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Και όμως τα περισσότερα από τα σπειρώματα που συναντάμε καθημερινά,

κυρίως με τη μορφή κοχλιών (βιδών) είναι κατασκευασμένα από διαφορετι-

κά εργαλεία: τα ραόυλα σπειρωμάτων. Πρόκειται για μήτρες διαμόρφωσης

σπειρωμάτων με περιστροφή και πίεση και χρησιμοποιούνται εδώ και πολ-

λές δεκαετίες. Δεν τα συναντάμε συχνά στα μηχανουργεία γενικών κατα-

σκευών γιατί ταιριάζουν περισσότερο στη μαζική παραγωγή. Μπορούν να

κατασκευάσουν μόνον εξωτερικά σπειρώματα και όπου μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν αποδίδουν πολύ καλύτερα από τα εργαλεία κοπής σπειρώματος

τόσο σε ποιότητα κατασκευής, όσο και σε κόστος. 

Κατά κανόνα, τα ράουλα σπειρωμάτων κατασκευάζονται από λίγες εξειδι-

κευμένες εταιρείες, ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπό κατασκευήν

σπειρώματος και τη μηχανή όπου θα χρησιμοποιηθούν. Γενικά χρησιμοποι-

ούνται με δύο τρόπους κατεργασίας:

• σε μηχανές προορισμένες ειδικά για κατασκευή σπειρωμάτων (στην ελλη-

νική αγορά τις συναντάμε σαν ραουλιέρες ή λαμινέζες)

• ως ειδικός εξοπλισμός σε συμβατικούς τόρνους, αυτόματους τόρνους και

τόρνους CNC.

Στην ερώτηση 

«Ποια εργαλεία

κατασκευής σπειρωμάτων

γνωρίζετε;», οι

περισσότεροι φέρνουν

πρώτα στο μυαλό τους τα

κολλαούζα και τις φιλιέρες

και ίσως τα πλακίδια

κοπής σπειρωμάτων. 
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Η τεχνική 

της διαμόρφωσης

σπειρωμάτων 

με πίεση

Η τεχνική της διαμόρφωσης

σπειρωμάτων με πίεση (αγγλικά:

thread rolling, γαλλικά:  laminage de

fillets)   συνίσταται στην αποτύπωση

του σπειρώματος στο προϊόν με

συμπίεση από δύο ή τρεις

περιστρεφόμενους χαλύβδινους

τροχούς (ράουλα) που έχουν

χαραγμένη στην περιφέρειά τους τη

μορφή του προς κατασκευήν

σπειρώματος 

(Σχ. 1).

Τα ράουλα περιστρέφονται ομόρροπα

και το κομμάτι εξαναγκάζεται να

κινηθεί με φορά αντίθετη από τα

ράουλα. Με τη μέθοδο αυτή δεν

έχουμε αφαίρεση υλικού αλλά ροή

του υλικού του κομματιού στα

αυλάκια των ραούλων.  

Η διαμόρφωση σπειρωμάτων με

πίεση είναι μία κατεργασία

σφυρηλάτησης εν ψυχρώ.

Εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά για

κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων

σε κυλινδρικές επιφάνειες. Όπως

φαίνεται ενδεικτικά στο (Σχ. 2) το

κομμάτι στηρίζεται απλά σε ένα

υποστήριγμα από κάτω, ενώ

συμπιέζεται μεταξύ δύο ή τριών

περιστρεφόμενων ραούλων.

Μετά την τοποθέτηση του κομματιού

πάνω στο υποστήριγμα και ενώ τα

ράουλα μονίμως περιστρέφονται με

ίδιο αριθμό στροφών ανά λεπτό και

ίδια φορά, ο χειριστής δίνει εντολή για

έναρξη του κύκλου λειτουργίας. Ο

κύκλος συνίσταται σε 

• Προσέγγιση του ενός ράουλου, 

• Συμπίεση του κομματιού, 

• Απομάκρυνση του ράουλου και 

• Παραλαβή του έτοιμου κομματιού. 

Συνήθης χρόνος για την ολοκλήρωση

του κύκλου είναι λίγα δευτερόλεπτα.

Κατά τη διείσδυση των ραούλων στο

κομμάτι, το υλικό του ωθείται να

συμπληρώσει τους κενούς χώρους

στις ελικώσεις του ράουλου και έτσι

πρακτικά αντιγράφεται το

προχαραγμένο στα ράουλα σπείρωμα

επάνω στο κομμάτι.

Η διάμετρος του κομματιού πριν την

κατεργασία είναι περίπου όση η μέση

διάμετρος του σπειρώματος, ενώ δεν

αφαιρείται υλικό ούτε δημιουργείται

γρέζι.

Όταν  αντί δύο ραούλων

χρησιμοποιούνται τρία δεν χρειάζεται

το υποστήριγμα κάτω από το κομμάτι.

Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται κυρίως

σε κεφαλές διαμόρφωσης

σπειρωμάτων που τοποθετούνται σε

αυτόματους τόρνους ή τόρνους CNC,

ως ένα από τα πολλά εργαλεία που

δουλεύουν πάνω στο κομμάτι. Στην

περίπτωση αυτή η κεφαλή μπορεί να

εργάζεται:

• ακτινικά, [σχ.3 ] με βασικό

πλεονέκτημα το γεγονός ότι τελειώνει

το σπείρωμα πολύ γρήγορα (σε μία

περιστροφή του κομματιού). Διαθέτει

συνήθως τρία ράουλα και είναι

κατάλληλη για μικρό εύρος

διαμέτρων. Απαιτεί μεγαλύτερη ισχύ

από τους άλλους τύπους αλλά η ισχύς

του τόρνου την καλύπτει. Σπάνια οι

κατεργαζόμενες διάμετροι ξεπερνούν

τα 40 - 50 mm.  

• αξονικά. [σχ.3] Οι κεφαλές του

τύπου αυτού έχουν συνήθως δύο ή

τρία ράουλα, αν και μπορούν να

δεχτούν μέχρι 6. Τα ράουλα έχουν

χαραγμένες κυκλικές αυλακώσεις και

τοποθετούνται υπό κλίση ώστε να

επιτυγχάνουν τη γωνία ελίκωσης του

σπειρώματος. Με τη διάταξη αυτή

μπορούν να προωθούν το κομμάτι και

έτσι να κατασκευάζουν σπείρωμα

μεγάλου μήκους. Όπως και οι

ακτινικές κεφαλές τοποθετούνται στο
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Σχήμα 1.Τρόπος εργασίας

μηχανής διαμόρφωσης

σπειρωμάτων 

με πίεση, με δύο ράουλα.

Σχήμα 2.

Αρχή λειτουργίας

διαμόρφωσης

σπειρωμάτων με

πίεση.


