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Τα επίπεδα φύλλα είναι από τις πιο

διαδεδομένες μορφές προϊόντων

χαλυβουργίας. Το ίδιο ισχύει και

για τα προϊόντα αλουμινίου,

τιτανίου, χαλκού και άλλων

βιομηχανικών μετάλλων. Όταν

όμως φθάνουν στα χέρια του

τελικού χρήστη ως έτοιμα

προϊόντα έχουν υποστεί μια σειρά

από κατεργασίες με συνηθέστερη

από όλες την κάμψη. 

Η κάμψη μιας λαμαρίνας είναι μια

δουλειά που δεν απαιτεί μεγάλες

δυνάμεις. Παρ' ότι λυγίζει εύκολα

όμως είναι δύσκολο να λυγίσει

σωστά. Δηλαδή να πάρει την

επιθυμητή μορφή. Η δυσκολία

βρίσκεται στη σωστή απόδοση του

επιθυμητού σχήματος. Οι

λαμαρίνες έχουν συχνά την τάση

να είναι ... ατίθασες. Όταν πάψει η

εφαρμογή της καμπτικής δύναμης

δεν μένουν πάντα στη θέση αυτή

αλλά....ξεφεύγουν λίγο. Αυτή την

ιδιότητα των μεταλλικών φύλλων

την ονομάζουμε ελαστική

επαναφορά αν και συχνά

χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο

springback.

Για τούτο είναι σημαντικό να γίνει

σωστά η προετοιμασία της

κάμψης, δηλαδή η επιλογή της

μεθόδου κάμψης, η γεωμετρία του

εμβόλου, της μήτρας, κλπ. Η

απαίτηση αυτή προϋποθέτει καλή

γνώση της συμπεριφοράς του

υλικού και του εξοπλισμού.

Eλαστική
Eπαναφορά
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Καταπονήσεις κατά 

την κάμψη

Κατά την κάμψη λαμαρίνας

[σχ.2], δηλαδή τη μετατροπή

του επίπεδου σχήματος ενός

μεταλλικού φύλλου σε επίπεδη

γωνία, η εξωτερική πλευρά της

λαμαρίνας εφελκύεται ενώ η

εσωτερική θλίβεται. Κατά τη

μετάβαση από την περιοχή

εφελκυσμού στην περιοχή

θλίψης, υπάρχει μία ουδέτερη

ζώνη όπου η συνολική τάση

είναι μηδενική. Αυτή διαχωρίζει

τη διατομή της λαμαρίνας σε

δύο περιοχές με διαφορετικό

πάχος η κάθε μία.

Χαρακτηριστικό μέγεθος της

κάμψης αποτελεί ο συντελεστής

κ που είναι ο λόγος του πάχους

της θλιβόμενης περιοχής προς

το συνολικό πάχος της

λαμαρίνας 

k = t/T

Πολλοί υπολογισμοί που

αφορούν την κάμψη λαμαρίνας

βασίζονται στη λεγόμενη

μέθοδο του συντελεστή k.

Σύμφωνα με αυτή για το

λογιστικό προσδιορισμό των

μεγεθών που αφορούν την

κάμψη λαμβάνεται ως ακτίνα

καμπυλότητας αυτή που

αντιστοιχεί στην ουδέτερη

περιοχή. 

Ακτίνα καμπυλότητας

Κατά το σχεδιασμό προϊόντων

που κατασκευάζονται με

λαμαρίνα λαμβάνεται σοβαρά

υπ’ όψη η ακτίνα καμπυλότητας

στην εσωτερική πλευρά της

γωνίας κάμψης. [σχ. 2] Σε

πολλές εφαρμογές επιδιώκεται

η ελάχιστη δυνατή γωνία, ώστε

να μεγιστοποιείται ο ωφέλιμος

χώρος του προϊόντος.

Φανταστείτε πόσα περισσότερα

χωράνε σε ένα μεταλλικό κουτί

με σχεδόν μηδενικές γωνίες

στην περίμετρο του πυθμένα

του, σε σχέση με άλλο κουτί με

μεγάλες γωνίες.

Η εσωτερική ακτίνα

καμπυλότητας δεν μπορεί να

έχει οποιαδήποτε τιμή. Το όριο

της καθορίζεται από το πάχος

της λαμαρίνας και το είδος του

υλικού. Ενδεικτικές ελάχιστες

επιτεύξιμες τιμές για την ακτίνα

καμπυλότητας παρουσιάζονται

στον Πίνακα 1 για μη σιδηρούχα

κράματα και στον πίνακα 2 για

κάποιες κατηγορίες χαλύβων.

Υπολογισμός μήκους
Ένα άλλο κλασικό πρόβλημα

που απασχολεί όσους

σχεδιάζουν κατασκευές που

απαιτούν κάμψη λαμαρίνας,

είναι ο σωστός υπολογισμός

του μήκους της επίπεδης

λαμαρίνας πριν την κάμψη. Και

στην περίπτωση αυτή δεν

υπάρχει καθαρή μαθηματική

(γεωμετρική) λύση. Κατά

κανόνα γίνεται χρήση

εμπειρικών δεδομένων που

χρησιμοποιούνται ακόμα και

στις σύγχρονες μεθόδους

υπολογισμού με υπολογιστή. Τα

δεδομένα αυτά αφορούν τον
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Τι λέμε κάμψη λαμαρίνας
Κάμψη λαμαρίνας είναι μία μηχανουργική κατεργασία με την οποία τα

μέταλλα υφίστανται αλλαγή σχήματος με πλαστική παραμόρφωση. Το

υλικό καταπονείται με τάση μεγαλύτερη του ορίου ροής αλλά μικρότε-

ρη του ορίου θραύσης του. Στην επιφάνεια του υλικού παρατηρείται

μικρή μεταβολή. Γενικά η κάμψη λαμαρίνας γίνεται γύρω από έναν μό-

νο άξονα (σχ. 1)

Ο μηχανισμός κάμψης λαμαρινών

Σχήμα 1. Σχηματική

παράσταση κάμψης

λαμαρίνας


