
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς τεχνικός για να

γνωρίζει ότι οι σωλήνες είναι μέρος της

καθημερινότητάς μας, aπό τα δίκτυα νερού στα

σπίτια μας μέχρι πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές.

Οι σωλήνες χρησιμοποιούνται ως μέσο

μεταφοράς ρευστών από αρχαιοτάτων χρόνων.

Είναι λοιπόν φυσικό οι μέθοδοι κατασκευής και

κατεργασίας τους να έχουν απασχολήσει

πολλούς τεχνικούς καθ' όλη την πορεία της

εξέλιξης της τεχνολογίας.
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Οι σωλήνες παράγονται κατά

κανόνα σε ευθύγραμμες ράβδους

τυποποιημένου μήκους (π.χ. 3 m,6

m κλπ) ή σε ρόλους (κουλούρες)

επίσης τυποποιημένου μήκους. Για

να φθάσουν όμως σε αυτή τη

μορφή (σχ.1) περνούν μία σειρά

ιδιαίτερων κατεργασιών που

συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε

σωληνοποίηση αν και είναι συχνά

πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.

Πολλές μέθοδοι κατεργασίας

λαμαρίνας βρίσκουν εφαρμογή

στην κατασκευή σωλήνων αλλά και

άλλες μέθοδοι μηχανουργικών

κατεργασιών. Μερικές από αυτές

φαίνονται στο [σχ. 2] που

φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τις

μεθόδους σωληνοποίησης σε ένα

σχέδιο. 

Δύο είναι οι βασικοί δρόμοι που

οδηγούν την πρώτη ύλη σε

σωληνοειδή μορφή: η εξέλαση και

η διαμόρφωση με κάμψη και

συγκόλληση. Έτσι ουσιαστικά

προκύπτουν οι δύο βασικοί τύποι

σωλήνων που συναντάμε στην

αγορά: με ραφή και χωρίς ραφή (ή

αν προτιμάτε τούμπο). 

Οι σωλήνες χωρίς ραφή έχουν

μεγαλύτερη αντοχή χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι οι σωλήνες με ραφή

στερούνται πλεονεκτημάτων. Χάρη

στον απλούστερο τρόπο

κατασκευής, έχουν σημαντικά

οικονομικά πλεονεκτήματα. Επίσης,

πλεονεκτούν, γιατί μπορούν να

κατασκευάζονται εύκολα σε

διάφορες ποιότητες χάλυβα στις

μορφές και τις επιθυμητές

διαστάσεις.

Ακόμα, οι σωλήνες με ραφή

προσφέρονται και σε μια ποικιλία

προστατευτικών επικαλύψεων

(γαλβάνισμα, αντιδιαβρωτική

προστασία με ανθρακόπισσα,

βαφή εποξειδική κ.λ.π.)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΜΕ ΕΞΕΛΑΣΗ 

Η σωληνοποίηση με εξέλαση

κατατάσσεται στις κατεργασίες

ολκής.

Κατά την ολκή (drawing), το

τεμάχιο υπό τη μορφή ράβδου,

σύρματος ή σωλήνα υφίσταται

πλαστική παραμόρφωση

διερχόμενο μέσα από μεταλλική

μήτρα υπό την επενέργεια

εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

της μήτρας. Αποτέλεσμα των

κατεργασιών ολκής είναι η

παραγωγή αντίστοιχου προϊόντος

με μικρότερη διατομή και

μεγαλύτερο μήκος.

Κατά συνέπεια, ανάλογα με την

αρχική μορφή και διαστάσεις του

τεμαχίου προκύπτουν οι εξής

χαρακτηριστικές κατεργασίες

ολκής:

(i) Συρματοποίηση 

(wire-drawing)

(ii) Ελκυσμός ράβδου (rod-drawing)

(iii) Σωληνοποίηση 

(tube-drawing)

Όλες οι κατεργασίες ολκής είναι

ψυχρές κατεργασίες, λόγω όμως

των μεγάλων μειώσεων διατομής

σημειώνεται σημαντική αύξηση της

θερμοκρασίας (μερικές εκατοντάδες

°C) στο τεμάχιο μέσα στη μήτρα

κατά τη διάρκεια της κατεργασίας.

Η σωληνοποίηση με ολκή μπορεί

να γίνεται με σταθερό ή κινητό

πυρήνα. Η ανάλυση της μηχανικής

της σωληνοποίησης με ολκή είναι

από τα ενδιαφέροντα τεχνικά

προβλήματα της μηχανικής των

παραμορφώσιμων στερεών. Μία

γεύση αυτής της ανάλυσης δίνεται

στο Παράρτημα Α.

Γενικά η παραγωγή σωλήνων με

ολκή είναι απαιτητική και μάλλον

βαριά κατεργασία και γίνεται σε

βαριές βιομηχανικές μονάδες. Στην

Ελλάδα  υπάρχουν μονάδες

σωληνοποίησης γεγονός που από

μόνο του δίνει ένα στίγμα

τεχνολογικής προόδου. Βέβαια

αφορούν κυρίως παραγωγή


