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Πολλοί τεχνικοί, όταν τους ζητηθεί να ασχοληθούν με διαμόρφωση αλουμινίου με βαθιά κοίλανση, αντιδρούν με κάποια

δυσφορία. Η αντίδραση αυτή είναι σε ένα βαθμό δικαιολογημένη αφού το αλουμίνιο δεν είναι το καλύτερο υλικό για βαθιά

κοίλανση. Έχει όμως σοβαρά πλεονεκτήματα που το καθιστούν την καλύτερη επιλογή για  πολλές κατασκευές, οπότε  συ-

χνά γίνεται επιτακτική η ανάγκη για διαμόρφωση φύλλων αλουμινίου. Η βαθιά κοίλανση από την άλλη είναι μέθοδος δια-

μόρφωσης μεταλλικών φύλλων με σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι παραγωγική και δίνει προϊόντα χωρίς ραφές και ενώ-

σεις, με άλλα λόγια απόλυτα στεγανά. Από τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα είναι τα κουτάκια των αναψυκτικών που

έχουν κατακλύσει τις αγορές. 

Από τη μακρόχρονη και επιτυχημένη παραγωγή προϊόντων βαθιάς κοίλανσης αλουμινίου, φαίνεται ότι η βαθιά κοίλανση

του αλουμινίου μπορεί να εκτελείται με επιτυχία, αρκεί να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες και πρακτικές κατά τη σχεδία-

ση  και εκτέλεση της διαδικασίας.
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Το Αλουμίνιο ως

υλικό βαθιάς κοίλανσης

Είναι γνωστό σε όσους

ασχολούνται με διαμόρφωση

λαμαρινών ότι το αλουμίνιο

παρουσιάζει σημαντικές

δυσκολίες διαμόρφωσης. Αντέχει

πολύ λιγότερο σε εφελκυσμό από

το χάλυβα με αποτέλεσμα να

θραύεται εύκολα.

Επίσης ενώνεται με το οξυγόνο

του αέρα δημιουργώντας οξείδια

του Αλουμινίου. Αν σκεφτεί κανείς

ότι οι κόκκοι των λειαντικών

σμυριδοτροχών είναι συχνότατα

οξείδια του αλουμινίου,

καταλαβαίνει τη ζημιά που

προκαλούν στα εργαλεία που

έρχονται σε επαφή με το

αλουμίνιο κατά την κατεργασία

του. Επίσης το αλουμίνιο έχει

πολύ μεγαλύτερη τάση από το

χάλυβα και άλλα βιομηχανικά

μέταλλα να σχηματίζει πτυχώσεις

(ρυτίδες, ζαρώματα) κατά τη

διαμόρφωση. 

Έχει όμως και σημαντικά

πλεονεκτήματα:

Α. Είναι πολύ πιο ελαφρύ από το

χάλυβα (περίπου τρεις φορές

ελαφρύτερο). Έτσι εξυπηρετεί

πολύ καλά ανάγκες κατασκευών

που απαιτούν μικρό βάρος.

Κλασικό παράδειγμα οι

αεροναυπηγικές

κατασκευές,[φωτό.1] αλλά και

μέρη αυτοκινήτων, σκαφών,

φορητών κλιμάκων, κλπ. ΟΙ

κατασκευές αυτές μέχρι πριν λίγα

χρόνια υστερούσαν σημαντικά σε

αντοχή από τις αντίστοιχες

χαλύβδινες. Η χρήση όμως

σήμερα ειδικών κραμάτων

αλουμινίου με αυξημένες

μηχανικές ιδιότητες έχει εξαλείψει

μεγάλο μέρος της διαφοράς

αυτής. 

Β. Δεν διαβρώνεται και μπορεί να

χρησιμοποιείται σε εφαρμογές σε

οξειδωτικό περιβάλλον (στο

αλουμίνιο τα δημιουργούμενα

οξείδια στη επιφάνεια των

αντικειμένων δημιουργούν ένα

επιδερμικό στρώμα που

προστατεύει την υπόλοιπη μάζα

του υλικού).Τέτοια περίπτωση

αποτελεί η κατασκευή

εξωλέμβιων μηχανών και γενικά

κατασκευών και προϊόντων που

είναι εκτεθειμένα σε θαλασσινό

περιβάλλον [φωτό.2] ή απλά σε

εξωτερικό χώρο.

Γ. Είναι ανακυκλώσιμο υλικό,

ιδιότητα που εκτιμάται όλο και

περισσότερο από τις σύγχρονες

κοινωνίες για περιβαλλοντικούς,

οικολογικούς και οικονομικούς

λόγους. 

Εκτός των πλεονεκτημάτων όμως,
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Φωτό.2 - Λόγω  της

αντοχής του στη

διάβρωση το

αλουμίνιο

προτιμάται σε

πολλές ναυπηγικές

εφαρμογές σε

μικρά και σε

μεγάλα σκάφη.


