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Εισαγωγή 
 
Το ερώτημα που τίθεται αρχικά είναι το πώς λένε το εργαλείο καπνίσματος (Εικόνα 1).  

Η απάντηση για το πως δεν το λένε έχει δοθεί από τον σουρεαλιστή ζωγράφο Rene Magritte. 
Στην Εικόνα 1 ο καλλιτέχνης αναφωνεί: «Μα αυτό δεν είναι πίπα». 

 

 
 

Εικόνα 1.: Rene Magritte. «Μα αυτό δεν είναι πίπα» 
 
Αφού λοιπόν «αυτό δεν είναι πίπα», στην παρακάτω εργασία χρησιμοποιείται ο όρος 
«καπνοσύριγγα». Ο όρος καπνοσύριγγα είχε εντοπιστεί σε  κανονισμό μεταφοράς 
πυρομαχικών. Στον κανονισμό αναφέρονταν ότι «απαγορεύεται το κάπνισμα σιγαρέτων και 
καπνοσυρίγγων κατά την μεταφορά πυρομαχικών». Για τον λόγο αυτό στην παρακάτω 
εργασία, το εργαλείο καπνίσματος θα αναφέρεται ως καπνοσύριγγα.  

Το παρών κείμενο συντάχθηκε γιατί πολλοί με ρωτάνε: 

«Γιατί έχεις τόσες πολλές καπνοσύριγγες?» 

«Γιατί κουβαλάς πάντα πολλές καπνοσύριγγες μαζί σου?» 

Όσοι λοιπόν θέλουν να καταλάβουν καλύτερα το γιατί πρέπει να καπνίζουμε έτσι όπως μας 
έχουν πει να καπνίζουμε μία καπνοσύριγγα και γιατί πρέπει να έχουμε πολλές καπνοσύριγγες 
ας διαβάσουν παρακάτω. 

Το παρόν άρθρο κάνει προσπάθεια να ερμηνεύσει τον τρόπο που καπνίζουμε καπνοσύριγγες με 
την βοήθεια της θερμογραφίας (IR images). 

H καπνοσύριγγα η οποία εξετάζεται είναι μοντέλο υγροστατικής καπνοσύριγγας “Alexander”  
(http://www.briar-pipes.com/). Τυπική τομή της υγροστατικής καπνοσύριγγας παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 2.  

Η καπνοσύριγγα η οποία θα εξεταστεί παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. 

Η θερμική συμπεριφορά του ξύλου 
 
Κατά την διάρκεια του καπνίσματος είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμπεριφορά του δοχείου 
καπνίσματος στις θερμοκρασιακές φορτίσεις. Δοχείο καπνίσματος είναι ο χώρος που γίνεται η 
καύση του καπνού  Το δοχείο καπνίσματος είναι από ξύλο. Το ξύλο είναι οργανικό υλικό η 
δομή του οποίου αποτελείται από ίνες. Η θερμοκρασιακή φόρτιση προκαλεί κίνηση-διαστολές 
στις ίνες του ξύλου. Το ξύλο έχει ένα ορισμένο όριο μέχρι το οποίο μπορεί και διαστέλλεται 
θερμικά και αυτό για ακτινική διαστολή Δl1 (που συνήθως παρατηρούμε στην κατασκευή της 
καπνοσύριγγας) είναι 0,55 έως 0,80 mm/m για 20 έως 60 °C (Εικόνα 3). Ενδιαφέρον έχει ότι η 
διαμήκης διαστολή Δl2 η οποία δεν αξιοποιεί τις θερμικές κινήσεις του ξύλου δεν είναι 
επιθυμητή στην κατασκευή μίας καπνοσύριγγας και είναι περίπου 10 φορές μικρότερη από την 
ακτινική (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 2.: Τομή υγροστατικής 
καπνοσύριγγας 

 

Εικόνα 3.: Καπνοσύριγγα δοκιμής 
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Εικόνα 4.: Συμπεριφορά των ινών ξύλου σε θερμική φόρτιση 
 

Οι καπνοσύριγγες γίνεται προσπάθεια να κατασκευάζονται έτσι ώστε να φορτίζονται θερμικά 
κατά την ακτινική διαστολή (Εικόνες 5, 6).  Στις Εικόνες 5,6 παρουσιάζονται σχηματικά μία 
τομή και η αντίστοιχη εικόνα ενός δοχείου καπνοσύριγγας στο οποίο οι ίνες του ξύλου  
ακολουθούν την φορά του δοχείου καπνού.  
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Εικόνα 5.: Δοχείο καπνού 

 
 

Εικόνα 6.: Δοχείο καπνού 
Η καπνοσύριγγα της εικόνας ονομάζεται “strait 

grain” γιατί οι ίνες του ξύλου είναι παράλληλες με το 
δοχείο του καπνού. 

 
Όταν η καπνοσύριγγα καπνίζεται, στο δοχείο του καπνού αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες 
οι οποίες ξεπερνούν τους 140 °C (Εικόνα 8). 

Κατά την διάρκεια του καπνίσματος η θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο δοχείο του 
καπνού της καπνοσύριγγας φορτίζουν θερμικά (ζεσταίνουν) την καπνοσύριγγα. Η έκφραση 
ζεσταίνουν είναι λάθος μιας και η καπνοσύριγγα δέχεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας η οποία 
προκαλεί θερμικές διαστολές στο υλικό κατά την διάρκεια του καπνίσματος. Η καπνοσύριγγα 
λοιπόν, με έντονο και συνεχές κάπνισμα, φορτίζεται θερμικά όπως παρουσιάζεται στις Εικόνες 
8, 9, 10.  

Μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε το υπό μελέτη φαινόμενο σε video από την διεύθυνση: 
http://www.itia.ntua.gr/~fivos/pipe.wmv 

Θερμογραφήματα καπνοσύριγγας 
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Εικόνα 7.: Εσωτερικού του δοχείου καπνού κατά την διάρκεια του καπνίσματος 
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Εικόνα 8.: Αρχή του καπνίσματος 
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Εικόνα 9.: Καπνίζοντας… 
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Εικόνα 10.: Καπνίζοντας κι άλλο… 
 
Η θερμική φόρτιση προκαλεί διαστολές στο ξύλο που παρατηρούνται και μακροσκοπικά λόγω 
του σφηνώματος των μερών της καπνοσύριγγας μετά από εντατικό κάπνισμα. Για να επανέλθει 
η καπνοσύριγγα στην αρχική της κατάσταση δηλαδή να αναιρεθούν μερικώς οι 
σημαντικότερες θερμικές διαστολές που έχουν προκληθεί στο ξύλο απαιτείται αρκετός χρόνος 
(από 3 έως 24 ώρες ή περισσότερο ανάλογα με την φόρτιση).  
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Η θερμική συμπεριφορά του δοχείου καπνού κατά την διάρκεια του καπνίσματος 
 

Καπνός που καίγεται στο εσωτερικό του δοχείου

Καπνός στο εσωτερικό του δοχείου

Μεταφορά θερμότητας

 
Εικόνα 11.: Ξεκίνημα του καπνίσματος 

 
Κατά το ξεκίνημα του καπνίσματος ξεκινάνε οι θερμικές φορτίσεις και οι θερμικές διαστολές από την 

περιοχή της θερμικής φόρτισης δηλαδή από το άνω μέρος του δοχείου καπνού. 
 

Καπνός στο εσωτερικό του δοχείου

Καπνός που καίγεται στο εσωτερικό του δοχείου

Μεταφορά θερμότητας
 

Εικόνα 12.: Καπνίζοντας 
 

Κατά την διάρκεια του καπνίσματος ολόκληρο το δοχείο του καπνού φορτίζεται θερμικά. Το ξύλο 
απορροφά μέρος της θερμότητας που παράγεται στο δοχείο καπνού και λόγω της θερμότητας που 
απορροφά διαστέλλεται. 

Δηλαδή μεγάλο μέρος της θερμικής ενέργειας που παράγεται λόγω της καύσης μέσα στο δοχείο καπνού 
μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια του ξύλου και προκαλεί την διαστολή του.  

Το υπόλοιπο μέρος της θερμικής ενέργειας αποβάλλεται στο περιβάλλον ή παρασέρνεται από την ροή του 
καπνού όπως φαίνεται στις Εικόνες 13, 14 που παρουσιάζουν το ενεργειακό ισοζύγιο «καλού» και «κακού» 
καπνίσματος αντίστοιχα. 
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Ενέργεια που αποβάλλεται στο περιβάλλον Q2

Θερμική ενέργεια λόγο καύσης Q

Eνέργεια που απορροφάει το ξύλο Q1

Ενέργεια που αποβάλλεται στο περιβάλλον Q3

 Q =Q1+Q2+Q3+Q4

Ισοζύγιο
Ενέργεια που μεταφέρεται μέσω ροής αέρα Q4

Ροή αέρα μέσα στο δοχείο

 
Εικόνα 13.: Ενεργειακό ισοζύγιο κατά την διάρκεια «καλού» καπνίσματος 

 
Το ενεργειακό ισοζύγιο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 13 είναι ενεργειακό ισοζύγιο για καλό κάπνισμα. 
Κατά το ισοζύγιο αυτό, μεγάλο μέρος της θερμότητας που παράγεται αποθηκεύεται στο υλικό, (Q1) 
(μεταφορά θερμότητας με αγωγή, αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του υλικού). Άλλο μέρος της 
θερμότητας αποβάλλεται στο περιβάλλον (Q2, Q3) και μικρό μέρος της θερμότητας πηγαίνει μέσω της ροής 
αέρα προς το στόμα του καπνιστή (Q4) (μεταφορά με μεταβίβαση).  

 
 

Eνέργεια που απορροφάει το ξύλο Q1΄

Θερμική ενέργεια λόγο καύσης Q΄

Ενέργεια που αποβάλλεται στο περιβάλλον Q3΄

Ενέργεια που αποβάλλεται στο περιβάλλον Q2΄

Ισοζύγιο
 Q΄ =Q1΄+Q2΄+Q3΄+Q4΄

Ενέργεια που μεταφέρεται μέσω ροής αέρα Q4΄

Ροή αέρα μέσα στο δοχείο

 
Εικόνα 14.: Ενεργειακό ισοζύγιο κατά την διάρκεια «κακού»  καπνίσματος 

 
Κατά την διάρκεια του «κακού» καπνίσματος το ξύλο έχει υπερθερμανθεί και έχει διασταλεί. Δεν είναι 
δυνατό διασταλεί κι άλλο, και δεν μπορεί να αποθηκεύσει την θερμική ενέργεια που θα αποθήκευε για να 
κινήσει την εσωτερική του δομή. Με άλλα λόγια έχει επέλθει κορεσμός στην δυνατότητα παραμόρφωσης 
του υλικού λόγω της θερμικής φόρτισης. Λόγω αυτού  Q1΄<<<< Q1. Εκτός αυτού το υλικό δεν μπορεί να 
αποβάλλει αέναα την περισσευούμενη θερμική ενέργεια στο περιβάλλον γιατί το υλικό αντιστέκεται 
(παρουσιάζει θερμική αντίσταση) και είναι συγκεκριμένη η ποσότητα θερμότητας που μπορεί να 
μεταφερθεί. Δηλαδή μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση Q2.3΄= Q2,3. Άρα η θερμική 
κίνηση η οποία πραγματοποιείται είναι η μεταφορά της θερμότητας μέσω της ροής του αέρα από το δοχείο 
προς το στόμα του καπνιστή (μεταφορά θερμότητας με μεταβίβαση) Q4΄>>>>>Q4. Στην περίπτωση αυτή 
προκαλούνται εγκαύματα στο στόμα του καπνιστή.  
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Τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του «κακού» καπνίσματος 
 

• Την καπνοσύριγγα δεν την καπνίζουμε συνέχεια. Την αφήνουμε να σβήσει και την 
ξανά-ανάβουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ξύλο να «ξεκουράζεται», να αποβάλει 
την θερμική ενέργεια και να επανέρχεται, όσο αυτό είναι δυνατό, στην αρχική του 
κατάσταση (δηλαδή να κρυώνει και να συστέλλεται). 

• Κατά το τέλος του καπνίσματος η καπνοσύριγγα έχει διασταλεί και συσταλθεί αρκετές 
φορές. Μολονότι μπορεί να φαίνεται κρύα εξωτερικά, η μικροδομή του ξύλο δεν έχει 
την αρχική της μορφή και διατηρεί παραμένουσες παραμορφώσεις λόγω της θερμικής 
φόρτισης. Έτσι αν επαναληφθεί το κάπνισμα σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς το 
ξύλο να επανέλθει στην αρχική του μορφή το ξύλο δεν μπορεί να απορροφήσει 
θερμότητα. Αυτό έχει ως επακόλουθο το ενεργειακό ισοζύγιο «κακού» καπνίσματος 
της Εικόνας 14. Άρα ο καπνιστής δεν πρέπει να καπνίζει μόνο μία καπνοσύριγγα αλλά 
πολλές και να αφήνει τις καπνοσύριγγες του αχρησιμοποίητες όσο το δυνατό 
περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να ξεκουράζονται και να αποβάλλουν τις θερμικές 
φορτίσεις που έχουν υποστεί. Γενικά μετά από 24 ώρες έχουν επανέλθει οι 
περισσότερες θερμικές παραμορφώσεις του ξύλου και η καπνοσύριγγα βρίσκεται στην 
κατάλληλη κατάσταση για να καπνιστεί εκ νέου.  

• Επειδή το ξύλο είναι ζωντανό υλικό απαιτεί (κατά το δυνατόν) μικρές φορτίσεις. Μία 
καπνοσύριγγα είναι δυνατό να καταστραφεί άμα την καπνίζουμε συνέχεια (δηλαδή την 
φορτίζουμε συνέχεια θερμικά) γιατί μπορεί οι θερμικές τάσεις να υπερβούν το όριο 
ελαστικότητας του υλικού και το υλικό να μην μπορεί να επανέλθει (να συσταλθεί).  

• Στην πράξη καπνίζουμε (δηλ. φορτίζουμε θερμικά) μία καπνοσύριγγα περισσότερες 
από μία φορές την μέρα και την αφήνουμε να «ξεκουραστεί» (να αποβάλει την 
θερμική φόρτιση και τις θερμικές διαστολές) αφήνοντάς την χωρίς να την καπνίσουμε 
για μερικές ημέρες.  

Επιλεγόμενα 
 
Όποιος είχε λοιπόν την υπομονή να αναγνώσει και να καταλάβει το κείμενο μέχρι εδώ θέλω να 
πιστεύω ότι κατάλαβε γιατί κυκλοφορώ με πολλές καπνοσύριγγες. 
Σημειώνεται ότι η παρούσα μελέτη έχει μάλλον επεξηγηματικό-ενημερωτικό χαρακτήρα και 
είναι βέβαιο ότι είναι δυνατό να διατυπωθούν περισσότερα πράγματα για το κάπνισμα και την 
θερμική συμπεριφορά της καπνοσύριγγας.  
Επειδή όμως η εργασία αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα θα διακοπεί με την ελπίδα ότι στο 
μέλλον θα γίνει μία διεξοδικότερη μελέτη. 
Σημειώνεται επίσης ότι σε επόμενο κείμενο θα απαντηθεί γιατί φοράω πολλά καπέλα… 
 
 
 
 
 

 


