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διάτρησης OΠΩN
Η διάτρηση οπών είναι από τις παλιότερες και τις πιο συνήθεις μηχανουργικές κατεργασίες. Σε κάθε εποχή χρησι-

μοποιήθηκαν για τη διάνοιξη οπών μέσα αντίστοιχα με το τεχνολογικό της επίπεδο. Οι πιο πολλές από αυτές χρησι-

μοποίησαν το τρυπάνι σαν εργαλείο διάτρησης. [σχ.1] Εργαλείο με περίπλοκη γεωμετρία - κυλινδρικό περίγραμμα,

αιχμηρό άκρο και ελικοειδή αυλάκια - αποδείχθηκε μέχρι σήμερα η πιο πετυχημένη λύση για τη διάνοιξη οπών. Η

μεγαλύτερη δυσκολία στη διάνοιξη οπών δεν είναι η κοπή του υλικού αλλά η απομάκρυνση των αποβλήτων της κο-

πής ταυτόχρονα με τη διάνοιξη. Η λύση δίνεται από την ελικοειδή γεωμετρία των αυλακιών του τρυπανιού που σχη-

ματίζουν οδό διαφυγής για τα απόβλητα ωθώντας τα ταυτόχρονα προς τα έξω. Η χρήση τρυπανιών προϋποθέτει

περιστροφικές μηχανές που σήμερα βρίσκονται διαθέσιμες σε τεράστια ποικιλία στην αγορά : από φορητά δράπα-

να χειρός μέχρι τεράστιες εργαλειομηχανές.
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Από τη βιομηχανική εποχή

οπότε διαδόθηκε ευρέως η

τεχνική διάνοιξη με τρυπάνι με

εργαλειομηχανές μέχρι πριν

μερικές δεκαετίες αυτή η

μέθοδος υπήρξε η κύρια

μέθοδος διάνοιξης οπών. Με

την εξέλιξη όμως της

τεχνολογίας τα τελευταία – και

πρόκειται για αλματώδη εξέλιξη

– νέες τεχνικές έκαναν την

εμφάνισή τους στη

μηχανουργική κατεργασία.

Μοιραία επηρέασαν και τις

μεθόδους διάνοιξης οπών.

Σήμερα η βιομηχανία έχει να

επιλέξει ανάμεσα σε πολλές

μεθόδους διάτρησης οπών που

καλύπτουν ακόμα και

εφαρμογές με δύσκολα υλικά

που δεν υπήρχαν σε

βιομηχανική χρήση μέχρι

πρόσφατα. Το τρυπάνι δεν έχει

χάσει όμως ακόμα τη θέση του

στην αγορά αφού καθημερινά

ανοίγονται εκατομμύρια τρύπες

ανά την υφήλιο και οι

περισσότερες από αυτές

γίνονται με τρυπάνι σε

οικοδομικές εφαρμογές,

οικιακές εργασίες, απλές

καθημερινές κατασκευές κλπ.,

κυρίως με φορητά δράπανα. 

Συμβατικές τεχνικές

διάτρησης οπών

Βασίζονται στη χρήση κοπτικού

εργαλείου που συνήθως είναι

το τρυπάνι αλλά μπορεί να είναι

και εργαλείο εσωτερικής

τόρνευσης ή κονδύλι φρέζας.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις

απαιτείται προδιάτρηση για να

ξεκινήσει το εργαλείο δηλαδή

πάλι τρυπάνι. Για τις οπές με

ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας

ή βάθους κατασκευάζονται επί

τούτου τρυπάνια που

χρησιμοποιούνται από ειδικές

μηχανές. Συνυφασμένες με τις

τεχνικές διάτρησης οπών με

κλασικά τρυπάνια συχνά είναι

επόμενες κατεργασίες που

βελτιώνουν το αποτέλεσμα του

τρυπανιού με χαρακτηριστικό

παράδειγμα την ολοκλήρωση

Σχ. 1. Ελικοειδή τρυπάνια


