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ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ 
Κάμψη σωλήνων σε μηχανές 

Σχ.1 Σύγχρονες

κατασκευές που

δέχονται μεγάλα φορτία

χρησιμοποιούν σωλήνες

που έχουν υποστεί

κάμψη



Οι σωλήνες είναι από τις πιο

διαδεδομένες μορφές των

υλικών που χρησιμοποιεί η

σύγχρονη βιομηχανία

σύγχρονων υλικών. Όταν

χρησιμοποιούνται για την

μεταφορά υγρών και αερίων, οι

αλλαγές της κατεύθυνσης του

δικτύου γίνονται συνήθως με τη

χρήση εξαρτημάτων (γωνίες,

καμπύλες, κλπ). Η κάμψη των

σωλήνων κατά την επιθυμητή

γωνία δεν αποκλείεται, αλλά

πρακτικά μπορεί να

εφαρμόζεται όπου δεν

χρειάζεται μεγάλη δύναμη. Αυτό

ισχύει για σχετικά υλικά και

λεπτότοιχους σωλήνες που

μπορούν να κάμπτονται με

ελαφρές φορητές διατάξεις

(κουρμπαδόρους) ή με το χέρι.

Αντίθετα σε κατασκευές με

σωλήνες [σχ.1 ] που φέρουν

φορτίο ή απαιτείται να έχουν

περίπλοκο σχήμα, η κάμψη των

σωλήνων απαιτεί μεγάλες

δυνάμεις και γίνεται σε ειδικές

μηχανές. Για την υλοποίηση της

κάμψης έχουν επινοηθεί πολλοί

τύποι μηχανών. Πρόκειται για

απλές μηχανές που έχουν

προκύψει από εντατική

αναζήτηση πολλών δεκαετιών. 

Το αποτέλεσμα της

μακρόχρονης αναζήτησης είναι

η ανάπτυξη και διάδοση πολλών

μεθόδων κάμψης σωλήνων που

καλύπτουν τις ανάγκες

διαφορετικών εφαρμογών, από

την κάμψη σωλήνων ύδρευσης

σε οικοδομές μέχρι την κάμψη

βαρέων σωλήνων σε

βιομηχανίες. Ανάμεσα σ' αυτές

τις μεθόδους ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι

σύγχρονες μέθοδοι που

προσπαθούν να

χρησιμοποιήσουν τα μηχανικά

μέρη των μηχανών κάμψης

σωλήνων με σύγχρονες τεχνικές

ελέγχου των παραμέτρων της

διαδικασίας. Αυτό στην πράξη

γίνεται με την εφαρμογή των

τεχνολογιών του αριθμητικού

ελέγχου (CNC) στις μηχανές

κάμψης σωλήνων. Η ωρίμανση

και η διάδοση της τεχνολογίας

CNC έκανε πολύ εύκολη την

μετατροπή των απλών

καμπτικών μηχανών σε CNC.

BAΣIKA

XAPAKTHPIΣTIKA

THΣ KAMΨHΣ

ΣΩΛHNΩN

Όλες οι μέθοδοι κάμψης

σωλήνων, πρακτικά βασίζονται

στην ίδια αρχή: ασκείται μία

δύναμη στον σωλήνα τόση που

η δημιουργούμενη τάση να

ξεπερνά το όριο ελαστικότητας

του υλικού και να προκαλεί

πλαστική παραμόρφωση, χωρίς

να ξεπερνά το όριο θραύσης

που συνεπάγεται καταστροφή

του σωλήνα. Αν η ασκούμενη

δύναμη προκαλεί τάσεις κάτω

από το όριο ελαστικότητας,

όταν πάψει να ασκείται ο

σωλήνας επανέρχεται στην

αρχική του κατάσταση. 

Από την παραπάνω παρουσίαση

γίνεται φανερό ότι για να

έχουμε κάμψη του σωλήνα

πρέπει να υπάρχει ένα

περιθώριο μεταξύ ορίου

ελαστικότητας και ορίου

θραύσης. Αυτή η προϋπόθεση

δεν ισχύει για όλα τα υλικά. Για

παράδειγμα ένας πήλινος ή

ένας μαντεμένιος σωλήνας δεν

επιδέχονται κάμψη 

Κατά την κάμψη [σχ. 2 ] το
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Σχ. 2 Η θέση του

ουδέτερου άξονα για

χαρακτηριστικές

περιπτώσεις κάμψης


