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Δσταρηζηίες 

 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

θχξην Γηαλλαθφπνπιν Κσλζηαληίλν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε θαη ηελ βνήζεηα πνπ 

παξείρε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Θα ζέιακε επίζεο λα 

επραξηζηήζνπκε ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ πνιεκηθνχ καο λαπηηθνχ θχξην Απγνπιέα Κπξηάθν 

θαη θχξην Μπνδάλε Κσλζηαληίλν θαζψο θαη ην γξαθείν κειεηψλ ηνπ Ναπζηάζκνπ 

αιακίλαο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πείξακα 

αιιά θαη γηα  ηελ ακέξηζηε ζηήξημή ηνπο. Σέινο ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο βαζχηεξεο 

επραξηζηίεο καο ζηηο νηθνγέλεηέο καο πνπ ζηάζεθαλ δίπια καο κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο. 

 

 

  



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Περηετόκελα 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ............................................................................................................................................. i 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ ii 

1. Δηζαγσγή......................................................................................................................................... 1 

2. Γνκή θαη Ιδηφηεηεο Μεηάιισλ ........................................................................................................ 3 

3. Κξάκαηα ηδήξνπ-Άλζξαθα (Fe-C) ................................................................................................ 9 

4. Ολνκαηνινγία ραιχβσλ θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα ................................................................. 13 

5. Θξαχζε θαη κεραληζκνί ξεγκαηψζεσλ ........................................................................................ 17 

6. Με - θξακκαησκέλνη θαηαζθεπαζηηθνί ράιπβεο .......................................................................... 21 

7. Υάιπβεο πςειήο αληνρήο ............................................................................................................. 24 

8. Δθαξκνγέο ζηε λαππεγηθή ............................................................................................................ 27 

9. Γεληθέο αξρέο δηάβξσζεο ραιχβσλ ............................................................................................... 32 

10. Κάκςε ηξηψλ ζεκείσλ .............................................................................................................. 39 

11. Πεηξακαηηθφ Μέξνο .................................................................................................................. 42 

12. Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε .................................................................................................... 49 

13. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.............................................................. 73 

Βηβιηνγξαθία ........................................................................................................................................ 75 

 

 

  



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Καηάιογος τεκάηφλ 

 

ρήκα 1- 1: Αινπκηλέλην Πινίν ............................................................................................................. 1 
 

ρήκα 2- 1: χγθξηζε Όιθηκνπ θαη Φαζπξνχ πιηθνχ ζην δηάγξακκα ηάζεο παξακφξθσζεο ............... 6 

ρήκα 2- 2: Όξην δηαξξνήο θαη ζξαχζεο ζην δηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο .................................. 7 

ρήκα 2- 3: Έιεγρνο κεραληθψλ ηδηνηήησλ κεηάιισλ (α) Φφξηηζε ζε εθειθπζκφ, αξηζηεξά, (β) 

Φφξηηζε ζε θάκςε, δεμηά........................................................................................................................ 7 

 
ρήκα 3- 1: Κξάκα ζηδήξνπ – άλζξαθα ................................................................................................. 9 
 

ρήκα 4- 1: Ολνκαζία γηα θαηαζθεπαζηηθφ ράιπβα (παξάδεηγκα) ...................................................... 16 

ρήκα 4- 2: Ερμηνεία ονομαςίασ χαλφβων S275NL και S355NL ......................................................... 16 

 

ρήκα 5- 1: α) Η αχμεζε ηνπ κήθνπο κηαο ξσγκήο κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. (β) Tν ίδην δηάγξακκα 

αλεζηξακκέλν καο δίλεη ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν δσήο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ξσγκήο. .................... 18 

ρήκα 5- 2: Η ειάηησζε ηεο αληνρήο ηνπ πιηθνχ ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ ξσγκψλ. ......................... 19 

ρήκα 5- 3: Γηαγξάκκαηα ηνπ ξπζκνχ επέθηαζεο ηεο ξσγκήο (da/dN) σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ 

ζπληειεζηή ΚΙ (ΓΚ). Σα ηξία ζηάδηα επέθηαζεο ξσγκήο. ................................................................... 21 

 
ρήκα 6- 1: Δμέδξεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ ........................................................................................... 23 

 

ρήκα 9- 1: Διεχζεξε ελέξγεηα κεηάιινπ, νξπθηνχ θαη πξντφλησλ δηάβξσζεο .................................. 35 

ρήκα 9- 2: Αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε ηνπ ράιπβα θάησ απφ ήδε ζρεκαηηζκέλε ζθνπξηά ................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 
 

 

 

 

 

 

Καηάιογος Πηλάθφλ 

  

Πίλαθαο 2- 1: Kξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα ................................................................................................. 4 

Πίλαθαο 2- 2:  Βαζηθέο ηδηφηεηεο κεηάιισλ ........................................................................................... 8 

 

Πίλαθαο 4- 1:  Ολνκαηνινγία ραιχβσλ κε βάζε ην  ΔΝ 10027 -1 ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη 

ηηο θπζηθέο ή κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπο ................................................................................................ 15 

 

Πίλαθαο 6- 1: Δίδε θαηαζθεπαζηηθψλ ραιχβσλ ................................................................................... 23 

 

Πίλαθαο 7- 1: Υεκηθή ζχζηαζε ραιχβσλ πςειήο αληνρήο .................................................................. 25 

 

Πίλαθαο 8- 1: Σάζεηο δηαξξνήο θνηλψλ ραιχβσλ (N/mm
2
) .................................................................. 30 

Πίλαθαο 8- 2: Σάζεηο δηαξξνήο ραιχβσλ πςειήο αληνρήο (N/mm
2
) ................................................... 30 

Πίλαθαο 8- 3: Υεκηθέο ηδηφηεηεο λαππεγηθψλ ραιχβσλ ....................................................................... 31 

Πίλαθαο 8- 4: Μεραληθέο ηδηφηεηεο λαππεγηθψλ ραιχβσλ ................................................................... 31 

 

Πίλαθαο 9- 1: Πξφηππα ειεθηξνδηαθά δπλακηθά (ζηνπο 25 
o
C, πίεζε 1 Αtm θαη δηάιπκα ελεξγφηεηαο 

1) ........................................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Σελίδα | i 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη ε λαππεγηθή ηερλνινγία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

ησλ κεηάιισλ.   Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζθιεξνχ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ράιπβα, κε ηελ πην πςειή πνηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζνχλ νη ιακαξίλεο απφ ηελ θάζε κνξθή δηάβξσζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αληνρήο 

ησλ πινίσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνλ ηνκέα ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο νη 

θαηεξγαζίεο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ελψ, επίζεο, 

απαηηείηαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ θαη ε απνπζία εζσηεξηθψλ ζθαικάησλ, 

πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηα δηάθνξα βαζηθά πιηθά.  

Με βάζε, ινηπφλ, απηά ηα ζηνηρεία ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηρεηξήζεθε ε κειέηε 

κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο δηαβξσκέλσλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ 

ζηε κειέηε ηεο θάκςεο κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο δηαβξσκέλσλ θαη κε δνθηκίσλ 

ππφ δηαθνξά pH. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ηα ζηνηρεία, 

πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ θαη, θπξίσο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ραιχβσλ, πνπ έρνπλ δηαβξσζεί. Σέινο, ηα δεδνκέλα απηήο ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο 

κνξθέο λαππεγηθψλ ραιχβσλ  
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ABSTRACT 

In recent years, shipbuilding technology based on the use of metals has been developed. 

Effective operation of the harsh marine environment requires the use of the highest quality 

steel in order to protect the sheets from any form of corrosion and to ensure the durability of 

the ships for a long time. In the shipbuilding sector, material handling can be done efficiently, 

and also requires high quality welds and no internal faults, which can come from the various 

basic materials. 

On the basis of these data, therefore, this research attempted to study the mechanical 

behaviour of corroded steel, focusing on the study of bending at different loading rates of 

corroded and non-corrosive test specimens of pH. In this way it is considered that the data 

relating to the operation of shipbuilding steel and, in particular, the behaviour of corroded 

steel can be evaluated. Finally, the data of this work can be exploited to further explore the 

issue, focusing on modern forms of shipbuilding steel. 
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1. Δηζαγφγή 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ησλ κεηάιισλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

πνηθίινπο ηνκείο, πξνζειθχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ κειεηεηψλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ηεο παξαζθεπήο θαη παξάιιεια ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ράιπβα 

θαη ηνπ ζηδήξνπ  έρεη νδεγήζεη ζηελ επξεία ρξήζε ηνπο ζε απιέο θαηαζθεπέο, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ζε ζεκαληηθά δνκηθά έξγα. Ιδηαίηεξν είλαη ν ξφινο ηνπο ζηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, ζηελ νπνία δηαξθψο αλαδεηνχληαη λέεο κέζνδνη αλέγεξζεο θαη βειηησκέλεο 

θαηαζθεπέο,, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ ηελ επαλάζηαζε ζηε ρξήζε ησλ κειινληηθψλ 

αινπκηλέλησλ πινίσλ (Αιεμφπνπινο, 2013). 

 

τήκα 1- 1: Αινπκηλέλην Πινίν 

Δπίζεο, νη απαηηήζεηο ησλ λαππεγηθψλ πιηθψλ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πιένλ επηιέγεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ρξήζε ηνπ ράιπβα. Οη εμειίμεηο, πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ νδεγήζεη ζηε ρξήζε λέσλ ηχπσλ ραιχβσλ, θξακάησλ 

αινπκηλίνπ θαη ζχλζεησλ πιηθψλ. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ζηελ εξγαζία απηή ζα 

κειεηεζεί ε κεραληθή ζπκπεξηθνξά δηαβξσκέλσλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. (Μαγθαλάξεο, 2000). 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, επηιέρηεθε λα αμηνπνηεζεί ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, θαζψο ζεσξείηαη φηη είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο, γηα λα πξνζδψζεη ζηελ 

εξγαζία απηή επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζηφρνπ. 
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Γοκή εργαζίας 

Αξρηθά, ζηελ εξγαζία απηή ζα αλαιπζεί ε δνκή θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ 

κεηάιισλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θξάκαηα ζηδήξνπ θαη άλζξαθα. ηελ 

επφκελε ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ νλνκαηνινγία ησλ ραιχβσλ,  κε βάζε ηα επξσπατθά 

πξφηππα θαη ζηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ ζα εζηηαζζεί ζηε ζξαχζε θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

ξεγκαηψζεσλ, αιιά θαη ζηνπο κε – θξακκαησκέλνπο θαηαζθεπαζηηθνχο ράιπβεο. Δπίζεο,  

ζα παξνπζηαζηνχλ νη ράιπβεο πςειήο αληνρήο θαη νη εθαξκνγέο ζηε λαππεγηθή, αιιά θαη νη 

γεληθέο αξρέο  δηάβξσζεο ησλ ραιχβσλ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πεηξακαηηθφ κέξνο 

ηεο εξγαζίαο. Γχν ηχπνη λαππεγηθψλ ραιχβσλ (S275NL θαη S355NL) ππφθεηληαη ζε ηεζη 

θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ. ην πεηξακαηηθφ θνκκάηη πεξηγξάθεηαη ν εμνπιηζκφο, ε πεηξακαηηθή 

κέζνδνο, θαζψο επίζεο ηα απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε επί απηψλ. Η εξγαζία ζα 

νινθιεξσζεί κε ηελ παξάζεζε ησλ πεηξακαηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ κειινληηθνχο εξεπλεηέο. 
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2. Γοκή θαη Ιδηόηεηες Μεηάιιφλ 

Σα κέηαιια ζεσξνχληαη θξπζηαιιηθά ζηεξεά θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ θξπζηαιιηθή 

δνκή, επεηδή θαη ζηηο ηξεηο δηεπζχλζεηο ηνπ ρψξνπ παξνπζηάδεηαη πεξηνδηθφηεηα απφ ηε 

ζχληαμε ησλ αηφκσλ, πνπ ηα απνηεινχλ. Η δηάηαμε ησλ αηφκσλ ζην πιαίζην κίαο 

θξπζηαιιηθήο δνκήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί  κε ηε βνήζεηα ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο, 

έρνληαο ηελ κνλαδηαίν θπςειίδα σο δνκηθφ ζηνηρείν. Δπίζεο, ηα επίπεδα ηνπ πιέγκαηνο 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηνπο δείθηεο Miller. Σα θξπζηαιιηθά ζηεξεά ηαμηλνκνχληαη 

νπζηαζηηθά ζε 14 πιέγκαηα Bravais ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε 7 θξπζηαιιηθά 

ζπζηήκαηα. Σα άηνκα ησλ κεηάιισλ ζπληάζζνληαη παξάιιεια ζε δηάθνξεο ππθλέο δνκέο, 

απφ ηηο νπνίεο θπξηφηεξεο είλαη νη δνκέο HCP, BCC θαη FCC. Πνιιά κέηαιια παξνπζηάδνπλ 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αιινηξνπία, απνθηνχλ δειαδή κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαηηίαο ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο δηαθνξεηηθή θξπζηαιιηθή δνκή. ηελ θξπζηαιιηθή δνκή ελφο 

κεηάιινπ κπνξνχλ παξάιιεια λα θηινμελεζνχλ άηνκα ελφο άιινπ κεηάιινπ, πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ ζηεξεά δηαιχκαηα.  Με βάζε ηηο ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα μέλα 

άηνκα, πξνσζείηαη ε δηάθξηζε ησλ δηαιπκάησλ ζε δηαιχκαηα αληηθαηαζηάζεσο θαη 

παξεκβνιήο (Κνξσλαίνο & Πνπιάθνο, 2006).  

Σν κέγεζνο ησλ ζέζεσλ παξεκβνιήο δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηεξεάο 

δηαιπηφηεηαο ζηα ζηεξεά δηαιχκαηα παξεκβνιήο. Η δεκηνπξγία ζηεξεψλ δηαιπκάησλ 

αληηθαηαζηάζεσο δηέπεηαη παξάιιεια απφ ηνπο δηαθφξνπο  θαλφλεο Hume-Rothery. Σα 

πεξηζζφηεξα θξακαηηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνληαη λα κελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο 

θαλφλεο απηνχο θαη, θαηά ζπλέπεηα,  ε ζηεξεά δηαιπηφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε. ην πιαίζην 

απηφ ζρεκαηίδνληαη ελδνκεηαιιηθέο ελψζεηο θαη πνιιέο θνξέο ελδηάκεζεο θάζεηο. Σν 

θξπζηαιιηθφ πιέγκα αιιά παξάιιεια νη θάζεηο (ζηεξεά δηαιχκαηα θαη ελδνκεηαιιηθέο 

ελψζεηο) θαη ζε αξθεηέο πεξηπησζεηο νη αηέιεηεο ηεο δνκήο ζπγθξνηνχλ ηε “κηθξνδνκή” ελφο 

κεηάιινπ. Η κηθξνδνκή ηνπ κεηάιινπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε κειέηε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο δνκήο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

(Σξηαληαθχιινπ, 2005).  

Η δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηεξγαζίαο ή πνιιέο θνξέο θαη  ελφο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηα κεηαιιηθά ζπζηήκαηα θαζψο παξάιιεια θαη ε θαηεχζπλζε, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ έλα ζχζηεκα, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε ζεξκνδπλακηθή. 

Αληίζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ηαρχηεηα ηεο κεηαβνιήο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ 

θηλεηηθή (Σξηαληαθχιινπ, 2005). 
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Όια ηα ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ παξάιιεια ηελ ηάζε θίλεζεο πξνο ηελ θαηάζηαζε 

ηεο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, θαηάζηαζε, φπνπ εκθαλίδεηαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

ειεχζεξε ελέξγεηα Gibbs. Η ειεχζεξε ελέξγεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελζαιπία, δειαδή ηελ 

εζσηεξηθή ελέξγεηα θαη ηελ εληξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξάιιεια  απφ ηελ ζεξκνθξαζία 

(Σζηθξηηδήο, 2009). 

Πίλαθας 2- 1: Kξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα 

 

Η παξαγσγή ησλ κεηάιισλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο δηάθνξεο ελψζεηο, νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη ζηε θχζε κε ηε κνξθή ησλ δηαθφξσλ κεηαιιεπκάησλ. Όπσο επηζεκαίλεηαη ηα 

δηάθνξα κεηαιιεχκαηα ππνβάιινληαη ζε θξχμε κέζα ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη χζηεξα 

απφ θαηάιιειε δηεξγαζία ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα θαζαξά κέηαιια. Σα κέηαιια 

ελψλνληαη κε άιια ρεκηθά ζηνηρεία θαη ζρεκαηίδνπλ δηάθνξεο ελψζεηο, νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη θξάκαηα. Οη ηδηφηεηεο ησλ θξακάησλ είλαη βειηησκέλεο  θαη εμαξηψληαη απφ ηηο 

αλαινγίεο αλάκημεο θαη ηα πιηθά. Σα ζεκαληηθφηεξα γλσξίζκαηα ηνπο είλαη ηα εμήο 

(Κνξσλαίνο & Πνπιάθεο, 2006) : 

 Η ηθαλφηεηα ιήςεο νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο κεηά ηελ ηήμε 
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 Η κεγάιε ζθιεξφηεηα 

 

 Η νιθηκφηεηα 

 

 Η ειαηφηεηα 

 

 Η πιαζηηθφηεηα 

 

 Οη ζεκαληηθέο κεραληθέο αληνρέο (φξην δηαξξνήο, φξην ζξαχζεο) 

 

 Η πςειή ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα 

 

 Η αληίζηαζε ηνπο ζε δηάβξσζε (π.ρ. αλνμείδσηνη ράιπβεο) 

Με ηε κνξθή ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ηα κέηαιια άξγεζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο πξνσζήζεθε φηαλ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη κεγαιχηεξα θαη 

παξάιιεια πεξηζζφηεξν ζχλζεηα έξγα, κε απνηέιεζκα λα είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη αλαβαζκηζκέλεο ηδηφηεηεο. Σα πξψηα 

κεηαιιηθά δνκηθά έξγα ήηαλ ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο γέθπξεο, ζηέγεο, ζηχινη θαη δνθνί 

θαη θαηαζθεπάδνληαλ απφ ρπηνζίδεξν. Σα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο ηεο παξαζθεπήο θαη παξάιιεια ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ράιπβα θαη ηνπ ζηδήξνπ, ηα 

ζπγθεθξηκέλα κέηαιια ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε αξθεηά ζεκαληηθά δνκηθά έξγα, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ζε απιέο θαηαζθεπέο  (Κνξσλαίνο & Πνπιάθεο, 2006). 

 Οη ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ δηαθξίλνληαη ζε ηερλνινγηθέο, κεραληθέο θαη 

θπζηθνρεκηθέο. Οη ηερλνινγηθέο ηδηφηεηεο αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

κέηαιια ζηηο δηάθνξεο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηεξγαζίεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ειαηφηεηα. Απφ ηελ άιιε, νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο αθνξνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ην εηδηθφ 

βάξνο, ην ζεκείν ηήμεο, ηε  ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, αιιά ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο θαη ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηάιισλ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηαπφλεζε ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, ππφ ηελ επηξξνή δηαθφξσλ 

εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεραληθέο ηδηφηεηεο είλαη νη εμήο (Σζηθξηηδήο, 2009) : 

 θιεξφηεηα: ην κέηξν ηεο αληίζηαζεο ηνπ πιηθνχ ζε πεξηνξηζκέλε ηνπηθά πιαζηηθή 

παξακφξθσζε (π.ρ. κηθξφ θνίισκα ή ραξαγή). 
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 Οιθηκφηεηα: είλαη ην κέηξν ηνπ βαζκνχ πιαζηηθήο παξακφξθσζεο ζην ζεκείν 

ζξαχζεο. Έλα πιηθφ ραξαθηεξίδεηαη φιθηκν φηαλ παξαιακβάλεη κεγάιεο πιαζηηθέο 

παξακνξθψζεηο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην πιηθφ ραξαθηεξίδεηαη σο ςαζπξφ (βι 

ρήκα 2-1). 

 

 

τήκα 2- 1: χγθξηζε Όιθηκνπ θαη Φαζπξνχ πιηθνχ ζην δηάγξακκα ηάζεο παξακφξθσζεο 

 

 Γπζθακςία: Δίλαη ε αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ ζε ειαζηηθή παξακφξθσζε ε νπνία 

δίλεηαη απφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ κεηάιινπ. Πην κεγάιν κέηξν ειαζηηθφηεηαο 

ζεκαίλεη πην δχζθνιε ειαζηηθή παξακφθσζε θαη κεγαιχηεξε θιίζε ηεο ειαζηηθήο 

πεξηνρήο ζην δηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο (βι. ρήκα 2-2). 

 

 Αληνρή δηαξξνήο θαη αληνρή ζξαχζεο. Η αληνρή δηαξξνήο αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε 

δηαξξνήο φπνπ θάησ απφ απηήλ ην δνθίκην παξακνξθψλεηαη κφλν ειαζηηθά, δειαδή 

νπνηαδήπνηε παξακφξθσζε κεδελίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ θνξηίνπ. Η αληνρή 

ζξαχζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε δεκηνπξγίαο ιαηκνχ θαη είλαη ε κέγηζηε ηάζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ηάζεο-παξακφξθσζεο. Δίλαη ην ζεκείν δεκηνπξγίαο ιαηκνχ, 

ειάηησζεο ηεο δηαηνκήο ηνπ πιηθνχ θαη θαη’επέθηαζε ειάηησζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ 

ζε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ. Σν θαηλφκελν απηφ νδεγεί ζηελ ηειηθή ζξαχζε ηνπ δνθηκίνπ. 
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τήκα 2- 2: Όξην δηαξξνήο θαη ζξαχζεο ζην δηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο 

Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κε 

εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα. ην ρήκα 2-3 θαίλνληαη εξγαζηεξηαθέο δηαηάμεηο φπνπ θνξηίδνπλ 

δνθίκηα ζε εθειθπζκφ θαη θάκςε. 

  

  

τήκα 2- 3: Έιεγρνο κεραληθψλ ηδηνηήησλ κεηάιισλ (α) Φφξηηζε ζε εθειθπζκφ, αξηζηεξά, (β) Φφξηηζε ζε 

θάκςε, δεμηά 
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Οη ζεκαληηθφηεξεο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ είλαη νη εμήο (Κνξσλαίνο & Πνπιάθεο, 

2006): 

 Δίλαη θαινί αγσγνί ζεξκφηεηαο 

 

 Δίλαη φιθηκα 

 

 Δίλαη ειαηά 

 

 Δίλαη θαινί αγσγνί ειεθηξηζκνχ 

 

 Έρνπλ πςειά ζεκεία ηήμεο  

 

 Έρνπλ κεγάιεο ππθλφηεηεο 

 

ηνλ Πίλαθα 2-2, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ.  

Πίλαθας 2- 2:  Βαζηθέο ηδηφηεηεο κεηάιισλ 

Τιηθό Αληοτή 

Γηαρροής 

(MPa) 

Δθειθσζηηθή 

Αληοτή (MPa) 

Οιθηκόηεηα %EL 

(ζε 50mm) 

Αινπκίλην 35 90 40 

Υαιθφο 69 200 45 

Οξείραιθνο (70Cu-30Zn) 75 300 68 

ίδεξνο 130 262 45 

Νηθέιην 138 480 40 

Υάιπβαο 180 380 25 

Σηηάλην 450 520 25 

Μνιπβδαίλην 565 655 35 

 

Σέινο, νη κέζνδνη κνξθνπνίεζεο ησλ κεηάιισλ είλαη νη εμήο : 

 Γηακφξθσζε κε κεραληθή θαηεξγαζία ή αθαίξεζε πιηθνχ 

 

 Γηακφξθσζε κε πιαζηηθή παξακφξθσζε 

 

 Υχηεπζε 

  



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Σελίδα | 9 
 

3. Κράκαηα ηδήροσ-Άλζραθα (Fe-C) 

Σα θξάκαηα απνηεινχλ πιηθά, πνπ απνηεινχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζηνηρεία, απφ ηα νπνία ην έλα ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λα είλαη κέηαιιν, θαη 

παξνπζηάδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ. ήκεξα ζεσξείηαη φηη ζπάληα επηιέγεηαη ε 

θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ απφ θαζαξά κέηαιια. Με ηελ θαηάιιειε ζηήξημε κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πιηθά κε ηηο δηάθνξεο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο, φπσο είλαη ε αληνρή ζηε 

ζθνπξηά θαη ζηε δηάβξσζε, ε κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη ε ειεθηξηθή θαη καγλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. ε γεληθέο γξακκέο, ράιπβεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα θξάκαηα άλζξαθα θαη 

ζηδήξνπ, ηα νπνία πεξηέρνπλ άλζξαθα θάησ ηνπ 1.8% (Μπφηεο, 1991).  

Παξάιιεια ζηε ζχλζεζε ησλ ραιχβσλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ ζίδεξν 

δηάθνξα ζηνηρεία ζε πνζνζηηαίεο αλαινγίεο, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ μεπεξλνχλ  

ζε γεληθέο γξακκέο ην 5% (Κνξσλαίνο & Πνπιάθεο, 2006). 

 

τήκα 3- 1: Κξάκα ζηδήξνπ – άλζξαθα 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ζπλνπηηθά ν ξφινο θάζε ζηνηρείνπ ζηνλ θξακαησκέλν ράιπβα. 

Αλζξαθαο(C): Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηνπο ράιπβεο ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά 

ζηελ ηζρπξνπνίεζή ηνπο. Με ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα απμάλνληαη ε 

ζθιεξφηεηα, ε αληνρή θαη ε εκβαπηφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη ε νιθηκφηεηα, ε 

δπζζξαπζηφηεηα θαη ε ζπγθνιιεζηκφηεηα. 

Μαγγάλην(Mn): πλαληάηαη ζε φινπο ηνπο ράιπβεο ζε πεξηεθηηθφηεηεο πάλσ απφ 0.2% θαη 

πξνζηίζεηαη θπξίσο γηα απνζείσζε αθνχ ζρεκαηίδεη ηα ζνπιθίδηα MnS. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

ζνπιθηδίσλ επλνεί ηελ θαηεξγαζηκφηεηα θαη ηελ ζπγθνιιεζηκφηεηα ηνπ ράιπβα. Η 

πξνζζήθε Mn νδεγεί επίζεο ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εκβαπηφηεηαο ηνπ ράιπβα.  
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Ππξίηην (Si): Δίλαη έλα απφ ηα δχν ζπζηαηηθά πνπ πξνζηίζεληαη γηα ηελ απνμείδσζε ηνπ 

ράιπβα (ην άιιν είλαη ην αινπκίλην). ηνπο πιήξσο θαζεζπραζκέλνπο ράιπβεο (killed 

steels) ην Si αλέξρεηαη έσο ην 0.6%, ελψ ζηνπο εκηθαζεζπραζκέλνπο (semi-killed steels) ε 

πεξηεθηηθφηεηα είλαη κηθξφηεξε. Τςειέο πεξηεθηηθφηεηεο ζε Si νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο 

θαηεξγαζηκφηεηαο ηνπ ράιπβα.  

Φψζθνξνο (P): Η παξνπζία ηνπ πάλσ απφ θάπνην φξην νδεγεί ζε κείσζε ηεο νιθηκφηεηαο 

θαη δπζζξαπζηφηεηαο, ηδηαίηεξα ηεο αληνρήο ζε θξνχζε, θπξίσο ζε ράιπβεο βαθήο θαη 

επαλαθνξάο. Μπνξεί φκσο λα έρεη θαη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ζηνπο ράιπβεο 

κεραλνπξγηθήο θαηεξγαζίαο (π.ρ. free-machining steels), φπνπ θαηά ηελ ηφξλεπζε ή ην 

θξαηδάξηζκα δηεπθνιχλεηαη ν δηακεξηζκφο ηνπ απνβιίηηνπ κε ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ηεο 

θαηεξγαζηκφηεηαο. 

Θείν (S): Πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο νιθηκφηεηαο, ηεο δπζζξαπζηφηεηαο, ηεο αληνρήο 

ζε θξνχζε θαη ηεο ζπγθνιιεζηκφηεηαο. Δπίζεο ππνβαζκίδεη ηελ θαηεξγαζηκφηεηα (θπξίσο 

ζηελ ζεξκειαζία) ελψ ε παξνπζία ηνπ απμάλεη ηελ ηάζε ξσγκάησζεο θαηά ηελ βαθή ησλ 

ραιχβσλ (quench cracking). Γεληθά ζηνπο ράιπβεο ε ηάζε είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν λα 

παξακέλεη θάησ απφ 0.05% (βι. πην πάλσ γηα ην Mn).  

Υξψκην (Cr): Πξφθεηηαη γηα ηζρπξά θαξβηδηνγφλν ζηνηρείν. Σα θαξβίδηα ηνπ ρξσκίνπ 

απμάλνπλ ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο αληηηξηβηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ράιπβα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην 

ζπλαληάκε ζηνπο εξγαιεηνράιπβεο. Σν ρξψκην απμάλεη επίζεο ηελ εκβαπηφηεηα θαζψο θαη 

ηελ αληνρή ζε νμείδσζε θαη δηάβξσζε. ε ζπλδπαζκφ κε ην ληθέιην απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν θξακαηηθφ ζηνηρείν ησλ αλνμείδσησλ θαη ησλ ππξίκαρσλ ραιχβσλ.  

Νηθέιην (Ni): Πξνζδίδεη νιθηκφηεηα θαη απμάλεη ηελ δπζζξαπζηφηεηα ησλ ραιχβσλ ελψ 

πξνθαιεί κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαβάζεσο απφ ηελ φιθηκε ζηελ ςαζπξή ζπκπεξηθνξά 

ζξαχζεσο (θξπνγνληθνί ράιπβεο). ε πεξηεθηηθφηεηεο πάλσ απφ 7% ζηαζεξνπνηεί ηελ 

σζηεληηηθή δνκή ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ απνηειψληαο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ 

αλνμείδσησλ ραιχβσλ (π.ρ. σζηεληηηθνί αλνμείδσηνη ράιπβεο). 

Μνιπβδαίλην (Mo): Πξφθεηηαη γηα ηζρπξά θαξβηδηνγφλν ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηαπηφρξνλα 

θαη ηελ εκβαπηφηεηα ησλ ραιχβσλ. Σα θαξβίδηα ηνπ κνιπβδαηλίνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ 



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Σελίδα | 11 
 

επαλαθνξά κεηά ηε βαθή θαη πξνθαινχλ ηελ δεπηεξνγελή ζθιήξπλζε ηνπ ράιπβα. Η 

πξνζζήθε Mo ζηνπο αλνμείδσηνπο ράιπβεο νδεγεί ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αληνρήο ζηελ 

δηάβξσζε (π.ρ. ράιπβαο 316 έλαληη ηνπ ράιπβα 304). 

W, V, Ti, Nb: Πξφθεηηαη γηα θαξβηδηνγφλα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζθιεξφηεηαο θαη ηεο αληνρήο κε ηνλ ζρεκαηηζκφ θαξβηδίσλ ελψ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ θφθθσλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηα ζπλαληάκε 

ζηνπο εξγαιεηνράιπβεο γηα ηελ θαηαζθεπή θνπηηθψλ θαη δηακνξθσηηθψλ εξγαιείσλ. Σα V, 

Nb θαη Ti απνηεινχλ θχξηα ζπζηαηηθά ησλ ρακειά θξακαησκέλσλ ραιχβσλ πςειήο αληνρήο 

(HSLA steels).  

Αδσην (Ν): Σν άδσην είλαη καδί κε ηνλ άλζξαθα ηα θξακαηηθά ζηνηρεία παξεκβνιήο ζηνπο 

ράιπβεο. Σν άδσην απμάλεη ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηελ αληνρή ελψ παξάιιεια κεηψλεη ηελ 

νιθηκφηεηα. Υξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ράιπβεο ελαδσηψζεσο γηα ηελ αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο 

14 ζθιεξφηεηαο. ηνπο πήξσο θαζεζπραζκέλνπο ράιπβεο (απνμείδσζε κε Al) ζρεκαηίδεη 

δηαζπνξά ληηξηδίσλ AlN, ηα νπνία παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θφθθσλ.  

Κνβάιηην (Co): Σν θνβάιηην είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ κεηψλεη ηελ εκβαπηφηεηα ησλ 

ραιχβσλ, δελ ζρεκαηίδεη θαξβίδηα θαη έρεη ελ γέλεη κηθξή επίδξαζε ζηελ ζθιεξφηεηα ηνπ 

ράιπβα. Η θχξηα δξάζε ηνπ είλαη λα παξεκπνδίζεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηαμηψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θφθθσλ θαηά ηελ αλφπηεζε ή ηελ επαλαθνξά ηνπ ράιπβα. Δηζη ζπκβάιεη 

ζηελ δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ηαρπράιπβεο, δηακνξθσηηθά εξγαιεία θαζψο θαη ζε ππξίκαρνπο ράιπβεο. 

Ο ράιπβαο (αηζάιη) απνηειεί ην θξάκα ζηδήξνπ – άλζξαθα θαη παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα απφ ηνλ ζίδεξν. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεη ζε 

κηθξά πνζνζηά θαη δηάθνξα άιια κέηαιια, φπσο ην ληθειίνπ, πνπ ηνλ θαζηζηά φιθηκν θαη 

ειαηφ θαη ην ρξψκην, πνπ ηνλ κεηαβάιιεη κε ηξφπν, πνπ είλαη αλνμείδσηνο. Σν θξάκα απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη, θαηά θχξην ιφγν, σο  δνκηθφ πιηθφ ζηελ θαηαζθεπή γεθπξψλ θαη θηηξίσλ. 

Δπίζεο, κε βάζε ηε ρξήζε ηνπ ράιπβα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

 Δηδηθφο ράιπβαο 
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 Απαξακφξθσηνο ράιπβαο 

 

 Υάιπβαο απφηκεζεο 

 

 Υάιπβαο θνπήο 

 

 Ππξίκαρνο ράιπβαο 

 

 Υάιπβαο εξγαιείσλ 

 

 Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

 

 Υάιπβαο νπιηζκνχ 

 

 Γνκηθφο ράιπβαο 

 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη ηα θξάκαηα ηνπ ράιπβα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο (Σζηθξηηδήο, 2009): 

 

 Σαρπράιπβεο 

 

 Αλνμείδσηνη ράιπβεο  

 

 Υάιπβεο ρξσκίνπ – κνιπβδαηλίνπ 

 

 Υάιπβεο κνιπβδαηλίνπ 

 

 Υάιπβεο ρξσκίνπ 

 

 Υάιπβεο Νηθειίνπ-Υξσκίνπ, Νηθειίνπ-Υξσκίνπ-Μνιπβδαηλίνπ, Νηθειίνπ-Υξσκίνπ-

Βαλαδίνπ 

 

 Υάιπβεο ληθειίνπ  

 

 Υάιπβεο καγγαλίνπ 
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Δπεηδή ν ράιπβαο θαηέρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ε νλνκαηνινγία ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ, κε βάζε ηα 

επξσπατθά πξφηππα. 

4. Ολοκαηοιογία ταιύβφλ θαηά ηα εσρφπαχθά πρόησπα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ράιπβεο ζε φια ηα θξάηε – κέιε. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο νξίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ πξφηππα (Παζπαιάο, 2009). 

 EN 10079: Definition of Steel Products 

 EN: Designation systems for steels. Numerical system 

 EN: Designation system for steels. Steel names. 

 EN 10020: Definition and Classification of Grades of Steel 

Με βάζε ην ελνπνηεκέλν ζχζηεκα νλνκαζίαο γηα ράιπβεο επηζεκαίλεηαη φηη  ζε φια ηα 

θξάηε – κέιε CΔΝ (πξνο ην παξφλ Κχπξνο, Σζερία, Ιζπαλία, ινβελία, ινβαθία, Διβεηία, 

νπεδία, Ρνπκαλία, Πνξηνγαιία, Πνισλία, Απζηξία,  Ννξβεγία, Οιιαλδία, Μάιηα, 

Λνπμεκβνχξγν, Λεηνλία, Ιηαιία, Ιξιαλδία, Ιζιαλδία, Οπγγαξία, Διιάδα, Φηλιαλδία, 

Δζζνλία, Γεξκαλία, Γαλία, Βνπιγαξία θαη Βέιγην) σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

ράιπβα, νη νλνκαζίεο παξνπζηάδνληαη ίδηεο ή κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ίδηεο ζην κέιινλ.  Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, νη κεηαηξνπέο, πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ απφ ηε κία ζηελ άιιε ζε έλα 

νπζηαζηηθά εζληθφ πξφηππν αιιά θαη δηάθνξα ζρεηηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

(Παζπαιάο, 2009). 

 Με βάζε ην πξφηππν ΔΝ 10020:2000 νη ράιπβεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο 

πξνο ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα.  Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε ρεκηθή ζχζηαζε 

δηαθξίλνληαη ζε :  

 Αλνμείδσηνη ράιπβεο 

 Με θξακαησκένη ράιπβεο 

 Άιινη θξακαησκέλνη ράιπβεο 

Αληίζεηα, σο πξνο ηελ πνηφηεηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε  
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 Με θξακαησκέλνη εηδηθνί ράιπβεο 

 Με θξακαησκέλνη ράιπβεο πνηφηεηαο 

Σηο πην πνιιέο θνξέο νη κε θξακαησκέλνη εηδηθνί ράιπβεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εκβάπηηζε ή παξάιιεια ζθιήξπλζε ηεο επηθάλεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα νκνηφκνξθεο αληαπφθξηζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

θαηεξγαζίεο. Παξάιιεια, «ε αθξηβήο πξνζαξκνγή ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ηεο εηδηθήο 

πξνζνρήο ζηε κέζνδν θαηαζθεπήο θαη θαηαγξαθήο παξέρεη βειηησκέλεο ηδηφηεηεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε πςειφηεξσλ απαηηήζεσλ». 

Με βάζε  ην πξφηππν ΔΝ 10027-1 θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο, πνπ αθνξνχλ ηελ νλνκαζία ησλ 

ραιχβσλ, κέζσ ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αξηζκψλ θαη γξάκκαηψλ, αιιά θαη 

πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο. Η νλνκαζία ησλ ραιχβσλ γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε θαη παξάιιεια κε βάζε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ή 

κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Η νλνκαζία ησλ ραιχβσλ κε βάζε ηηο θπζηθέο ή κεραληθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο απνηειείηαη απφ ηα πξφζζεηα θαη ηα θχξηα ζχκβνια. ηα θχξηα ζχκβνια 

ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα γξάκκα, κε ην νπνίν δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ράιπβα (Μαλδήηζηνο, 2012) : 

 Β : ράιπβεο ζθπξνδέκαηνο 

 Δ : ράιπβεο κεραλνινγηθήο κεραληθήο 

 L : ράιπβεο γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ 

 Ρ : ράιπβεο γηα ηελ θαηαζθεπή δνρείσλ ππφ πίεζε 

 S : ράιπβεο γηα γεληθή ραιχβδηλε θαηαζθεπή 

 G : ρπηνράιπβαο 

Σα πξφζζεηα ζχκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο  γηα ην πξντφλ ηνπ 

ράιπβα θαη παξάιιεια γηα άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ ράιπβα (Παζπαιάο, 2009).  
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Πίλαθας 4- 1:  Ολνκαηνινγία ραιχβσλ κε βάζε ην  ΔΝ 10027 -1 ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηηο 

θπζηθέο ή κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπο 

 

Πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκαλζεί φηη κε βάζε ηνλ ΔΝ 10020 δελ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κε 

ζαθή ηξφπν δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θξακαησκέλσλ ραιχβσλ ζε ηζρπξά 

θξακαησκέλνπο αιιά θαη ζε ειαθξά θξακαησκέλνπο ράιπβεο. Οη θξακαησκέλνη ράιπβεο 

δηαθξίλνληαη νπζηαζηηθά ζε : 

 Με θξακαησκέλνη ράιπβεο κε κία κέζε πεξηεθηηθφηεηα – Με < 1 % 

 Με θξακαησκέλνη ράιπβεο κε έλαλ κέζν φξν >1% 

 Αλνμείδσηνη ράιπβεο θαη ράιπβεο άιισλ θξακάησλ , αλ ε κέζε πεξηεθηηθφηεηα έζησ 

θαη ελφο ζηνηρείνπ είλαη > 5% 

ην ρήκα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε νλνκαζία γηα θαηαζθεπαζηηθφ ράιπβα 
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τήκα 4- 1: Ολνκαζία γηα θαηαζθεπαζηηθφ ράιπβα (παξάδεηγκα) 

ην ρήκα 4-2 αληίζηνηρα θαίλεηαη ε επεμήζε ηεο νλνκαζίαο ησλ δνκηθψλ ραιχβσλ 

(S275NL θαη S355NL) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ. 

 

τήκα 4- 2: Ερμηνεία ονομαςίασ χαλφβων S275NL και S355NL 
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5. Θραύζε θαη κεταληζκοί ρεγκαηώζεφλ 

Οη ξσγκέο, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο, απνηεινχλ ηνλ πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα αζηνρίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη θνξείο θαη γεληθφηεξα νη θαηαζθεπέο. Δπίζεο, νη 

ξσγκέο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα δαπαλεξέο ζηελ επηζθεπή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ 

λα επηζθεπαζηνχλ εληειψο. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπνπ πξνθαιείηαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ε ζξαχζε , ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ην πεξηβάιινλ. Η ζξαχζε κίαο 

θαηαζθεπήο ή ελφο πιηθνχ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηαθφξνπο ζπληειεζηέο, κε πην 

ζεκαληηθνχο ηνπο εμήο (Παληειήο & Υξπζνπιάθεο, 2007): 

 ην επίπεδν ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο 

 

 ηνλ κεραληζκφ δεκηνπξγίαο θαη νινθιήξσζεο ηεο ζξαχζεο 

 

 ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ 

 

 ηελ παξνπζία ειαηησκάησλ ή ζηειερψλ 

Οη ξσγκέο παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνυπάξρνπλ κε ηε κνξθή ησλ αηειεηψλ κέζα ζε έλα 

πιηθφ, ελψ παξάιιεια είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπο θαηά ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ, εμαηηίαο 

αθηηλνβνιίαο, δηάβξσζεο θαη θφπσζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε 

πνζνηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ αχμεζε ησλ ξσγκψλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπληειεζηψλ κέρξη ηελ ηειηθή ζξαχζε, ελψ επίζεο, ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη κέζνδνη 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ε θαηάζηαζε ησλ 

θαηαζθεπψλ. Με βάζε ηε κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε νπζηαζηηθά ηεο ζξαχζεο, ζεσξείηαη φηη 

κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζπάζεηα ησλ ζρεδηαζηψλ κεραληθψλ λα επηηχρνπλ ηελ πξφιεςε 

ησλ δνκηθψλ αζηνρηψλ θαη αηειεηψλ
1
.  

 ην πιαίζην απηφ ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ είλαη απαξαίηεην 

λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θνξέα, ζηνλ νπνίν παξαηεξνχληαη ξσγκέο, 

φηαλ επηθξαηνχλ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε θξηηεξίσλ, 

έηζη ψζηε λα ραξαθηεξηζζνχλ νη ξσγκέο  θαη λα αμηνινγεζεί  θάζε πηζαλφηεηα δηάδνζεο, 

παξνπζηάδνληαο αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

                                                           
1
 http://users.teiath.gr/vmouss/ebooks/fmndt/sections/204ThrausiKopwsis.html 



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Σελίδα | 18 
 

Παξάιιεια, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θφπσζεο θαη ηεο ζξαχζεο 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα αλαπηπρζεί έλαο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο, πνπ ζα κειεηά ηα δχν 

απηά θαηλφκελα.  Η ζπγθεθξηκέλε αλάγθε βαζίζηεθε ζηα εμήο ζηνηρεία 
2
: 

1) νη ξσγκέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε κία θαηαζθεπή, φπνπ εκθαλή είλαη  ηα 

ζεκάδηα θαηαπφλεζεο, παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε, εμαηηίαο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

αθηηλνβνιίαο, ηεο δηάβξσζεο, ηεο θφπσζεο, αιιά παξάιιεια θαη άιισλ αηηηψλ, ελψ 

ξαγδαία παξνπζηάδεηαη ε επέθηαζή ηνπ 

  
 

τήκα 5- 1: α) Η αχμεζε ηνπ κήθνπο κηαο ξσγκήο κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. (β) Tν ίδην δηάγξακκα 

αλεζηξακκέλν καο δίλεη ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν δσήο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ξσγκήο. 

2) ε αληνρή ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ κπνξεί λα κεησζεί αλάινγα κε ηελ αχμεζε θαη 

ηελ επέθηαζε ησλ ξσγκψλ κέζα ζην πιηθφ, ελψ κεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ελφο 

δηαζηήκαηνο θφπσζεο, ε αληνρή ηεο κεηψλεηαη, νδεγψληαο ηελ θαηαζθεπή ζε 

αζηνρία 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (ρήκα 5-2) παξνπζηάδεηαη φηη φζν πην κηθξέο είλαη ηάζεηο ηφζν 

απμάλεηαη ην επηηξεπφκελν κήθνο ησλ ξσγκψλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο κεγάισλ 

εθαξκνδφκελσλ ηάζεσλ, παξνπζηάδεηαη ε απαίηεζε πην κεγάιεο αληνρήο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, πην κηθξψλ ξσγκψλ
3
  

 

                                                           
2
 http://users.teiath.gr/vmouss/ebooks/fmndt/sections/204ThrausiKopwsis.html 

3
 http://users.teiath.gr/vmouss/ebooks/fmndt/sections/204ThrausiKopwsis.html 
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τήκα 5- 2: Η ειάηησζε ηεο αληνρήο ηνπ πιηθνχ ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ ξσγκψλ. 

Πξέπεη  λα επηζεκαλζεί, επίζεο, φηη ε γηα ηελ επίιπζε φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηεο θφπσζεο θαη ηεο ζξαχζεο, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

εμήο (Παπάδνγινπ, 1995):  

 ππνιεηπφκελνο ρξφλνο δσήο ησλ θαηαζθεπψλ ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αηέιεηαο ή ξσγκήο 

 

 ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπψλ, φηαλ 

δηαπηζησζνχλ ξσγκέο ή αηέιεηεο 

 

 ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε παιηψλ ξσγκψλ ή ηελ 

εκθάληζε λέσλ ξσγκψλ 

 

 ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη κέρξη νη ξσγκέο λα θηάζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο 

 

 ε ππνιεηπφκελε αληνρή ησλ θαηαζθεπψλ σο ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ξσγκψλ 

ζηα πιηθά ηνπο 

 

 ε ππνιεηπφκελε αληνρή ησλ θαηαζθεπψλ σο ζπλάξηεζε ηεο θφπσζεο, πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέρξη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεζφδνπο γηα ηε δηεξεχλεζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ 

ζεσξείηαη ε κέζνδνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. Δηδηθφηεξα, ν A. A. Griffith δηαηχπσζε 

πξηλ απφ 80 πεξίπνπ ρξφληα ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

γηα ηε ζξαχζε ησλ ξεγκαησκέλσλ ζηεξεψλ. Ο Griffith πξνρψξεζε ην 1920 ζηε 
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δεκνζίεπζε ησλ πεηξακαηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ ηνπ απνηειεζκάησλ κε εχζξαπζηα 

ςαζπξά ζηεξεά, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο ηάζεο ζξαχζεο κε ην  κέγεζνο ηεο 

ξσγκήο. Δπίζεο, ππνζηήξημε φηη νη αηέιεηεο θαη νη κηθξνξσγκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

πιηθφ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελσζνχλ θαη λα δηαδνζνχλ, φηαλ έλα 

εμσηεξηθφ θνξηίν επηβιεζεί ζην πιηθφ. Παξάιιεια, ππνζηήξημε ηελ χπαξμε ελφο 

ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ αλάκεζα ζε επηθαλεηαθή ελέξγεηα απφ ηε ξσγκή θαη παξάιιεια 

δπλακηθή ελέξγεηα απφ ηε θφξηηζε.  

Γηαηχπσζε ινηπφλ, ηε θιαζηθή ζήκεξα ζεψξεζε, φηη έλα πξνυπάξρνλ ειάηησκα ηείλεη λα 

δηαδνζεί αλ πξφθεηηαη λα κεησζεί ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξψληαο δε φηη 

ππάξρεη έλα ηζνδχγην ελεξγεηψλ κεηαμχ: 

1) Σεο κείσζεο ηεο ειαζηηθήο παξακνξθσηηθήο ελέξγεηαο εληφο ελφο θνξηηζκέλνπ 

ζψκαηνο, θαζψο δηαδίδεηαη κία ξσγκή, θαη, 

2) Σεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε ησλ δπλάκεσλ ζπλνρήο θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ λέσλ επηθαλεηψλ ηεο ξσγκήο 

Απφ ην ελεξγεηαθφ απηφ ηζνδχγην, πξνθχπηεη ε παξαθάησ εμίζσζε ε νπνία ζπλδέεη ηελ 

εθαξκνδφκελε ηάζε κε ην κήθνο ηεο ξσγκήο. 

 √         
          

Όπνπ Δ είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ θαη γε ε εηδηθή ελέξγεηα επηθάλεηαο ηνπ 

πιηθνχ, ηα νπνία απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, γηα λα επεθηαζεί ε ξσγκή, πξέπεη λα ηζρχεη ε 

παξαθάησ ζπλζήθε: 

  √
    

  
 

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηξία ζηάδηα ζηε δηάδνζε ησλ ξσγκψλ, ηα 

νπνία είλαη ηα εμήο (Κφιιηα, 1990): 

 έλαξμε ησλ ξσγκψλ 

 

 επέθηαζε ηεο ξσγκήο κε ζηαζεξφ ηξφπν 
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 επέθηαζε ηεο ξσγκήο κε απφηνκν ηξφπν θαη ηειηθή ζξαχζε 

Σα ηξία απηά ζηάδηα θαίλνληαη ζην ρήκα 5-3. 

 

τήκα 5-3: Γηαγξάκκαηα ηνπ ξπζκνχ επέθηαζεο ηεο ξσγκήο (da/dN) σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή 

ΚΙ (ΓΚ). Σα ηξία ζηάδηα επέθηαζεο ξσγκήο. 

6. Με - θρακκαηφκέλοη θαηαζθεσαζηηθοί τάισβες 

Η παξαζθεπή ηνπ ράιπβα βαζίδεηαη ζηελ εμαλζξάθσζε ηνπ ρπηνζηδήξνπ ελψ ηαπηφρξνλα 

παξαηεξείηαη απνκάθξπλζε ηνπ θσζθφξνπ θαη ηνπ ζείνπ, ηα νπνία ζεσξνχληαη επηβιαβή 

ζηνηρεία . Δπίζεο, πξνσζείηαη ε ξχζκηζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε καγγάλην θαη ππξίηην, ηα 

νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία, πνπ εκπεξηέρεη ν αθαηέξγαζηνο ζίδεξνο.  Οη παξαπάλσ ξχπνη 

κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ  κε ηε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο κε ηελ πξφζδσζε νμπγφλνπ. 

Παξάιιεια, ε  επηζπκεηή ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ράιπβα κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε ηελ 

απνμείδσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηαδηθαζία  πξνζζήθεο αζβέζηνπ, κε ζηφρν ηε δέζκεπζε 

ηνπ θσζθφξνπ (Παληειήο & Υξπζνπιάθεο, 2007). 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

εκθαλίδνληαη  θαηά ηε ρχηεπζε ηνπ ξεπζηνχ ράιπβα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ππνιεηκκάησλ 

νμπγφλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πξνσζείηαη ε πξνζζήθε ζην θξάκα κε 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ππξίηηνπ, καγγαλίνπ, ή πνιιέο θνξέο αζβεζηίνπ ή αινπκίληνπ. Οη 

επεμεξγαζκέλνη ράιπβεο κε απηφλ ηξφπν νλνκάδνληαη εζπραζκέλνη θαη ηα πιενλεθηήκαηά 

ηνπο βαζίδνληαη ζην φηη δελ επεξεάδνληαη απφ ηε γήξαλζε, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα 
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ζπγθνιιεζνχλ κε ηδηαίηεξα θαιφ ηξφπν. Με βάζε  ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο νη ράιπβεο 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (Καξχδεο, 2000): 

 Κνληνκεηαιινπξγηθφο ράιπβαο 

 Υάιπβαο ρσλεπηεξίνπ 

 Υάιπβαο ηήμεο 

 Αθξίδσλ ράιπβαο 

 Ηζπραζκέλνο ράιπβαο 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο, νη ράιπβεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε : 

 Υάιπβεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ εθαξκνγψλ 

 

 Δξγαιεηνράιπβεο 

 

 Αλνμείδσηνη ράιπβεο 

 

 Υάιπβεο θαηαζθεπψλ 

ε γεληθέο γξακκέο νη κε θξακαησκέλνη ράιπβεο απνηεινχλ πνηφηεηεο ράιπβα, ζηηο νπνίεο 

θαλέλα απφ ηα θξακαηηθά ηνπο ζηνηρεία δελ ππεξβαίλεη ηα απαηηνχκελα φξηα. Ιδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ράιπβεο θαηαζθεπψλ, νη νπνίνη είλαη ράιπβεο, πνπ πεξηέρνπλ 

ζρεηηθά πνζνζηά ζηνηρείσλ, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνηθίιεο 

θαηαζθεπέο, αιιά παξάιιεια θαη ζε δηάθνξα ζηνηρεία κεραλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ειαηήξηα, ηηο βαιβίδεο, ηνπο δησζηήξεο θαη ηνπο άμνλεο. Η θαηάηαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραιχβσλ γίλεηαη θαηά AlSI – SAE, ελψ σο πξνο ηε δνκή ηνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο (Παληειήο & Υξπζνπιάθεο, 2007) : 

 Μαξηελζηηηθνί 

 

 Χζηεληηηθνί 

 

 Φεξξηηηθνί / πεξιηηηθνί 

 

 Φεξξηηηθνί 
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τήκα 6- 1: Δμέδξεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5.1)  παξνπζηάδεηαη  ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ραιχβσλ. 

Πίλαθας 6- 1: Δίδε θαηαζθεπαζηηθψλ ραιχβσλ 

Κύρηα εηρά 

(AISI-SAE) 

Δίδος Υάισβα Ιδηόηεηες Υρήζεης 

2000 Νηθειηνχρνο Αληνρή ζε θφπσζε, δηάβξσζε. 

Ηιεθηξνκαγλεηηθέο εθαξκνγέο 

3000 Νηθειηνρξσκηνχρνο Καιή εκβαπηφηεηα θαη αληνρή ζε 

δηάβξσζε. Δπηδέρεηαη επηθαλεηαθή 

εθιήξπλζε. Καηαζθεπή δησζηήξσλ, 

αμφλσλ, θιπ. 

4000 Μνιπβδαηληνχρνο Καιή εκβαπηφηεηα. θιεξφηεηα, 

αληίζηαζε ζηε θζνξά θαη αληνρή ζηνλ 

εξππζκφ. Καηαζθεπή ηκεκάησλ 

ιεβήησλ, ααεξηνζηξνβίισλ, θιπ. 

5000 Υξσκηνχρνο Καιε εκβαπηφηεηα. Δπηδέρεηαη 

επηθαλεηαθή ζθιήξπλζε. Καηαζθεπή 
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ιεπίδσλ, δησζηήξσλ, ξνπιεκάλ, 

εθθέληξσλ, θιπ. 

6000 Υξσκηνβαλαδηνχρνο Πνιπ θαιή εκβαπηφηεηα. Αχμεζε ηεο 

αληνρήο ζε θζνξά-ηξηβή. Καηαζθεπή 

καραηξηψλ, ςαιηδηψλ, ιεπίδσλ, θιπ. 

7000 Βνιθξακηνκνιπβδαηληνχρνο Πνιπ θαιή εκβαπηφηεηα. Αχμεζε ηεο 

αληνρήο ζε θζνξά-ηξηβή. Καηαζθεπή  

ζηηγέσλ, καραηξηψλ, ςαιηδηψλ, ιεπίδσλ, 

θιπ. 

8000 Νηθειηνρξσκηνκνιπβδαηληνχρο Πνιχ θαιή εκβαπηφηεηα. Δπηδέρεηαη 

επηθαλεηαθή ζθιήξπλζε. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

αηξάθησλ, ζθπξήιαησλ αληηθεηκέλσλ, 

θιπ. 

9000 Ππξηηηνχρνο Μεγάιε καγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα. 

Καηαζθεπή ππξήλσλ κεηαζρεκαηηζηψλ. 

 

7. Υάισβες συειής αληοτής 

Οη ράιπβεο πςειήο αληνρήο δηαθξίλνληαη γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο κέρξη 3% ζε 

καγγάλην, ληθέιην, κνιπβδαίλην θαη ρξψκην. ην πιαίζην απηφ νη ζπγθεθξηκέλνη ράιπβεο 

δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Παληειήο & Υξπζνπιάθεο, 2007) : 

 Καηεγνξία ΔΗ : Οη πξνδηαγξαθέο ηεο είλαη γηα θάζε ρξήζε, ρσξίο λα ππάξρνπλ 

εμαηξέζεηο πάρνπο κέρξη 33 mm 

 

 Καηεγνξία DH : κπνξεί λα γίλεη δεθηή γηα θάζε ρξήζε έσο 51mm, εθηφο απφ θάπνηα 

εηδηθά ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο, γηα ηα νπνία είλαη επηηξεπφκελε ε ρξήζε πάρνπο σο 

ηα 27,5 mm 

 

 Καηεγνξία ΑΗ : ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα πάρε πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ηα 19mm γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε. Γηα πάρε ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 19 mm έσο 51 



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Σελίδα | 25 
 

mm θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζθάθνπο, εθηφο απφ ην 

θχξην θαηάζηξσκα, ην δσζηήξα θαη ηνλ ππζκέλα, αιιά θαη φια εθείλα ηα ηκήκαηα, 

πνπ δέρνληαη ηζρπξή θαηαπφλεζε 

Η ρξήζε ησλ ραιχβσλ πςειήο αληνρήο άξρηζε νπζηαζηηθά, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ελψ 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθζπγρξνληζκέλνη ηχπνη ραιχβσλ, νη 

νπνίνη είραλ πην πςειή αληνρή απφ ηελ αληνρή ησλ ραιχβσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

παιηφηεξα. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη κηθξνκαηνπνηεκέλνη 

ράιπβεο πςειήο αληνρήο. Πξφθεηηαη γηα κία λέα ζρεηηθά νκάδα ραιχβσλ πςειήο αληνρήο, νη 

νπνίνη νλνκάδνληαη κηθξνθξακαηνπνηεκέλνη ράιπβεο πςειήο αληνρήο. Η αληνρή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ραιχβσλ κπνξεί λα απνδνζεί  ζηα εμήο ζηνηρεία (Παπάδνγινπ, 1990) : 

 Καηάιιειεο ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο 

 

 Καζαξέο κέζνδνη παξαζθεπήο 

 

 Πξνζεθηηθή πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ βειηησηηθψλ ζηνηρείσλ 

Με βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ κεζφδσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεο 

θεξξηηηθήο κηθξνδνκήο, ε νπνία νδεγεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε θαιχηεξε 

ζπγθνιιεζηκφηεηα. ηνλ Πίλαθα 7-1 παξνπζηάδεηαη ε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ ραιχβσλ πςειήο 

αληνρήο. 

Πίλαθας 7- 1: Υεκηθή ζχζηαζε ραιχβσλ πςειήο αληνρήο 

Σύπος 

Υάισβα 

Περηεθηηθόηεηα Μεηάιιοσ ζηο θράκα (%) 

C Mn P S Si Cr Ni Mo Cu V 

HSLA-80 < 0.07 0.4-0.7 < 0.025  < 0.4    <0.4 0.6-0.9 0.7-1.0 0.15-0.25 1.0-1.3 - 

HY-80 < 0.18  0.1-0.4 < 0.025 < 0.025  0.15-0.35 1.00-1.80 2.00-3.25 0.2-0.6 < 0.26 < 0.03 

HY-100 0.12-0.2 0.1-0.4 < 0.025 < 0.025 0.15-0.35 1.00-1.80 2.25-3.5 0.20-0.60 < 0.25 < 0.03 

HY-130 0.12 max 0.6-0.9 < 0.01 < 0.01  0.2-0.35 0.4-0.7 4.75-5.25 0.3-0.65 < 0.25  0.05-0.1 

HTS 0.18 max 0.9-1.6 < 0.04 < 0.04 0.3-0.5 < 0.25 < 0.4 < 0.08 < 0.35 < 0.1 

 

Χο πξνο ηνπο κηθξνθξακαησκέλνπο ράιπβεο πςειήο αληνρήο, θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο (Παπάδνγινπ, 1990) : 
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 Ιδηαίηεξα πςειή ζπγθνιιεζηκφηεηα 

 

 Πνιχ θαιή δπζζξαπζηφηεηα 

 

 Μηθξφηεξν εηδηθφ βάξνο 

 

 Δμαηξεηηθή δηαξξνή 
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8. Δθαρκογές ζηε λασπεγηθή 

Σα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο λαππεγηθήο ηερλνινγίαο είλαη ηα θξάκαηα 

αινπκηλίνπ, ν ραιθφο θαη ηα θξάκαηα ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ν ράιπβαο θαη νη αλνμείδσηνη 

ράιπβεο ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα θξάκαηα καγλεζίνπ, ην ηηηάλην θαη ην 

νπξάλην. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο λαππεγηθήο θπξηαξρεί ν ράιπβαο   θαη γηα  ηνλ 

ιφγν απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνχλ γεληθφηεξα νη απαηηήζεηο ησλ 

λαππεγηθψλ πιηθψλ. Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο ησλ λαππεγηθψλ πιηθψλ είλαη νη εμήο 

(Παπάδνγινπ, 1990) : 

 Καιή ζπγθνιιεζηκφηεηα 

 

 Τςειή αληνρή ζε δηάβξσζε 

 

 Τςειή αληνρή ζε θφπσζε 

 

 Τςειή δπζζξαπζηφηεηα 

 

 Τςειή εηδηθή αληνρή 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ράιπβεο ζπλήζνπο αληνρήο ή νη θνηλνί ράιπβεο ζεσξνχληαη ε 

πην δηαδεδνκέλε νκάδα ησλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ, παξνπζηάδνληαο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηε κηθξνδνκή ηνπο θαη ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε 

(Παληειήο & Υξπζνπιάθεο, 2007).  

Παξάιιεια, ζεσξείηαη φηη  «εθηφο απφ άλζξαθα, πνπ πεξηέρεηαη ζε πνζνζηφ θαηά βάξνο 

κέρξη θαη 0,23 %, νη ράιπβεο απηνί πεξηέρνπλ ζε δηάθνξα πνζνζηά καγγάλην, ππξίηην, 

θψζθνξν θαη ζείν, ελψ δηάθνξα άιια ζηνηρεία κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο». Δπηπιένλ έλα απφ  ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζεσξείηαη ε 

εμαίξεηεο πνηφηεηα ζπγθνιιεηφηεηά ηνπο. Σαπηφρξνλα, ράιπβεο πςειήο αληνρήο 

ζπλαληψληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε επξεία ρξήζε, έρνληαο φξην δηαξξνήο, πνπ πξνζεγγίδεη 

ηα 350 MPa.  Με ηε ρξήζε απηή ησλ ραιχβσλ εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

παρψλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ αληνρήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη ηνπ βάξνπο κίαο λαππεγηθήο 

θαηαζθεπήο, εμαηηίαο ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ, πνπ αθνξνχλ ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο 

(Παπάδνγινπ, 1995).   
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Η πην ζεκαληηθή  δηαθνξά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλήζεηο ράιπβεο αθνξά 

νπζηαζηηθά ηελ  πξνζζήθε εηδηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ην βαλάδην, ην ληφβην θαη ην 

αινπκίλην,  ηα νπνία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο. ε εηδηθέο 

θαηαζθεπέο, επίζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  ε ρξήζε δηαθφξσλ 

κηθξνθξακαηνπνηεκέλσλ ραιχβσλ πςειήο αληνρήο, πνπ παξνπζηάδνπλ   φξηα δηαξξνήο απφ 

415 MPa έσο 690 MPa. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη πςειέο απηέο αληνρέο, νη ράιπβεο απηνί 

εκπεξηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εμεηδηθεπκέλεο πξνζκίμεηο,  ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

εηδηθέο ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηε βαθή θαη ηελ επαλαθνξά (Μαγθαλάξεο, 

2000).  

 Χο πξνο ηε κηθξνδνκή ησλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ζπλίζηαηαη ζε 

αησξήκαηα ζεκεληίηε, ηα νπνία δηαζθνξπψληαη ζε θεξξηηηθή κήηξα.  Όηαλ ε ζεξκνθξαζία 

ελφο ράιπβα πξνζεγγίζεη νπζηαζηηθά ηε ζεξκνθξαζία αιινηξνπηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ, 

ζηελ πεξίπησζε ν ζίδεξνο πνπ ζα εληνπηδφηαλ ζηε θεξξηηηθή θάζε κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηηζζεί ζηελ σζηεληηηθή θάζε, ζηελ νπνία ν ζεκεληίηεο παξνπζηάδεη κεγάιε 

δηαιπηφηεηα. Όηαλ ςχρεηαη ν ράιπβαο θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, ηφηε ν 

σζηελίηεο κε ηνλ δηαιειπκέλν ζεκεληίηε κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, ζηελ νπνία έρνπκε ηελ παξνπζία θεξξίηε κε αησξήκαηα ζεκεληίηε. Η 

κηθξνδνκή ηνπ ράιπβα πνπ απνηειείηαη απφ ζηξψζεηο θεξξίηε θαη ζεκεληίηε νλνκάδεηαη 

πεξιίηεο, ελψ παξάιιεια απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ησλ λαππεγηθψλ 

ραιχβσλ (Μαγθαλάξεο, 2000). 

 ε γεληθέο γξακκέο ππνζηεξίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ηνπ άλζξαθα θαη παξάιιεια ν 

ξπζκφο απφςπμεο αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε κηθξνδνκή, κε βάζε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ε ζθιεξφηεηα θαη ε αληνρή ηνπ ράιπβα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη λαππεγηθνί 

ράιπβεο απνςχρνληαη ζηνλ αέξα, κεηά ηελ εμέιαζε, ε νπνία παξαηεξείηαη ελ ζεξκψ αιιά 

θαη κεηά απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ηνπο (ππξέιιεο, 1997). 

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ νη λαππεγηθνί ράιπβεο πςειήο αληνρήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ φξην δηαξξνήο πάλσ απφ 350 MPa κπνξνχλ λα ππνζηνχλ βαθή ζε λεξφ απφ 

ζεξκνθξαζία, ε νπνία είλαη πην πςειή ζε ζρέζε κε εθείλε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί επαλαθνξά κε ζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζία, ε νπνία είλαη πην ρακειή ζε 

ζρέζε κε εθείλε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Η ζεξκηθή απηή θαηεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εηδηθή κηθξνδνκή, ε νπνία νλνκάδεηαη επαλαθεξκέλνο καξηελζίηεο, παξνπζηάδνληαο σο 
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θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο πςειέο ηηκέο αληνρήο θαη παξάιιεια δπζζξαπζηφηεηαο 

(ππξέιιεο, 1997). 

Παξάιιεια, νη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο παξαζθεπάδνληαη νη λαππεγηθνί ράιπβεο είλαη νη εμήο :  

 Ηιεθηξηθή θάκηλνο 

 

 Βαζηθή νμπγφλνπ 

 

 Αλνηθηή θινγνθακίλνπ 

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ηξεηο απηέο κεζφδνπο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο λεφηεξεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ Παξαζθεπή λαππεγηθψλ ραιχβσλ. Ιδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία απνμείδσζεο, κε βάζε ηελ νπνία δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο λαππεγηθνχ ράιπβα (Παπάδνγινπ, 1995): 

 Ο εκηθαζπζεραζκέλνο ράιπβαο (killed steel) ν νπνίνο είλαη ηειείσο απνμεηδσκέλνο 

θαη ηνπ νπνίνπ ε νκνηνγελήο κεηαιινπξγηθή δνκή ηνλ θαζηζηά θαηάιιειν γηα παρηά 

ειάζκαηα. Η απνμείδσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ φπσο ην ππξίηην 

ή ην αινπκίλην. 

 

 Ο πεξηζσξηαθφο ράιπβαο (rimmed steel) , ν νπνίνο είλαη ειάρηζηα απνμεηδσκέλνο θαη 

ν νπνίνο παξάγεηαη ζπλήζσο ζε πάρε κέρξη 12,5 mm. Η ρξήζε ηνπ ζηε λαππεγηθή 

είλαη πεξηνξηζκέλε ζε δεπηεξεχνπζεο θαηαζθεπέο. 

 

 Ο πιήξσο θαζεζπραζκέλνο ράιπβαο (semikilled steel) , ζηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη 

κηθξφηεξε πνζφηεηα απνμεηδσκέλνπ ζηνηρείνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πιήξσο 

θαζεζπραζκέλν. Δίλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ ηνλ πεξηζσξηαθφ. Λφγσ ηνπ 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο ηνπ, ελ ζρέζεη κε ηνλ θαζεζπραζκέλν, απνηειεί ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζπλήζσλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ. 

 

Όπσο επηζεκαίλεηαη, νη «πεξηζζφηεξνη λαππεγηθνί ράιπβεο ζπλήζνπο αληνρήο πξνζθέξνληαη 

ζην εκπφξην ακέζσο κεηά ηελ ελ ζεξκψ εμέιαζή ηνπο. Όπνπ, φκσο, απαηηείηαη ράιπβαο 

πςειήο δπζζξαπζηφηεηαο πξνδηαγξάθεηαη ζπλήζσο θαη ε ζεξκηθή θαηεξγαζία ηεο 

εμνκάιπλζεο». Παξάιιεια ζεσξείηαη δπλαηή ε απαίηεζε ιεπηφθνθθνπ ράιπβα, ε νπνία 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε ηελ πξνζζήθε πνζνηήησλ ζηνηρείσλ, φπσο βαλάδην, ληφβην θαη 
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αινπκίλην. ε γεληθέο γξακκέο ε ζπλχπαξμε ιεπηψλ θφθθσλ, πιήξνπο θαζεζχραζεο θαη 

παξάιιεια εμνκάιπλζεο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαζθεπή ράιπβα πνιχ 

πςειήο πνηφηεηαο. Οη λαππεγηθνί ράιπβεο, κε βαζε ηελ ηάζε δηαξξνήο δηαθξίλνληαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο (Munger, 1997) : 

 Υάιπβεο πςειήο αληνρήο (ζy > 300 MPa) 

 

 Κνηλνί ράιπβεο (200 MPa < ζy < 300 MPa) 

 

Oη λαππεγηθνί ράιπβεο πεξηέρνπλ άλζξαθα ζε πνζνζηφ 0.16-0.23% θαη άιια ζηνηρεία ζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο, φπσο καγγάλην, ππξίηην, θψζθνξν, ζείν θαη αινπκίλην. Οη 

λενγλψκνλεο πξνδηαγξάθνπλ ηα αλψηαηα απνδεθηά φξηα γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 8-1 εσο 8-3. 

Πίλαθας 8- 1: Σάζεηο δηαξξνήο θνηλψλ ραιχβσλ (N/mm
2
) 

Νεογλώκολας Καηεγορία Υάισβα 

 A B D E CS DS 

ABS 235 235 235 235 235 235 

BV Οξίδεηαη κφλν ε κέγηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ. 

DNV 235 235 235 235 - - 

LRS 235 235 235 235 - - 

 

ηνλ Πίλαθα 8-2 παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο δηαξξνήο ραιχβσλ πςειήο αληνρήο (N/mm
2
) 

Πίλαθας 8- 2: Σάζεηο δηαξξνήο ραιχβσλ πςειήο αληνρήο (N/mm
2
) 

Νεογλώκολας Καηεγορία Υάισβα 

 AΗ32 ΑΗ36 DΗ32 DH36 EH32 EH36 

ABS 314 353 314 353 314 353 

BV 314 - 314 - 314 - 

DNV 314 355 315 355 315 355 

LRS 315 355 315 355 315 355 

 

Παξάιιεια, ζηνλ Πίλαθα 8-3 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ. 
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Πίλαθας 8- 3: Υεκηθέο ηδηφηεηεο λαππεγηθψλ ραιχβσλ 

Καηεγορία 

Υάισβα 

Ποζοζηηαίες περηεθηεθόηεηες (κέγηζηες ηηκές) 

 C Mn Si S P Al 

A 0.23 2.5xC 0.5 0.04 0.04 - 

D 0.21 0.7-1.5 0.1-0.5 0.04 0.04 0.015 

E 0.18 0.7-1.5 0.1-0.5 0.04 0.04 0.015 

AH32 0.18 0.9-1.6 0.5 0.04 0.04 0.015 

AH36 0.18 0.9-1.6 0.5 0.04 0.04 0.015 

EH36 0.18 0.9-1.6 0.1-0.5 0.04 0.04 - 

 

Αληίζηνηρα, νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ είλαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8-4. 

Πίλαθας 8- 4: Μεραληθέο ηδηφηεηεο λαππεγηθψλ ραιχβσλ 

Καηεγορία Υάισβα Μεταληθές Ιδηόηεηες 

 Ultimate Tensile Strength 

(UTS), MPa 

Charpy 

A 395-480 - 

D 395-480 4.8/0 
o
C 

E 395-480 2.8/-40 
o
C 

AH32 435-575 2.8/0 
o
C 

AH36 480-605 3.5/0 
o
C 

EH36 480-605 3.5/-40 
o
C 

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηνλ ρψξν ηεο λαππεγηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ν ράιπβαο ΑΗ36, ν 

νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ θνηλφ ράιπβα ζηα εμήο ζεκεία (Αιεμφπνπινο, 2013): 

 Παξφκνηα αληνρή ζε δηάβξσζε 

 

 Δμίζνπ θαιή ζπγθνιιεζηκφηεηα 

 

 Τςειφηεξε αληνρή 

 

 Μεγαιχηεξε ζθιεξφηεηα 

 

 Υακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα 
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9. Γεληθές αρτές δηάβρφζες ταιύβφλ 

Σν θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο παξνπζηάδεηαη απφ παιηά θαη ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη παξάιιεια ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία θπζηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ηείλεη πξνο 

ηε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε, φπσο αθξηβψο ην λεξφ ξέεη απφ ηελ πςειφηεξε πξνο 

ηελ ρακειφηεξε ζηάζκε. Όπσο επηζεκαίλεηαη  ε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ζην 

θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν βξίζθνληαη, ελψ 

παξάιιεια ε δηαβξσηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαζνξίδεηαη απφ ηα πιηθά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Δκθαλήο είλαη νπζηαζηηθά ε ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα ζηα πιηθά, πνπ δηαβξψλνληαη.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ε δηάβξσζε αθνξά «θάζε απζφξκεηε ειεθηξνρεκηθή ή ρεκηθή 

αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ κεηάιισλ ή θξακάησλ, ε νπνία νδεγεί ζε απψιεηα πιηθνχ. Η 

δηάβξσζε νθείιεηαη ζηηο ειεθηξνρεκηθέο ή ρεκηθέο αληηδξάζεηο ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ 

θξάκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη»
4
. Σν πεξηβάιινλ απηφ 

κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ηερλεηφ.  Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηνχλ αθχζηθνη θαη θπζηθνί ζπλδπαζκνί ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πιηθψλ σο 

πξνο ηε δηάβξσζε, νη νπνίνη δελ έρνπλ δαπαλεξά ή θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. 

Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο (Παληέιεο, 2006): 

 ληθέιην ζε θαπζηηθφ πεξηβάιινλ 

 

 αινπκίλην εθηεζεηκέλν ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα 

 

 κφιπβδνο ζην λεξφ 

 

Πνιιέο ρψξεο φπσο νη Η.Π.Α, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Ιαπσλία, ε Απζηξαιία, ε Γεξκαλία, ε 

Φηιαλδία, ε νπεδία, ε Κίλα θαη ε Ιλδία έρνπλ αζρνιεζεί κε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θφζηνο ηεο δηάβξσζεο. Σν πην ζχλεζεο ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κέζσ απηψλ ησλ 

εξεπλψλ είλαη φηη ην εηήζην θφζηνο δηάβξσζεο θπκαίλεηαη ζην 1-5% ηνπ εζληθνχ 

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηεο θάζε ρψξαο 

 

                                                           
4
 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/METAL_KATASK/me4_2t.htm 
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Σα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο δηάβξσζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο  

(αξηδάθεο, 2011): 

 ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο: εμνηθνλφκεζε πφξσλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ζε πνιιά είδε εξγνζηαζίσλ ρξεζηκνπνηψληαο πιηθά αλζεθηηθά ζηε 

δηάβξσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Γεληθά, νη πξνιεπηηθέο δξάζεηο είλαη απαξαίηεηεο 

θαη νδεγνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε κεγάισλ πνζψλ. Οη ζρεδηαζηέο θαη νη κεραληθνί πνπ 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα δηάβξσζεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

 

 αιιαγή εμσηεξηθήο εκθάληζεο: ηα απηνθίλεηα βάθνληαη γηαηί νη ζθνπξηαζκέλεο 

επηθάλεηεο δελ είλαη επράξηζηεο ζηα κάηηα θαλελφο. ε πνιιά αγξνηηθά θαη αζηηθά 

πεξηβάιινληα, ζα ήηαλ θηελφηεξν ζε κηα θαηαζθεπή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παρχηεξν 

έιαζκα απφ ην λα εθαξκφζνπκε θαη λα ζπληεξνχκε πξνζηαηεπηηθά επηζηξψκαηα. 

Όκσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ αληηαηζζεηηθφ θαη ζα νδεγνχζε ζε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. 

 

 επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία: ηα πξντφληα ηεο δηάβξσζεο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ δχζθνιε ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο θαη 

παξνρήο πνζίκνπ λεξνχ ζε ζπγθεθξηκέλα απνδεθηά επίπεδα πγηεηλήο. Δπηπιένλ, ε 

δηάβξσζε ηνπ ράιπβα ζην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαηαζηξνθέο ηκεκάησλ δξφκσλ ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη θηηξίσλ, θαηάξξεπζε 

ειεθηξηθψλ πχξγσλ, γεθπξψλ θιπ. κε άκεζε επίδξαζε ζηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη 

ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο αθνχ ε επηδηφξζσζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θαηαζθεπψλ 

είλαη πνιπδάπαλε. Ξαθληθέο αζηνρίεο ιφγσ δηάβξσζεο 41 κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

θαη εθξήμεηο, θσηηέο, απειεπζέξσζε ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ πέξαλ ησλ 

θαηαξξεχζεσλ. Σέινο, ε δηάβξσζε θαηέρεη πξνεμέρνληα ξφιν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέηαιια γηα δεκηνπξγία βαιβίδσλ θαξδηάο, 

ζπλδέζκσλ θιπ. Γεληθά, ε νηθνλνκία ζηα πιηθά θαηαζθεπήο δελ είλαη επηζπκεηή εάλ 

απμάλεη αλεπηζχκεηα ν θίλδπλνο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. 

 

 επηπηψζεηο ζηα απνζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ: ε δηάβξσζε πξνθαιεί ειάηησζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, κεηάιισλ θαη θαπζίκνπ, ψζηε λα παξαζθεπαζηνχλ ηα πξντφληα εθ 

λένπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη πεξίπνπ πέληε ηφλνη ζηδήξνπ ην δεπηεξφιεπην 
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θαηαζηξέθνληαη ιφγσ δηάβξσζεο. Δπίζεο, έρεη αληίθηππν θαη ζηελ πγεία ιφγσ 

κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ δηαξξνή δηαθφξσλ πξντφλησλ (π.ρ. πεηξέιαην) 

απφ δηαβξσκέλν εμνπιηζκφ (π.ρ. αγσγφ κεηαθνξάο) ή ιφγσ δηάβξσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξντφληνο. 

 

 πξνζβνιή πξντφλησλ: πνιχ ζπρλά ε ηηκή πψιεζεο ελφο πξντφληνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαζαξφηεηά ηνπ απφ πξνζκίμεηο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Η απνθπγή κφιπλζεο ησλ 

πξντφλησλ ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, πιαζηηθψλ θαη βαθψλ είλαη 

δεδνκέλε. Δίλαη δπλαηφ κηα κηθξή πνζφηεηα κεηαιιηθψλ ιόντων να οδηγήςει ςε 

επιτάχυνςη τησ αποςφνθεςησ του προϊόντοσ. 

 

 δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο: ο περιοδικόσ ζλεγχοσ μια εργοςταςιακήσ 

μονάδασ παραγωγήσ είναι επιβοηθητική ςτην αποφυγή αςτοχιών λόγω διάβρωςησ που θα 

μποροφςαν να οδηγήςουν ςτη διακοπή τησ παραγωγικήσ διαδικαςίασ. 

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο είλαη νη εμήο : 

 ηα δηαθεχγνληα ξεχκαηα 

 

 νη κεραληθέο αλσκαιίεο ηελ επηθάλεηα ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

 

 νη κεραληθέο ηάζεηο 

 

 ε ηηκή ηνπ pH 

 

 ε ηξηεπηθάλεηα 

 

 ε ζεξκνθξαζία 

 

 ε παξνπζία πγξαζίαο ζηελ αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηζεκαίλεηαη φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί νπζηαζηηθά ηα δηαβξσκέλα 

κέηαιια απφ  ηα θαζαξά κέηαιια είλαη ην πνζφ ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο, ε νπνία έρεη 

επηιερηεί λα ζπκβνιίδεηαη κε ΔG. 
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τήκα 9- 1: Διεχζεξε ελέξγεηα κεηάιινπ, νξπθηνχ θαη πξντφλησλ δηάβξσζεο 

Η δηαθνξά ζηελ ειεχζεξε ελέξγεηα αλάκεζα ζηα πξντφληα ηεο δηάβξσζεο θαη ζηα κέηαιια 

αθνξά ηελ ηάζε δηάβξσζήο ησλ κεηάιισλ, ρσξίο λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξπζκφ ηεο 

δηάβξσζεο. Δπίζεο, ην πνζφ ΔG
+
 απνηειεί ηελ επηπιένλ ελέξγεηα, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε, 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε αληίδξαζε ηεο δηάβξσζεο, ελψ ην πνζφ απηφ νλνκάδεηαη 

ειεχζεξε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο  (αξηδάθεο, 2011). 

Γηα παξάδεηγκα ζίδεξνο εληφο ινπηξνχ ην νπνίν πεξηέρεη θαηηφληα ραιθνχ, ζα νδεγήζεη ζηηο 

εμήο αληηδξάζεηο: 

Fe → Fe
2+

 + 2e
-
 Αλνδηθή αληίδξαζε ή νμείδσζε 

Cu
2+ 

+ 2e
-
  Cu Καζνδηθή αληίδξαζε ή αλαγσγή 

Ο βαζηθφο θαλφλαο ηεο δηάβξσζεο επηβάιιεη φηη ην ειεθηξαξλεηηθφηεξν δηαβξψλεηαη 

(νμεηδψλεηαη) θαη ην ειεθηξνζεηηθφηεξν πξνζηαηεχεηαη (αλάγεηαη). ηελ πεξίπησζή καο ν 

ζίδεξνο (E0(V)=-0.441) είλαη πην ειεθηξναξλεηηθφο απφ φηη ν ραιθφο (E0(V)=+0.52). 

 ηνλ Πίλαθα 9-1 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηα πξφηππα ειεθηξνδηαθά 

δπλακηθά. Όζν πην πάλσ ζηε ιίζηα είλαη έλα ζηνηρείν, ηφζν πην ειεθηξναξλεηηθφ είλαη.  
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Πίλαθας 9- 1: Πξφηππα ειεθηξνδηαθά δπλακηθά (ζηνπο 25 
o
C, πίεζε 1 Αtm θαη δηάιπκα ελεξγφηεηαο 1) 

 

εκαληηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάιιεια ε  θηλεηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δηάβξσζεο, ε νπνία κπνξεί λα απνθαιχςεη ην κηθξνζθνπηθφ κεραληζκφ ηεο δξάζεο θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ην βξαδχηεξν ζηάδην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη, φρη κφλν  ε 

ηαρχηεηά ηνπο  αιιά παξάιιεια θαη νη ζπλζήθεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ζην επξχηεξν 

θαηλφκελν Απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο καθξνζθνπηθέο θαη κηθξνζθνπηθέο ζπλζήθεο, 

πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ ηαρχηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε  επηβξάδπλζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ (Μαλδήηζηνο, 2012). 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ηεο αηκνζθαηξηθήο δηάβξσζεο ηνπ ράιπβα 

θάησ απφ ήδε ζρεκαηηζκέλε ζθνπξηά 
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τήκα 9- 2: Αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε ηνπ ράιπβα θάησ απφ ήδε ζρεκαηηζκέλε ζθνπξηά 

Γηα ηηο κνξθέο δηάβξσζεο ηνπ ράιπβα ελδεηθηηθή είλαη ε κειέηε, ε νπνία παξαγκαηνπνηήζεε 

ην 2009 ζηε Ρνπκαλία, κε ζέκα ηε κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζε Γηάβξσζε 

Δπηςεπδαξγπξσκέλσλ Γνθηκίσλ Υάιπβα Παξνπζία θφθθσλ TiO2 ζην Δπίζηξσκα. Με βάζε 

ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ε άζθεζε επηξξνήο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ 

ηεο ηηηαλίαο ζηε κνξθνινγία ηνπ επηζηξψκαηνο, θάλνληάο ην πην ιεπηφθνθθν θαζψο ε 

παξνπζία ηεο ηηηαλίαο επηβξαδχλεη ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θφθθσλ-θξπζηάιισλ 

(19,89nm γηα Zn-5g/L TiO2, 19,14nm γηα Zn-10g/L TiO2, 20,35nm ρσξίο TiO2» 

(Αιεμφπνπινο, 2013). Κχξηνο παξάγνληαο άζθεζεο επηξξνήο ζηε κνξθνινγία ηεο 

επηθάλεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηεο TiO2 θαη φρη ν ηχπνο ηεο ηηηαλίαο, αιιά 

ε ζπγθέληξσζε ηεο TiO2. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε φηη «κειέηε ηεο δηάβξσζεο κέζσ open-

circuit, θακππιψλ πφισζεο θαη ηεο κεζφδνπ impedance, έδεημε πσο ηα επηςεπδαξγπξσκέλα 

δνθίκηα κε ελαπφζεζε ΣiO2 ζην επίζηξσκα παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε αληηδηαβξσηηθή 

ζπκπεξηθνξά» (Αιεμφπνπινο, 2013). 

 Δλδεηθηηθή είλαη παξάιιεια ε έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 κε ζέκα ηηο 

ζχλζεηεο επηθαιχςεηο Zn-ZrO2 Γνθηκίσλ Υάιπβα. Με βάζε ηελ έξεπλα απηή επηζεκάλζεθε 

φηη «νη κεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ SEM θαη ηεο κεζφδνπ EDX έδεημαλ πσο ην 

κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηεο δηξθνλίαο ZrO2 θηλήζεθε ζηα 30-35 nm.  

Οη θφθθνη παξνπζίαζαλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ζπζζσκάησζε. Απηφ 

αηηηνινγείηαη απφ ηελ πςειή επηθαλεηαθή ελέξγεηα ησλ ζσκαηηδίσλ» (Αιεμφπνπινο, 2013). 

Με ηηο έξεπλαο απηέο, ινηπφλ, δηαθαίλεηαη ην έληνλν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη 
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αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο , αλαδεηθλχνληαο ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο. 
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10. Κάκυε ηρηώλ ζεκείφλ 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ζε αξηζκεηηθφ επίπεδν  ηελ αληίζηαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε δξάζε 

εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ, πνπ επηδηψθνπλ λα ηα παξακνξθψζνπλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα 

κεηαβάινπλ  ην ζρήκα θαη παξάιιεια ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Χο πξνο ηα δνκηθά πιηθά, νη 

κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο ζεσξνχληαη πην ζπνπδαίεο, επεηδή ηα δηάθνξα ηκήκαηα είλαη 

ππνρξεσκέλα ζηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο λα αληέρνπλ ζε εμσηεξηθά θνξηία (Αγφξνο, 2012).  

 ην πιαίζην απηφ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ 

θαηαπφλεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ έληαζε ησλ δπλάκεσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ ηα πιηθά 

ζηε κνλάδα επηθάλεηαο. Η θαηαπφλεζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε  (Beer & Johnston, 1999): 

i. θάκςε 

 

ii. δηάηκεζε 

 

iii. ζιίςε 

 

iv. εθειθπζκφ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαιπζεί ην θαηλφκελν ηεο θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ, ην νπνίν 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.  θάκςε απνηειεί κία νκνηφκνξθε κφληκε παξακφξθσζε 

πιηθνχ, ε νπνία κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηε κνξθή ηαηλίαο ή ειάζκαηνο, ελψ παξάιιεια 

επηηπγράλεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή ελφο ηκήκαηνο ηνπ γχξσ απφ έλαλ επζχγξακκν άμνλα. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο εληνπίδεηαη ζην νπδέηεξν επίπεδν ηεο δηαηνκήο ηνπ θαη, επίζεο, 

παξνπζηάδεηαη θάζεηνο ζ’ απηή. ε γεληθέο γξακκέο, ε κεραληθή δνθηκή ηεο θαζαξήο 

θάκςεο απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεραληθέο δνθηκέο, πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κεηαιιηθά, αιιά  θαη ζε κε κεηαιιηθά πιηθά (Beer & Johnston, 1999).  

Η θάκςε απνηειεί ηελ πην απιή θαηεξγαζία  δηακφξθσζεο ηνπ επηπέδνπ ειάζκαηνο, 

επηδεηθλχνληαο µεγάιε πξαθηηθή εθαξµνγή. ην  πιαίζην απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηνλ 

θαηάιιειν ζπλδπαζµφ θαη παξάιιεια ηελ επαλάιεςε θαµπηηθψλ παξακνξθψζεσλ ζην 

ηεκάρην, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πνηθίιεο δηαηνκέο , νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

επξέσο ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα (Αγφξνο, 2012).. 
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τήκα 10- 1: ρεκαηηθή παξάζηαζε – ραξαθηεξηζηηθά δψλεο παξακφξθσζεο – βαζηθή νξνινγία θάκςεο 

Παξάιιεια, ε αληνρή ζε θάκςε αλαθέξεηαη ζηε κέγηζηε εθειθπζηηθή ηάζε, ε νπνία κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί ζε δνθίκην ππφ θάκςε. ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα ππνηεζεί γξακκηθή 

θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ σο πξνο ηηο χςνο ηεο δηαηνκήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζξαχζεο ηνπ 

δνθηκίνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάκςεο απνηειεί ε θακπχιε κνξθή, πνπ παίξλεη ν 

αξρηθά επζχγξακκνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν άμνλαο ηνπ θνξέα, κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηαπηφρξνλα εθειθπζκνχ θαη ζιίςεο ζηηο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ίλεο ηνπ θνξέα. 

Δπηπιένλ, έρνπκε ην βέινο θάκςεο, πνπ απνηειεί ηε κέγηζηε βχζηζε ηνπ θνξέα. 

Παξαδείγκαηα θάκςεο παξαηεξνχληαη ζηνπο κνρινχο, ζηα δφληηα ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, 

ζηνπο πξνβφινπο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηα δνθάξηα (Γηαλλαθφπνπινο, 2012).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάκςεο, κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο (Αγφξνο, 2012) : 

 αλάπηπμε ζιηπηηθήο εληαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε θνξηηδφκελε πεξηνρή ηνπ δνθηκίνπ 

 

 αλάπηπμε εθειθπζηηθήο εληαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ αθφξηηζηε πεξηνρή ηνπ δνθηκίνπ 

 

 απνπζία κεηαβνιψλ ζην δηακήθε νπδέηεξν άμνλα ηνπ δνθηκίνπ 

 

 ε εθειθπζηηθή πεξηνρή ζεσξείηαη ε πην επηθίλδπλε πεξηνρή  
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ην ρήκα 10-2 παξνπζηάδεηαη, ε «δνθηκή ηεο θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ (3 point bending test), 

θαηά ηελ νπνία ε δνθφο ζηεξίδεηαη ακθηέξεηζηα ή σο ακθηπξνέρνπζα θαη θέξεη ζην κέζνλ 

ηεο ζεκεηαθφ θνξηίν P» (Γηαλλαθφπνπινο, 2012). 

 

τήκα 10- 2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θάκςεο 3 ζεκείσλ 

Η θάκςε απνηειεί κία ηδηαίηεξα δεκνθηιή κεραληθή δνθηκή, επεηδή : 

 ε δηάηαμε ηεο δνθηκήο κπνξεί εχθνια λα πινπνηεζεί 

 

 ε γεσκεηξία ηνπ δνθηκίνπ ζεσξείηαη ε απινχζηεξε δπλαηή 

 

τήκα 10- 3: Δμνπιηζκφο γηα δνθηκή 3 ζεκείσλ 
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11. Πεηρακαηηθό Μέρος 

Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην γξαθείν κειεηψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ (Ναχζηαζκνο 

αιακίλαο), παξαιήθζεθαλ 2 κεγάια ηεκάρηα ράιπβα S275NL θαη S355NL ηα νπνία 

θφπεθαλ ζην ειαζκαηνπξγείν ηνπ λαπζηάζκνπ. ηε ζπλέρεηα ηα ηεκάρηα απηά θνπήθαλ κε 

παληνγξάθν ζε επηκέξνπο δνθίκηα, ζε εμσηεξηθφ κεραλνπξγείν γηα ηε ζσζηή δηελέξγεηα ησλ 

πεηξακάησλ θάκςεο 3 ζεκείσλ ζην Δξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραλνινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Κάζε ραιχβδηλν δνθίκην 

θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε as received, δηαβξσκέλν γηα 1 κήλα ή θαη δηαβξσκέλν γηα 2 κήλεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηάβξσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δνρείν κε λεξφ θαη αιάηη (NaCl). 

Γέθα ιίηξα λεξφ αλακείρζεθαλ κε 500 g NaCl γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 

ζπγθεληξψζεσο 0.855Μ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε. 

  
     

        
 

    

               
         

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάδεπζε ηνπ πδαηηθνχ δηαιχκαηνο γηα πεξίπνπ 1 ιεπηφ γηα ηελ πιήξε 

νκνγελνπνίεζή ηνπ. ηνπο πίλαθεο 11-1 θαη 11-2 παξνπζηάδεηαη ε αξίζκεζε θάζε δνθηκίνπ, 

ε θαηάζηαζε δηάβξσζήο ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε ηαρχηεηα ηεο θεθαιήο ε 

νπνία αζθεί ην θνξηίν ζην δνθίκην. 

Πίλαθας 11- 1: Πιεξνθνξίεο δνθηκίσλ γηα ηνλ ράιπβα S275NL 

S275NL a (cm) b (cm) 

Σαρχηεηα 

Φφξηηζεο 

(mm/min) 

1 (as received) 1 1 4 

2 (as received) 1 1 2 

5 (1 month) 1 1 4 

6 (1 month) 1 1 4 

11 (1 month) 1 1 2 

12 (1 month) 1 1 1 

13 (as received) 1 1 1 

15 (2 months) 1 1.05 4 

16 (2 months) 1 1.05 2 

17 (2 months) 1 1 2 

18 (2 months) 1 1 1 

20 (2 months) 1 1 4 
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Πίλαθας 11- 2: Πιεξνθνξίεο δνθηκίσλ γηα ηνλ ράιπβα S355NL 

S355NL a (cm) b (cm) 

Σαρχηεηα 

Φφξηηζεο 

(mm/min) 

2 (as received) 1.2 1.2 2 

7 (1 month) 1.2 1.2 1 

9 (1 month) 1.2 1.2 4 

12 (1 month) 1.2 1.2 2 

13 (as received) 1.2 1.2 1 

30 (2 month) 1.2 1.25 4 

32 (2 month) 1.25 1.25 4 

33 (2 month) 1.2 1.3 2 

34 (2 month) 1.2 1.2 2 

35 (2 month) 1.3 1.3 1 

36 (2 month) 1.2 1.3 1 

37 (as received) 1.2 1.2 4 

 

ηνπο πίλαθεο 11-3 εψο 11-6 παξνπζηάδνληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο ησλ ραιχβσλ φπσο 

ιήθζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Standard EN10027-1. 

Πίλαθας 11- 3: Chemical composition of the ladle analysis for normalized steel 
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Πίλαθας 11- 4: Maximum CEV based on the ladle analysis for normalized steel

  

Πίλαθας 11- 5: Mechanical properties at ambient temperature for normalized steel 

 

Πίλαθας 11- 6: Minimum values of impact energy for impact tests on longitudinal V-notch test pieces for 

normalized steel 
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Γηα ην πείξακα θάκςεο 3 ζεκείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεραλή Quasar 100, Galdabini ε 

νπνία θαη απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

τήκα 11- 1:  Πεηξακαηηθή δηάηαμε, Quasar 100 Galdabini 

 

Η δηαηνκή θάζε δνθηκίνπ δίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ ζπλνςίδνληαη φια ηα δνθίκηα 

φπνπ a είλαη ην χςνο θαη b ην πιάηνο ηνπ δνθηκίνπ. Σν κήθνο ηνπ δνθηκίνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηε κεηαβιεηή, σζηφζν ζεκαληηθή είλαη ε απφζηαζε ησλ 2 εδξάζεσλ φπνπ 

ζηεξίδεηαη ην δνθίκην. Η ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε είρε ξπζκηζηεί ζηα 28 cm γηα φιεο ηηο 
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δνθηκέο. Μία άιιε απαξαίηεηε ξχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη θαη ε ηαρχηεηα βπζίζκαηνο 

ηνπ εκβφινπ ε νπνία ξπζκίζηεθε ζηα 1 mm/min, 2 mm/min, 4 mm/min.  

Γηα ηελ θάζε δνθηκή, ην δνθίκην ηνπνζεηείηαη πξνζεθηηθά κεηαμχ ησλ 2 εδξάζεσλ. ηελ 

ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηειερεηξηζηεξίνπ, ην έκβνιν ηνπνζεηείηαη αθξηβψο ζηελ θνξπθή ηνπ 

δνθηκίνπ. Απηφ γίλεηαη ψζηε φηαλ μεθηλήζεη ε κέηξεζε, ην έκβνιν λα βξίζθεη αληίζηαζε θαη 

λα μεθηλά ε απνηχπσζε ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ηάζεο σο ζπλάξηεζε ηεο κεηαηφπηζεο 

ηνπ εκβφινπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε κεραλή ζα θαηέγξαθε κεδεληθή ηάζε κέρξη λα 

αθνπκπήζεη ην δνθίκην. 

ηε ζπλέρεηα ε εληνιή εθθίλεζεο ηεο δνθηκήο γίλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. Η δνθηκή 

ζηακαηάεη φηαλ ε κεηαηφπηζε ηεο θεθαιήο γίλεηαη ίζε κε πεξίπνπ 25 mm θαη ε θεθαιή 

απνκαθξχλεηαη μαλά κε ηε ρξήζε ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ην νπνίν απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

 

τήκα 11- 2: Σειερεηξηζηήξην κεηαθίλεζεο ηεο θεθαιήο πξηλ ηελ εθθίλεζε θαη κεηά ηελ πεξάησζε ηεο 

δνθηκήο 

Η εθθίλεζε θαη ην ζηακάηεκα ηεο δνθηκήο δίλνληαη κε εληνιέο απφ PC κέζσ εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο ηεο Galdabini. Σν πξφγξακκα απηφ έδηλε κία γξαθηθή απεηθφληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ άιια θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο. Έλα παξάδεηγκα 

απεηθφληζεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 
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τήκα 11- 3: Γξαθηθή απεηθφληζε δνθηκήο απφ ην πξφγξακκα νδήγεζεο ηεο Galdabini 

Σα δεδνκέλα απηά ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχνληαλ ζε κνξθή .txt. Σν αξρείν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην Microsoft Excel ζην νπνίν 

ζπγθξνηήζεθαλ φιεο νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα θαίλνληαη θσηνγξαθηθά 

ζηηγκηφηππα απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 
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τήκα 11- 4: Φσηνγξαθίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο 
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12.  Αποηειέζκαηα θαη σδήηεζε 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε θάπνηα ζθάικαηα ηα 

νπνία θπζηθά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Η δεκηνπξγία ησλ δνθηκίσλ έγηλε ζε κεραλνπξγείν κε ηελ ρξήζε παληνγξάθνπ. 

Παξαηεξήζεθε φηη ην κεράλεκα είρε δπζθνιία ζην λα θφςεη ηνλ αλζεθηηθφηεξν 

ράιπβά καο S355NL. Με απνηέιεζκα λαη κελ λα ηνλ θφβεη αιιά παξάιιεια θαη λα 

ηνλ ζπκπηέδεη ζην ζεκείν θνπήο δεκηνπξγψληαο ηάζεηο ζηα δνθίκηα. ε κειινληηθφ 

πείξακα ζα ζπληζηνχζακε ν ζπγθεθξηκέλνο ράιπβαο λα θνπεί κε ηελ ρξήζε laser γηα 

ηελ απνθπγή ηεο ζπκπίεζεο θαη ηελ δεκηνπξγία ηάζεσλ. 

 Σα δνθίκηα ηα νπνία δηαβξψζεθαλ ζην πδαηηθφ καο δηάιπκα NaCl δελ ήηαλ 

βπζηζκέλα εμνινθιήξνπ κέζα ζην δηάιπκα,5 cm βξίζθνληαλ ζε επαθή κε ηελ 

αηκφζθαηξα. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε αλνκνηνκνξθία ηεο δηάβξσζεο θαηά κήθνο 

ηνπ δνθηκίνπ θαη θαη’επέθηαζε ζε αλνκνηνκνξθία ηάζεσλ. 

 Σα δνθίκηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηεηξαγσληθήο 

δηαηνκήο, φκσο ππήξμαλ δνθίκηα φπσο ην 33 θαη ην 36 ηνπ S355NL ζηα νπνία κεηά 

απφ παρπκέηξεζε παξαηεξήζεθε δηαθνξά 1mm κεηαμχ χςνπο θαη πιάηνπο. 

 Πηζαλφ ζθάικα παξαηεξεηή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δνθηκίσλ είλαη λα κελ  

ηνπνζεηήζεθαλ ζπκκεηξηθά αλάκεζα ζηηο εδξάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο κεραλήο 

 Ο αξηζκφο ησλ δνθηκίσλ πνπ είρακε ζηελ δηάζεζε ήηαλ πεξηνξηζκέλνο κε 

απνηέιεζκα ην πείξακα καο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή επαλαιεςηκφηεηα. 

ηηο επφκελεο ζειίδεο, παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα δχλακεο-βπζίζκαηνο (ζηελ ζέζε ηεο 

θεθαιήο) φπσο απηά πξνέθπςαλ κεηά απφ επεμεξγαζία ζην Microsoft Excel. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεηαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Γηάγξακκα 1 (ειίδα 50): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα κε δηαβξσκέλσλ 

ραιχβσλ S355NL γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο (1 mm/min, 2 mm/min, 4 mm/min). 

Παξαηεξήζεθε φηη ελψ απμάλνληαο ηνλ ξπζκφ θφξηηζεο απφ 1 mm/min ζε 2 mm/min ε ηάζε 

δηαξξνήο απμήζεθε, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηελ ζεσξία δελ ζπλέβε ην ίδην θαη γηα ξπζκφ 

θφξηηζεο 4 mm/min. 

 

Γηάγξακκα 2 (ειίδα 51): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα κε δηαβξσκέλσλ 

ραιχβσλ S275NL γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο (1 mm/min, 2 mm/min, 4 mm/min). 

Παξαηεξήζεθε φηη ελψ γηα ηνλ κέγηζην ξπζκφ θφξηηζεο (4 mm/min) ε θακπχιε παξνπζηάδεη 

ηελ κέγηζηε ηάζε δηαξξνήο, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηελ ζεσξία, ην δνθίκην κε ξπζκφ 

θφξηηζεο (1 mm/min) παξνπζίαζε επίζεο κεγαιχηεξε ηάζε δηαξξνήο απφ ην δνθίκην κε 

ξπζκφ θφξηηζεο (2 mm/min). 
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Γηάγξακκα 3 (ειίδα 52): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα δηαβξσκέλσλ 

ραιχβσλ S355NL γηα 1 κήλα γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο (1 mm/min, 2 mm/min, 4 

mm/min). Παξαηεξήζεθε φηη απμαλνκέλνπ ηνπ ξπζκνχ θφξηηζεο, ε ηάζε δηαξξνήο 

απμαλφηαλ επίζεο, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηελ ζεσξία. 

 

Γηάγξακκα 4 (ειίδα 53): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα δηαβξσκέλσλ 

ραιχβσλ S275NL γηα 1 κήλα γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο (1 mm/min, 2 mm/min, 4 

mm/min). Δλψ απμάλνληαο ηνλ ξπζκφ θφξηηζεο απφ 1 mm/min ζε 2 mm/min ε ηάζε 

δηαξξνήο απμήζεθε, δελ παξαηεξήζεθε ην ίδην θαη γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

θφξηηζεο ζηα 4 mm/min. 
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Γηάγξακκα 5 (ειίδα 54): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα δηαβξσκέλσλ 

ραιχβσλ S355NL γηα 2 κήλεο γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο (1 mm/min, 2 mm/min, 4 

mm/min). Παξαηεξήζεθε φηη ελψ γηα ηνλ κέγηζην ξπζκφ θφξηηζεο (4 mm/min) ε θακπχιε 

παξνπζηάδεη ηελ κέγηζηε ηάζε δηαξξνήο, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηελ ζεσξία, ην δνθίκην 

κε ξπζκφ θφξηηζεο (1 mm/min) παξνπζίαζε επίζεο κεγαιχηεξε ηάζε δηαξξνήο απφ ην 

δνθίκην κε ξπζκφ θφξηηζεο (2 mm/min). 

 

Γηάγξακκα 6 (ειίδα 55): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα δηαβξσκέλσλ 

ραιχβσλ S275NL γηα 2 κήλεο γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο (1 mm/min, 2 mm/min, 4 

mm/min). Παξαηεξήζεθε φηη απμαλνκέλνπ ηνπ ξπζκνχ θφξηηζεο, ε ηάζε δηαξξνήο 

απμαλφηαλ επίζεο, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηελ ζεσξία. 
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Γηάγξακκα 7 (ειίδα 56): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 2 δνθίκηα ραιχβσλ S275NL. Σν 

έλα είλαη κε δηαβξσκέλν ελψ ην δεχηεξν έρεη ππνζηεί δηάβξσζε γηα έλα κήλα. O ξπζκφο 

θφξηηζεο ήηαλ θνηλφο θαη ίζνο κε 1mm/min. Παξαηεξήζεθε φηη ε ηάζε δηαξξνήο ηνπ 

δηαβξσκέλνπ ράιπβα ήηαλ κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηνπ κε δηαβξσκέλνπ ράιπβα. 

 

Γηάγξακκα 8 (ειίδα 57): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα ραιχβσλ S355NL (κε 

δηαβξσκέλνπ, δηαβξσκέλνπ γηα 1 κήλα θαη γηα 2 κήλεο) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 1 

mm/min. Παξαηεξήζεθε φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε δηάξθεηα έθζεζεο ηνπ ράιπβα ζε 

δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε κείσζε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. 
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Γηάγξακκα 9 (ειίδα 58): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 2 δνθίκηα ραιχβσλ S275NL (κε 

δηαβξσκέλνπ θαη γηα δηαβξσκέλνπ γηα 2 κήλεο) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 2 mm/min. 

Παξαηεξήζεθε φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε δηάξθεηα έθζεζεο ηνπ ράιπβα ζε δηαβξσηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε κείσζε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. 

 

Γηάγξακκα 10 (ειίδα 59): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα ραιχβσλ S355NL 

(κε δηαβξσκέλνπ, δηαβξσκέλνπ γηα 1 θαη 2 κήλεο) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 2 

mm/min. Παξαηεξήζεθε φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε δηάξθεηα έθζεζεο ηνπ ράιπβα ζε 

δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε κείσζε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. 
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Γηάγξακκα 11 (ειίδα 60): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα ραιχβσλ S275NL 

(κε δηαβξσκέλνπ, δηαβξσκέλνπ γηα 1 θαη 2 κήλεο) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 4 

mm/min. Παξαηεξήζεθε φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε δηάξθεηα έθζεζεο ηνπ ράιπβα ζε 

δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε κείσζε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. 

 

Γηάγξακκα 12 (ειίδα 61): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 3 δνθίκηα ραιχβσλ S355NL 

(κε δηαβξσκέλνπ, δηαβξσκέλνπ γηα 1 θαη 2 κήλεο) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 4 

mm/min. Παξαηεξήζεθε φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε δηάξθεηα έθζεζεο ηνπ ράιπβα ζε 

δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε κείσζε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. 
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Γηάγξακκα 13 (ειίδα 62): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 2 δνθίκηα δηαθνξεηηθψλ 

ραιχβσλ (S275NL θαη S355NL) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 1 mm/min. Όπσο 

αλακελφηαλ, ν ράιπβαο S355NL εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν φξην δηαξξνήο απφ ηνλ S275NL. 

 

Γηάγξακκα 14 (ειίδα 63): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 2 δνθίκηα δηαθνξεηηθψλ 

ραιχβσλ (S275NL θαη S355NL) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 2 mm/min. Όπσο 

αλακελφηαλ, ν ράιπβαο S355NL εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν φξην δηαξξνήο απφ ηνλ S275NL. 
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Γηάγξακκα 15 (ειίδα 64): ην δηάγξακκα απηφ ζπγθξίζεθαλ 2 δνθίκηα δηαθνξεηηθψλ 

ραιχβσλ (S275NL θαη S355NL) κε θνηλφ ξπζκφ θφξηηζεο ίζν κε 4 mm/min. Όπσο 

αλακελφηαλ, ν ράιπβαο S355NL εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν φξην δηαξξνήο απφ ηνλ S275NL. 
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13.  σκπεράζκαηα θαη προηάζεης γηα κειιοληηθή έρεσλα 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο θάκςεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θφξηηζεο δηαβξσκέλσλ θαη κε δνθηκίσλ ππφ δηαθνξά pH. Με ηελ 

πινπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο δφζεθε ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηάιισλ θαη ηνπ ηξφπνπ επηξξνήο ηνπο ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο. Δπηπιένλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ 

δηακφξθσζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ 

ηα θξάκαηα ζηδήξνπ θαη άλζξαθα θαη παξάιιεια ηελ νλνκαηνινγία ραιχβσλ, ζχκθσλα κε 

ηα επξσπατθά πξφηππα. Δπίζεο, ζεκαληηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα ζηνηρεία, πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο θάκςεο, ζξαχζεο θαη κεραληζκψλ ξεγκαηψζεσλ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε ησλ κε – θξακαησκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ραιχβσλ, αιιά θαη ζηνπο ράιπβεο πςειήο αληνρήο, νη νπνίνη αμηνπνηνχληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Δπηπιένλ, κε ηελ εξγαζία απηή αλαδείρηεθε ν ξφινο ηεο ρξήζεο ησλ ραιχβσλ 

ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάζηεθαλ νη γεληθέο αξρέο δηάβξσζεο 

ραιχβσλ.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί ε ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ηα νπνία ζπκθσλνχλ κε ηελ ζρεηηθή ζεσξία ηεο 

θπζηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αληνρή ησλ πιηθψλ. Όπσο είδακε νη κε δηαβξσκέλνη 

ράιπβεο παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο ηδηφηεηεο θαη κεγαιχηεξε αληνρή ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

είραλ δηαβξσζεί γηα έλα ή δχν κήλεο. Αληίζηνηρα απηνί πνπ είραλ δηαβξσζεί γηα έλα κήλα 

παξνπζίαζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είραλ δηαβξσζεί γηα δχν 

κήλεο. Μηα άιιε παξάκεηξνο ηνπ πεηξάκαηνο καο ήηαλ ε ηαρχηεηα βπζίζκαηνο ηνπ εκβφινπ 

ε νπνία θπκαηλφηαλ ζε 1mm/min, 2mm/min, 4mm/min. χκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξία 

φζν απμάλεηαη ε ηαρχηεηα βπζίζκαηνο παξαηεξείηαη θαη αχμεζε ηνπ Ultimate tensile 

strength (UTS) θαη κείσζε ηεο νιθηκφηεηαο, θάηη πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηα δηαγξάκκαηά 

καο θαζψο έθηαλαλ ζε πςειφηεξεο ηάζεηο φζν ε ηαρχηεηα απμαλφηαλ. Δπίζεο ε δηαθνξά ησλ 

δχν ραιχβσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο, έγηλε αληηιεπηή κέζα απφ ην πείξακά καο. Ο 

S355NL ν νπνίνο έρεη ειάρηζηε ηηκή νξίνπ δηαξξνήο ηα 355 ΜPa είρε ζαθψο θαιχηεξε 

αληνρή θαη έθηαζε ζε πςειφηεξεο ηάζεηο πξηλ θακθζεί ζε ζρέζε κε ηνλ S275NL πνπ έρεη 

φξην δηαξξνήο ηα 275 MPa. 
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Η ζπλέρεηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηε κειέηε ηεο κηθξνδνκήο ησλ 

ραιχβσλ καο πξηλ θαη κεηά απφ ηελ δηάβξσζε θαη ηελ θάκςε ηνπο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο 

πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ γηα λα απνθηήζνπλ βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

Σέινο, ε κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ απηήο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηαβξσκέλσλ λαππεγηθψλ ραιχβσλ. 

 

 

 

 

  



Πτυχιακή Εργασία – Ιωάννης Τσάλλας, Βασίλειος Χάλαρης  
Τμήμα Μηχανολόγίας 
 

Σελίδα | 75 
 

Βηβιηογραθία 

Αιεμφπνπινο, Ν., (2013), Μελέηη ιδιοηήηφν επιυεσδαργσρφμένφν δοκιμίφν τάλσβα, ΔΜΠ, 

Αζήλα 

Μαγθαλάξεο, Γ., (2000), Διπλφμαηική Εργαζία, ΔΜΠ, Αζήλα  

Μαλδήηζηνο. Γ. Ν., (2012), Προζηαζία τάλσβα & ζύνθεηφν σλικών ζε ηετνηηό θαλάζζιο 

περιβάλλον, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΜΠ 

Παληειήο, Γ. Ι & Σζηνχξβα, Θ., (2006), Διάβρφζη και Προζηαζία Νασπηγικών Καηαζκεσών, 

Έθδνζε ΔΜΠ, Αζήλα 

Παληειήο, Γ. Ι. &  Υξπζνπιάθεο, Γ., (2007), Επιζηήμη και Τετνολογία ηφν Μεηαλλικών 

Υλικών, ΔΜΠ, Αζήλα, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 

Παπάδνγινπ, Β. Ι., (1995),  Νασπηγική Τετνολογία, Έθδνζε ΔΜΠ, Αζήλα 

Παζπαιάο, Κ., (2009), Η εσρφπαχκή ησποποίηζη ηφν ταλύβφν και τσηοζιδήρφν χιινγνο 

Μεραλνιφγσλ- Ηιεθηξνιφγσλ Β. Διιάδνο, Θεζζαινλίθε 

αξηδάθεο, Α. Ν., (2011),  Μελέηη Μητανικών Ιδιοηήηφν Ηλεκηρολσηικών Επικαλύυεφν 

Ψεσδαργύροσ για Ηλεκηρομητανολογικές Εθαρμογές», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία,  ΔΜΠ,  

ππξέιιεο, Ν.., (1997), : Τετνολογία Επιμεηαλλώζεφν», Έθδνζε ΔΜΠ, Αζήλα 

Munger, C. G., (1997), Corrosion Prevention by Protective Coatings, NACE Publications 

Αγφξνο Β.. (2012), Δοκιμές κάμυεφς ηριών ζημείφν ζε νέα μη εμπορική μητανή με ζύζηημα 

καηαγραθής ηφν ανοιγμένφν παραμορθώζεφν, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πνιπηερλείν 

Κξήηεο 

Γηαλλαθφπνπινο, Κ., (2012), Πειραμαηική ανηοτή Υλικών, ΑΣΔΙ Πεηξαηά, Πεηξαηάο 

Beer, F. P. & Johnston, E., R., (2003),   Μητανική ηφν Υλικών, Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο 

Σδηφια, 2ε Έθδνζε 


