
Τίτλος Μαθήματος Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ηλεκτρικού Τόξου και Αντίστασης 

Κωδικός 
Μαθήματος 

REFRIG 0305 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό / Εργαστηριακό  

Επίπεδο 5Β 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2o Έτος, Α’ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Παναγιώτης Παναγιώτου 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

3 

Στόχος Μαθήματος 
Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όλων των 

απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές 

των βασικών αρχών της τεχνολογίας των συγκολλήσεων ηλεκτρικού τόξου 

και αντίστασης. Επίσης οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να λειτουργούν τις 

συσκευές συγκόλλησης και και να εκτελούν σωστά την διαδικασία 

συγκόλλησης για να επιτυγχάνουν ποιοτικές ραφές σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα Στο τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Περιγράφουν τις διάφορες μεθόδους συγκόλλησης. 

• Περιγράφουν την διαδικασία συγκόλλησης τήξεως και ηλεκτρικής 

αντίστασης. 

• Περιγράφουν τον τρόπο ονοματολογίας και κατάταξης των 

ηλεκτροδίων συγκόλλησης. 

• Περιγράφουν τα ελαττώματα των συγκολλητών συνδέσεων. 

• Χειρίζονται εργαλεία και μηχανήματα εφαρμοστηρίου.  

• Εφαρμόζουν τις παραμέτρους συγκόλλησης.  

• Χρησιμοποιούν τις μηχανές συγκόλλησης για την εκτέλεση ραφών. 

• Τηρούν τα μέτρα ατομικής και ομαδικής προστασίας. 



• Εφαρμόζουν τις τεχνικές συγκόλλησης για την δημιουργία απλών 

μεταλλικών κατασκευών που χρησιμοποιούνται στις ψυκτικές 

εγκαταστάσεις. 

 

Προαπαιτούμενα REFRIG 0205 Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 

Ενότητα 1 
 
28 περίοδοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρία: 

 
Τεχνολογία Συγκολλήσεων 
 

➢ Εισαγωγή.  
 

• Ιστορική αναδρομή. Είδη συγκολλήσεων. Συγκολλητές συνδέσεις. 
Χαρακτηριστικά συγκολλήσεων. Τύποι συγκολλητών συνδέσεων. 
Διαδικασία συγκόλλησης. Βασικές μέθοδοι συγκόλλησης ηλεκτρικού 
τόξου. 

 

• Δομή των στερεών υλικών. Βασικά στοιχεία κρυστάλλωσης των 
μετάλλων και μετατροπές φάσεων. 
 

• Βασικά στοιχεία διαγράμματος σιδήρου - άνθρακα.  
 

• Ζώνη τήξης. Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη. Προβλήματα που 
σχετίζονται με τη στερεοποίηση του μετάλλου συγκόλλησης.  

 

• Μηχανικές ιδιότητες μετάλλων - συγκολλητών συνδέσεων.  
 

• Ονοματολογία ηλεκτροδίων συγκόλλησης. Κατάλογοι προμηθευτών. 
Καθορισμός χημικής σύνθεσης ηλεκτροδίων και μηχανικών ιδιοτήτων 
(όριο ροής – όριο ελαστικότητος, αντοχή σε εφελκυσμό- όριο 
θραύσης, αντοχή σε κρούση).  

 

• Είδη ηλεκτροδίων – τυποποίηση ηλεκτροδίων κατά AWS και ISO 
2560. Ρόλος επένδυσης. 

 

• Σχεδιασμός συγκολλήσεων - συμβολισμοί. 
 

• Γεωμετρία συγκόλλησης. 
 
 
 

➢ Ασυνέχειες συγκολλήσεων  - περιγραφή, αίτια, τρόποι 
αποφυγής. 

    

• Πορώδες, εγκλείσματα σκωρίας, ατελής τήξη, ατελής διείσδυση, 
υποκοπή, υποπλήρωση, επικάλυψη, κρατήρας, πιτσιλίσματα, 
ρωγμές. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 2 
 
42 περίοδοι 

 

 

 

 

• Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων – καταστροφικές, μη καταστροφικές 
δοκιμές.  
 

• Επίπεδα συμμόρφωσης βάση προτύπου ISO 5817. 
 
 

➢ Τυποποιημένα μεγέθη μορφοδοκών, ελασμάτων, προφίλ.  
 

• Τυποποιημένες διαστάσεις. 
 

• Φυσικές ιδιότητες χάλυβα  
 
 
 
Εργαστήριο 
 

➢ Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου με την μέθοδο ΜΜΑ. 
 

• Ένδυση και μέσα προστασίας. 
 

• Μέσα, εξαρτήματα και εργαλεία για την ηλεκτροσυγκόλληση. Μηχανές 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Αρχή λειτουργίας, πηγές εναλλασσόμενου 
συνεχούς ρεύματος - μετασχηματιστές, ανορθωτές, ρυθμιστικά 
κυκλώματα-. Τεχνολογία inverter. Αγωγοί λαβίδας και γείωσης, 
σφυριά, βούρτσες. 

 

• Επιλογή ηλεκτροδίου βάση χημικής σύστασης, μηχανικών ιδιοτήτων 
και πάχους μετάλλων. 

 

• Θέσεις συγκόλλησης.  
 

• Διαμόρφωση άκρων τεμαχίων προς συγκόλληση. Μηχανικές 
κατεργασίες. 

 

• Βασικές παράμετροι συγκόλλησης (ένταση ρεύματος, ύψος τόξου, 
κλίση ηλεκτροδίου, ταχύτητα). 

 

• Βασικές παράμετροι συγκόλλησης (ένταση ρεύματος, ύψος τόξου, 
κλίση ηλεκτροδίου, ταχύτητα). 

 

• Δημιουργία βολταϊκού τόξου. Αρνητική, θετική πολικότητα.  
 

• Έναυση ηλεκτροδίου. Εκτέλεση επιφανειακών ευθύγραμμων ραφών 
σε επίπεδα ελάσματα διαφόρων παχών. Οπτικός έλεγχος ραφών/ 

 

• Προβλήματα κατά την συγκόλληση. Μικρή, μεγάλη ταχύτητα 
συγκόλλησης, ύψος τόξου. Προθέρμανση μετάλλων. Υπερθέρμανση 
κατά την συγκόλληση. Φύσημα τόξου – τρόποι αντιμετώπισης-. 

 

• Συγκόλληση τεμαχίων σε οριζόντια αυχενική θέση (σύνδεση τύπου  
‘Τ’ – Fillet).  
 

• Συγκόλληση τεμαχίων σε  επίπεδη μετωπική θέση (σύνδεση τύπου 
‘But weld’). 



 
 

➢ Συγκολλήσεις αντίστασης 
 

• Παράμετροι 
 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

• Μέθοδος - Δια Ζώσης 

• Τεχνική - Διάλεξη, Συζήτηση, Επίδειξη Πρακτική άσκηση, Ερωτήσεις 
απαντήσεις 

• Μέσα - Πίνακας, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Προβολέας, 
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Εργαστήριο συγκολλήσεων 

• Υλικά - Διαφάνειες, Μαρκαδόροι, Απαιτούμενος εργαστηριακός 
εξοπλισμός για την πρακτική άσκηση 

Βιβλιογραφία 
• Παρίκος Γ., Steinmuller Α., Brehme D., Fischer U., 2008. Τεχνολογία 

Συγκολλήσεων. Αθήνα: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις.  

• Χαϊδεμενόπουλος, Γ., Εισαγωγή στις Συγκολλήσεις, 2010. Εκδόσεις 

Τζιόλα.  

• Benatar, A., Bonten, C., Grewell, D. and Tuechert, C., 2001. Welding. 

Munich: Hanser Verlag. 

Αξιολόγηση 
Συμμετοχή στο μάθημα  10% 

Συνεχής Αξιολόγηση (Εκπόνηση εργασιών) 20% 

Ενδιάμεση εξέταση 30% 

Τελική εξέταση 40% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


