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Η συνηθέστερη περίπτωση συγκράτησης κομματιού σε

τόρνο προκειμένου να υποστεί κατεργασία είναι η

συγκράτηση με τσοκ. Ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα που

μπορεί να «πιάνει» οποιαδήποτε διάμετρο στο εύρος

εργασίας του, που συνήθως καλύπτει αρκετά

εκατοστόμετρα. Παρ’ όλα αυτά όμως πολλές εργασίες

τόρνου δεν χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο συγκράτησης

αλλά προτιμούν τη συγκράτηση με τσιμπίδια. (πρόκειται για

την απόδοση στα ελληνικά του όρου collets που είναι ο

ευρύτερα χρησιμοποιούμενος διεθνής όρος). Η χρήση

τσιμπιδιών δεν είναι νέα ιστορία. Τα τσιμπίδια [σχ.1]

χρησιμοποιούνται από παλιά σε πολλές μηχανουργικές

εφαρμογές  και η χρήση τους δεν φαίνεται να περιορίζεται.

Αντίθετα ταιριάζουν καλύτερα σε πολλές απαιτήσεις

σύγχρονων μορφών μηχανουργικής κατεργασίας.

Αυτό οφείλεται κυρίως στα ακόλουθα πλεονεκτήματα:Σχ. 1 - Χαρακτηριστική γκάμα τσιμπιδιών συγκράτησης 
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• Η κατεργασία σε τσιμπίδι

δίνει κομμάτια με καλύτερη

συγκεντρικότητα, [σχ.2] σε

σχέση με την κατεργασία σε

τσοκ. Έτσι προτιμάται σε

κατασκευές με μεγαλύτερες

απαιτήσεις ακριβείας. 

• Η σύσφιξη του κομματιού

γίνεται πολύ πιο γρήγορα –

συχνά σε χρόνο μικρότερο

του δευτερολέπτου. Αντίθετα

στο τσοκ πρέπει να

δαπανήσει ο τεχνίτης αρκετό

χρόνο για να κλείσει τις

σιαγόνες. Όταν μάλιστα

απαιτείται ομοκεντρία των

διαμέτρων του κομματιού με

κάποια αυστηρότητα, ο

τεχνίτης οφείλει να ελέγξει τη

συγκεντρικότητα του

πιασίματος και αν απαιτείται

να τη διορθώσει με χτύπημα

ή νέα σύσφιξη.

• Η αλλαγή του τσιμπιδιού με

άλλο διαφορετικής

ονομαστικής διαμέτρου

γίνεται πολύ γρήγορα, αφού

κατά κανόνα οι εξωτερικές

διαστάσεις είναι ίδιες και

αλλάζει η διάμετρος της οπής.

• Το τσιμπίδι και ο

μηχανισμός σύσφιξης του έχει

γενικά σημαντικά μικρότερο

βάρος από ένα αντίστοιχο

τσοκ. 

• Η γεωμετρία του τσιμπιδιού

συντελεί στη μικρή επίδραση

των φυγοκέντρων δυνάμεων.

Αντίθετα στα τσοκ οι

φυγόκεντρες δυνάμεις είναι

αρκετά μεγαλύτερες και

μειώνουν την (ακτινική)

δύναμη συγκράτησης του

κομματιού. Στις σύγχρονες

εργαλειομηχανές που

εργάζονται σε πολλές

στροφές (όπως η κατεργασία

υψηλής ταχύτητας – high

speed machining) το

χαρακτηριστικό αυτό συχνά

γίνεται κρίσιμο για την ορθή

εκτέλεση της κατεργασίας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των

τσιμπιδιών είναι ότι

επιδέχονται ταχεία αύξηση

της ταχύτητας περιστροφής σε

αντίθεση με τα τσοκ που

έχουν σημαντικά μεγαλύτερη

αδράνεια στην επιτάχυνση.

Αυτό οφείλεται στην

κατανομή του βάρους τους σε

μεγαλύτερη ακτίνα από τον

άξονα περιστροφής.

Άλλα πλεονεκτήματα των

τσιμπιδιών είναι:

• στιβαρότερη συγκράτηση

αφού η σφιγκτική δύναμη δεν

είναι κάθετη στον άξονα του

κομματιού αλλά υπό γωνία

λόγω του εξωτερικού κώνου

του τσιμπιδιού που τη

δημιουργεί

• εξασφάλιση επαναλήψιμης

ομοκεντρίας στο πιάσιμο του

κομματιού, οπότε δεν

απαιτείται κεντράρισμα

• ομαλότερη κατανομή

δυνάμεων και αποφυγή

«τραυματισμού» του

κομματιού στα σημεία

σύσφιξης, αφού το τσιμπίδι

σφίγγει σχεδόν σε όλη την

περίμετρο του κομματιού και

όχι σε τρεις ή τέσσερις μικρές

Σχ 2. Η συγκράτηση με

τσιμπίδι έχει πολύ

καλύτερη

συγκεντρικότητα σε

σύγκριση με τη

συγκράτηση σε τσοκ με

σιαγόνες


