισμό του βάρους της συγκόλλησης

είναι αναγκαίος ο υπολογισμός του θεωρητικού

όγκου του εναποτιθέμενου συγκολλητικού υλικού

που απαιτείται σε κάθε κατασκευή. Αυτό μπορεί

να γίνει πολύ εύκολα με τη χρήση της απλής γεω-

μετρίας λαμβάνοντας υπόψιν τις διαστάσεις της

επιφάνειας τομής της συγκόλλησης, ή των διαφό-

ρων μορφών συγκόλλησης. 

Θεωρητικός όγκος εναποτιθέμενου συγκολλητι-

κού υλικού (mm3)= Επιφάνεια τομής της συγκόλ-
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λησης (mm2) x Μήκος της συγκόλλησης (mm).

Η επιφάνεια τομής της συγκόλλησης S (mm2) για

μετωπικές συγκολλήσεις (σόκορο) απλής μορφής

υπολογίζεται κατά προσέγγιση πολλαπλασιάζο-

ντας τη μέση απόσταση των φρεζών της συγκόλ-

λησης Κ (mm) επί το πάχος της συγκόλλησης (ή

του ελάσματος) t (mm), όπως φαίνεται στο σχήμα

1α και 1β. Η επιφάνεια τομής αυχενικών συγκολ-

λήσεων (εξωραφών) υπολογίζεται από το επιθυ-

μητό μέγεθος της συγκόλλησης όπως φαίνεται

στο σχήμα 1γ. Το εμβαδόν αυτής της επιφάνειας

είναι  S=a2 (mm2).

Σε περίπτωση όπου είναι δύσκολο να υπολογισθεί

η μέση απόσταση των φρεζών της συγκόλλησης,

όπως είναι στο σχήμα Νο 2, λόγω μη ομοιομορ-

φίας ή λόγω μεγαλύτερης ακρίβειας του υπολογι-

σμού, τότε η επιφάνεια τομής της συγκόλλησης

μπορεί να χωριστεί σε μικρά γεωμετρικά σχήμα-

τα, όπως φαίνεται στο σχήμα Νο 2 και κατόπιν με

απλούς γεωμετρικούς υπολογισμούς μπορεί να

υπολογισθεί γρήγορα και εύκολα η επιφάνεια της

συγκόλλησης.

Εφόσον έχει υπολογισθεί ο όγκος της συγκόλλη-

σης, το βάρος αυτής βρίσκεται πολλαπλασιάζο-

ντας τον όγκο με το ειδικό βάρος του χάλυβα, ο

οποίος είναι 8g/cm3 (7,87 g/cm3).

Για τον υπολογισμό του βάρους των ηλεκτροδίων

τα οποία είναι αναγκαία για τη συγκόλληση, θα

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα παρακάτω:

Οι συγκολλήσεις είναι δύσκολο να κατασκευα-

σθούν όπως έχουν σχεδιασθεί. Υπάρχει πάντα μία

μικρή απόκλιση στη γεωμετρία της συγκόλλησης

ή οποία εξαρτάται από την τεχνική και τον έλεγχο

που εφαρμόζεται στις παραγωγικές διαδικασίες

που ακολουθούν σε κάθε εργοστάσιο, εργοτάξιο

ή αλλού. Οι βασικές αιτίες απόκλισης στην γεωμε-

τρία της συγκόλλησης και οι οποίες επηρεάζουν

αισθητά τον όγκο του εναποτιθέμενου συγκολλη-

τικού υλικού είναι η διαμόρφωση των φρεζών, το

μοντάρισμα των ελασμάτων και η εκτέλεση των

συγκολλήσεων.

1. Η διαμόρφωση των φρεζών
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 η παρέκκλιση της

γωνίας της φρέζας παίζει μεγάλο ρόλο. Παρα-

δείγματος χάριν για έλασμα πάχους 8mm και

φρέζα α=500 το θεωρητικό εναποτιθέμενο βάρος

της συγκόλλησης είναι 480 g/m, ενώ με φρέζα

γωνίας α=600 το βάρος είναι 420 g/m, ήτοι παρα-

τηρούμε αύξηση του όγκου του εναποτιθέμενου

υλικού της τάξης 14,3%. Στο σχήμα Νο 3 επίσης

παρατηρούμε ότι αύξηση της γωνίας της φρέζας

από α=600 σε α=700 δημιουργεί αύξηση του

σχετικού όγκου της συγκόλλησης κατά 21%.

Κατά τη συγκόλληση με ηλεκτρόδια, η γωνία δια-

μόρφωσης της φρέζας πρέπει να είναι 600. Όταν

η φρέζα είναι μεγαλύτερη των 600 δημιουργείται

άσκοπη αύξηση του όγκου της συγκόλλησης.

Όταν η γωνία της φρέζας είναι μικρότερη των 600

τότε η το ηλεκτρόδιο αφ’ ενός μεν δεν μπορεί να

Σχήμα 1

Μέθοδος Υπολογισμού κατά προσέγγιση της επιφάνειας των συγκολλήσεων.

Σχήμα 2

Μεθοδολογία υπολογισμού της επιφάνειας τομής συγκόλλησης. 
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