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1. Εισαγωγή

Η επόμενη κίνηση του τορναδόρου μετά την τόρνευση

της μορφής του κομματιού είναι το κόψιμό του στο επι-

θυμητό μήκος. Αυτή η κίνηση είναι ολοφάνερο ότι

βολεύει να γίνεται πάνω στον τόρνο όπου το κομμάτι

περιστρέφεται από τον κινητήρα του τόρνου και μάλι-

στα με εργαλείο προσαρμοσμένο σε εργαλειοφορέα

του τόρνου. H δουλειά που κάνει αυτό το εργαλείο σε

σύγκριση με τα υπόλοιπα εργαλεία του τόρνου φαντά-

ζει δευτερεύουσα και επουσιώδης. Και έτσι είναι αφού

τη μορφή και την ακρίβεια την αναλαμβάνουν τα άλλα

εργαλεία. Όμως το κομμάτι πρέπει να κοπεί. Είναι λοι-

πόν αναγκαίο το εργαλείο αποκοπής (που το λέμε και

εργαλείο σχισίματος και κόφτη ή στα αγγλικά parting -

off tool ή cut - off tool ή αλλιώς).

Σχ. 1.  Σύγχρονο εργαλείο αποκοπής  - Πηγή: Seco

Πηγή: Iscar



Το εργαλείο αποκοπής όμως

δεν έχει εύκολη δουλειά γιατί 

- καλείται να κόψει σε ένα

μέτωπο πλάτους 1-3 mm, ενώ

τα πιο πολλά εργαλεία τόρνου

κάνουν σημειακή κοπή

- και να φτάσει κινούμενο

κάθετα στον άξονα

περιστροφής μέχρι το κέντρο

του κομματιού

Αυτές οι συνθήκες

συνεπάγονται μία σοβαρή

δυσκολία στη δουλειά του

εργαλείου αποκοπής που για να

αντιμετωπιστεί πρέπει σε

γενικές γραμμές να

ικανοποιούνται οι ακόλουθες

απαιτήσεις:

• το εργαλείο να είναι στενό

για να μη πετιέται πολύ υλικό

και να γίνεται πιο εύκολα η

αποκοπή.

• να έχει αρκετό μήκος έξω

από τον εργαλειοδέτη ώστε να

μπορεί να φτάνει μέχρι το

κέντρο του κομματιού χωρίς να

ακουμπά ο εργαλειοδέτης στο

κομμάτι.

• να είναι στιβαρό για να

αντέχει την καταπόνηση της

κοπής, δηλαδή δεν μπορεί να το

κάνουμε πολύ λεπτό για να μη

σπάσει.

• να μη «τρίβονται» οι πλευρές

του στο κομμάτι όπως εισχωρεί.

• να μπορεί να δουλεύει το ίδιο

αποδοτικά και στην εξωτερική
Σχ. 2. Εργαλείο αποκοπής σε σύγχρονο αυτόματο τόρνο CNC - Πηγή: «GILDEMEISTER» 
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