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Κατεργασία
Σωλήνων

Π
ροοριζόμενοι κυρίως για τη μεταφορά ρευστών, οι σωλήνες

κατέχουν εξέχουσα θέση στις σύγχρονες κατασκευές. Ο σύγ-

χρονος τρόπος ζωής στο δυτικό κόσμο αλλά και στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες απαιτεί όλο και περισσότερα δίκτυα με-

ταφοράς, [σχ.1] με συνέπεια τη συνεχή αύξηση της χρήσης

σωλήνων. Για την κατασκευή των δικτύων αλλά και τις άλλες χρήσεις

των σωλήνων χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές που εφαρμόζουν

παλιές και δοκιμασμένες μεθόδους αλλά και πολύ σύγχρονες . Όσον

αφορά τους μεταλλικούς και κάποιες κατηγορίες πλαστικών σωλήνων,

οι τεχνικές κατεργασίας τους μοιάζουν με τις αντίστοιχες τεχνικές κα-

τεργασίας λαμαρίνας. 

Οι πιο συνηθισμένες κατεργασίες σωλήνων έχουν να κάνουν με τη σύν-

δεση μεταξύ τους ή με εξαρτήματα δικτύων  (βαλβίδες,ταυ,κλπ), την κο-

πή τους σε καθορισμένα μήκη, τη διαμόρφωση των άκρων τους, την

κάμψη τους και άλλες ειδικές χρήσεις.
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Σύνδεση σωλήνων

Η
σύνδεση των σωλήνων με-

ταξύ τους ή με εξαρτήματα

(γωνιές, ταυ, κλπ) πρέπει

να είναι στεγανή για το ρευ-

στό που περνά από το σωλήνα και να

έχει καλή μηχανική αντοχή. Οι συν-

δέσεις των σωλήνων μπορεί να είναι:

•σταθερές και 

•λυόμενες.

Στις λυόμενες συνδέσεις συγκαταλέ-

γονται οι φλαντζωτές συνδέσεις  και

οι συνδέσεις με σπείρωμα. Οι φλαν-

τζωτές συνδέσεις δεν έχουν ενδια-

φέρον από πλευράς μηχανουργικής

κατεργασίας. Αντίθετα οι συνδέσεις

με σπείρωμα προϋποθέτουν την κα-

τασκευή σπειρώματος στο άκρο του

σωλήνα..

Κοπή σπειρώματος σε σωλήνα

Αν και μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν οι τεχνικές που χρησιμοποι-

ούν τα μηχανουργεία για κοπή

εξωτερικών σπειρωμάτων, δηλαδή

η κοπή του σπειρώματος σε τόρνο,

η χρήση φιλιέρας στον πάγκο με το

χέρι, η χρήση κεφαλών κοπής σπει-

ρώματος σε τόρνο CNC ή ρεβόλβερ

και οι πιο εξεζητημένες όπως η κα-

τασκευή σπειρώματος σε ηλεκτρο-

διάβρωση ή σε κέντρο κατεργασίας

με το κομμάτι σταθερό, στην πράξη

καμία από αυτές δεν χρησιμοποιεί-

ται για σωλήνες εκτός της κοπής σε

τόρνο. Η κοπή σπειρώματος σωλήνα

σε τόρνο  χρησιμοποιείται από τους

κατασκευαστές σωλήνων ως παρα-

γωγική φάση  και πολύ σπανιότερα

σε αποκόμματα σωλήνα που χρει-

άζεται σπείρωμα και υπάρχει διαθέ-

σιμος τόρνος (που μπορεί να δέχεται

το μήκος του υπό κατεργασία σω-

λήνα). Στην συντριπτική πλειοψηφία

των εφαρμογών κοπής σπειρώμα-

τος σε σωλήνα, χρησιμοποιείται φο-

ρητός βιδολόγος. [σχ.2] Με άλλα

λόγια η τεχνική κοπής σπειρώματος

με φιλιέρα αλλά με ειδική συσκευή. 

Είναι πολύ πιο βολικό να παραμένει

ο σωλήνας (με όλο το μήκος του)

σταθερός κατά την κοπή, παρά να

περιστρέφεται όπως γίνεται με την

κοπή σε τόρνο. 

Ο βιδολόγος μπορεί να είναι χειρο-

κίνητος [σχ.3] ή ηλεκτρικός. Ο χειρο-

Σχήμα 1 Στο σύγχρονο κόσμο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα δίκτυα σωληνώσεων


