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ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΡΑΒΔΩΝ

ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ
Για την κάμψη μεταλλικών αντικει-

μένων χρησιμοποιούνται διάφο-

ρες μέθοδοι. Ανάμεσα σ’αυτές εί-

ναι και η μέθοδος που χρησιμο-

ποιεί τρεις περιστρεφόμενες κυ-

λινδρικές μήτρες. Εφαρμόζεται

ευρέως στην κάμψη μεταλλικών

φύλλων όπου τρεις επιμήκεις κύ-

λινδροι δίνουν σε ένα αρχικά επί-

πεδο μεταλλικό φύλλο κυλινδρική

μορφή. Η ίδια ιδέα εφαρμόζεται

και όπου απαιτείται η μετατροπή

ευθύγραμμης μεταλλικής ράβδου

σε δακτυλιοειδή μορφή. Έτσι μπο-

ρούν να διαμορφωθούν μεταλλι-

κές μπάρες, σωλήνες, ράβδοι μορ-

φοποιημένης διατομής, κλπ. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για αυτές

τις διαμορφώσεις στην ελληνική αγορά αποκαλούνται συνήθως «ραου-

λιέρες» (από τα ράουλα όπως ονομάζονται οι τρεις περιστρεφόμενες μή-

τρες. Είναι φανερό ότι στην περίπτωση αυτή έχει επικρατήσει η μεταφο-

ρά του αντίστοιχου ξένου όρου στα Ελληνικά). Αν και πρόκειται για μάλ-

λον άκομψο όρο τον χρησιμοποιούμε για να μην πέσουμε σε κάποιο αδό-

κιμο νεολογισμό.

Οι ραουλιέρες είναι μηχανές μάλλον απλές, καταλαμβάνουν λίγο χώρο

και δεν κοστίζουν ακριβά. Σ’αυτούς τους λόγους οφείλουν τη διάδοσή

τους ανάμεσα στις εταιρείες που ασχολούνται με κάμψη σωλήνων, ρά-

βδων κλπ.

Δεν είναι βαριές εργαλειομηχανές και έτσι μπορούν να κατασκευάζονται

τόσο σε προηγμένες βιομηχανικά χώρες όσο και σε αναπτυσσόμενες.

Αυτές οι τελευταίες κατέχουν ένα ολοένα αυξανόμενο μερίδιο της αγο-

ράς. Ανάμεσα τους βρίσκεται και η Ελλάδα όπου η παράδοση κατα -

σκευής μηχανών είναι πολύ περιορισμένη.

Για δύσκολες δουλειές

χρησιμοποιούνται

ραουλιέρες CNC

Πολύ ενδιαφέρουσα και απαιτητική εφαρμογή της κάμψης σωλήνων



Βασικές αρχές

κάμψης μεταλλικών

ράβδων

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. 1 ].το

εξωτερικό μέρος της ράβδου

(μεγάλη διάμετρος) εφελκύεται

ενώ το εσωτερικό (μικρή

διάμετρος) θλίβεται. Η γραμμή

όπου οι εφελκυστικές τάσεις

εξισορροπούνται από τις

θλιπτικές, δηλαδή έχουμε

μηδενική τάση αποκαλείται

ουδέτερος άξονας. 

Σε μία ράβδο, μετά την κάμψη η

ροή του υλικού δημιουργεί τις

ακόλουθες συνέπειες:

• Επιμηκύνεται η εξωτερική

πλευρά της ράβδου και

βραχύνεται η εσωτερική.

• Μετατοπίζεται ο ουδέτερος

άξονας που συμπίπτει με τον

άξονα συμμετρίας του σωλήνα

πριν την κάμψη.

• Στην περίπτωση κοίλων

διατομών λεπταίνει το τοίχωμα

της εξωτερικής πλευράς και

μεγαλώνει το τοίχωμα της

εσωτερικής 

Η μετατόπιση του ουδέτερου

άξονα μπορεί να κυμαίνεται

μεταξύ του 5% και του 25% του

πάχους τοιχώματος.του

σωλήνα.

Για τον καθορισμό των ορίων

της δυνατότητας κάμψης ενός

σωλήνα χρησιμοποιούνται

συνήθως δύο αριθμητικοί

συντελεστές:

Ο συντελεστής πάχους

τοιχώματος που ορίζεται ως ο

λόγος της εξωτερικής

διαμέτρου του σωλήνα προς το

πάχος του τοιχώματός του.

WF = OD / t

Όπου WF: ο συντελεστής 

OD η εξωτερική διάμετρος και 

t: το πάχος τοιχώματος 

Ο συντελεστής διαμέτρου

κάμψης που ορίζεται ως ο

λόγος της ακτίνας

καμπυλότητας του άξονα του

σωλήνα μετά το πέρας της

κάμψης και της αρχικής

εξωτερικής διαμέτρου του

σωλήνα 

D = Rαξ / OD 

Όπου D:  ο συντελεστής

διαμέτρου κάμψης 

Rαξ: η ακτίνα καμπυλότητας

του άξονα του σωλήνα μετά το

πέρας της κάμψης και

OD: η αρχική εξωτερική

διάμετρος του σωλήνα

Οι παραπάνω συντελεστές

χρησιμοποιούνται ως κοινό

σημείο αναφοράς για να

καθορίζουν οι κατασκευαστές

τα όρια των δυνατοτήτων

κάμψης των μηχανών τους για

δεδομένα υλικά. Για τον ακριβή

καθορισμό των ακραίων τιμών
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Σχήμα 2.

Τυπική ραουλιέρα

«Pεπάνης»

Σχήμα 1.

Κατά την κάμψη το

εξωτερικό μέρος της

ράβδου (μεγάλη

διάμετρος)

εφελκύεται ενώ το

εσωτερικό (μικρή

διάμετρος) θλίβεται. 


