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Τροχιστικά μηχανήματα
γενικής χρήσης (universal)

Πηγή: Mηχανική Aθηνών
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Η εργασία του τροχίσματος  ή

ακονίσματος αν προτιμάτε των

κοπτικών εργαλείων είναι τόσο παλιά

όσο και η χρήση κοπτικών εργαλείων

και για κάποιους ίση με την ηλικία

του  Homo sapiens.

Η βασική ιδέα του τροχίσματος έχει

παραμείνει για αιώνες η ίδια και

εφαρμόστηκε από τους οπλίτες του

αρχαίου κόσμου, μέχρι τους

πλανόδιους τροχιστές των

περασμένων δεκαετιών, τους

κουρείς που χρησιμοποιούσαν

λεπίδες για ξύρισμα και τους

μηχανουργούς. Η ιδέα συνοψίζεται

στην αφαίρεση  μικροποσότητας

υλικού από την κοπτική ακμή μέσω

της τριβής με λειαντικό υλικό. Το

λειαντικό υλικό δεν άλλαξε πολύ στη

διάρκεια των αιώνων και, όσον

αφορά τα κοπτικά εργαλεία

μηχανουργικών κατεργασιών, για

πολλά χρόνια βασίστηκε σε φυσικά

υλικά. Η μεταπήδηση από τη χρήση

φυσικής σμυριδόπετρας στη χρήση

συνθετικών υλικών, έδωσε μεγάλη

ώθηση στις εργασίες τροχίσματος

και τη βιομηχανία που είχε στηθεί

γύρω από το τρόχισμα των

κοπτικών. Προς ζημία της Νάξου και

των κατοίκων της που για πολλά

χρόνια τροφοδοτούσαν τη

βιομηχανία με φυσική σμύριδα, οι

βιομηχανίες της Ευρώπης και της

Αμερικής απέκτησαν πρόσβαση σε

φθηνή πρώτη ύλη που μπορούσε

μάλιστα να διαμορφώνει τα

χαρακτηριστικά της σύμφωνα με τις

ειδικές ανάγκες των κατασκευών. 

Το δεύτερο μισό του δέκατου

ενάτου αιώνα και όλο τον εικοστό

αιώνα η μηχανουργική κατεργασία

έζησε και ζει μέχρι σήμερα εποχή

ραγδαίας ανάπτυξης. Ανάλογη

υπήρξε και η ανάγκη για τροχίσματα

των χρησιμοποιούμενων κοπτικών

εργαλείων με συνέπεια την ανάλογη

διάδοση των τροχιστικών μηχανών. 

Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες το

σύνολο σχεδόν των

χρησιμοποιούμενων κοπτικών

εργαλείων  κατασκευαζόταν από

χάλυβες εργαλείων και είχε ανάγκη

από τρόχισμα. Σήμερα βέβαια τα

πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά.

Πολλά κοπτικά εργαλεία γίνονται

από σκληρομέταλλα με τη λογική

της εναλλαξιμότητας. Όταν

φθείρονται  δε συμφέρει ή δεν είναι

δυνατόν το τρόχισμα τους.

Υπάρχουν όμως αρκετές κατηγορίες

κοπτικών εργαλείων που

εξακολουθούν να κατασκευάζονται

από ταχυχάλυβες ή ειδικούς

χάλυβες, όπως τα κολαούζα, τα

τρυπάνια, τα κονδύλια, τα αλεζουάρ,

κλπ και μάλιστα η γεωμετρική τους

μορφή δεν είναι καθόλου εύκολη για

τρόχισμα. Φανταστείτε ένα

ελικοειδές κολαούζο να τροχίζεται

στο χέρι! Είναι καταδικασμένο σε

αποτυχία. Είναι λοιπόν ακόμη έντονη

η ανάγκη της αγοράς για τροχιστικά

μηχανήματα και μάλιστα για

τρόχισμα εξειδικευμένων

γεωμετρικών μορφών.
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