
ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Τεχνικές Κατασκευής

Η κατεργασία των επίπεδων μεταλλικών φύλλων γίνεται με μεγάλη ποικιλία εργαλείων. Τα έμβολα έχουν ξεχω-

ριστή θέση ανάμεσα σε αυτά. Η ονομασία τους στην ελληνική ορολογία προέρχεται από την κίνηση που εκτε-

λούν (από την πρόθεση εν και το ρήμα βάλλω) αλλά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους κατά την κατεργασία

λαμαρίνας είναι η δυναμική τους συμπεριφορά. Με άλλα λόγια η μεταφορά της δύναμης της εργαλειομηχανής,

επικεντρωμένης ακριβώς στην επιθυμητή διατομή, στο υπό κατεργασία κομμάτι. Η συγκεντρωμένη ισχύς στο

άκρο του εμβόλου δημιουργεί μεγάλες τάσεις στο κομμάτι με αποτέλεσμα την αποκοπή μέρους του ή τη δια-

μόρφωσή του. Θα λέγαμε ότι το έμβολο είναι η αιχμή του δόρατος της κατεργασίας και σαν το βασικό μέρος του

συστήματος μηχανή – εργαλεία, που έρχεται σε επαφή με το κομμάτι και δέχεται τη μεγαλύτερη καταπόνηση,

χρειάζεται ειδική φροντίδα στη σχεδίαση και την κατασκευή του.
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Τα έμβολα [σχ. 1] που

χρησιμοποιούνται κατά την κατεργασία

λαμαρίνας μπορούμε να τα

κατατάξουμε σε τέσσερις μεγάλες

ομάδες:

α. Έμβολα κοπής που με κυρίαρχη τη

διατμητική δράση αποκόπτουν από

μεταλλικά φύλλα κομμάτια όμοια με της

διατομής του εμβόλου. 

β. Έμβολα διαμόρφωσης με

εφελκυσμό. Εξαναγκάζουν το υλικό της

λαμαρίνας να «ρέει» υπό τη δράση

εφελκυστικών τάσεων δίνοντάς του το

προκαθορισμένο σχήμα. Τυπικό

παράδειγμα τα έμβολα κοίλανσης που

δημιουργούν κυάθια και κυπελλοειδή

προϊόντα.

γ. Έμβολα διαμόρφωσης κομματιών

από προηγηθείσα κοπή. Κυριαρχούν οι

καμπτικές τάσεις με κλασικό

παράδειγμα το στρατζάρισμα

λαμαρινών και γενικά τη διαμόρφωση

με κάμψη

δ. Έμβολα διαμόρφωσης με συμπίεση.

Εδώ κυρίαρχες τάσεις είναι οι

θλιπτικές όπου το υλικό ρέει κάτω από

την ασκούμενη πίεση όπως γίνεται με

την αποτύπωση των συμβόλων στην

επιφάνεια νομίσματος 

Για να λειτουργήσουν τα έμβολα

απαιτείται η συνεργασία της μήτρας.

Είναι το δεύτερο μέλος του ζευγαριού,

που όμως μπορεί να δουλεύει και μόνο

του όπως στη χύτευση ή τη

διαμόρφωση με υδροστατική πίεση, με

πίεση αερίων κλπ. Όση προσοχή και

φροντίδα απαιτείται για την κατασκευή

του εμβόλου, άλλη τόση χρειάζεται και

για τη μήτρα. Σε γενικές γραμμές η

μήτρα έχει πιο περίπλοκη γεωμετρία

και απαιτεί μηχανουργική κατεργασία

φρέζας, Αντίθετα οι τεχνικές

κατασκευής του εμβόλου καθορίζονται

πολύ συχνά από την εκ περιστροφής

συμμετρία που έχει η μορφή πολλών

εμβόλων. 

ΔIAΔIKAΣIA KATAΣKEYHΣ

Αν και η διαδικασία κατασκευής των

εμβόλων δε είναι τυπική, εν τούτοις

στις περισσότερες εφαρμογές

ακολουθείται τυποποιημένη διαδικασία

που περιλαμβάνει λίγο πολύ

συγκεκριμένες φάσεις.

Α. Σχεδίαση
Η σχεδίαση των εμβόλων γίνεται

πάντοτε μαζί με τη σχεδίαση της

μήτρας. Απαιτεί εμπειρία από τον

τεχνικό που αναλαμβάνει τη σχεδίαση

και καλή γνώση του διατιθέμενου

εξοπλισμού. Σε κατεργασίες που

εκτελούνται με ένα εμβολισμό, η μορφή

του εμβόλου μοιάζει πολύ με τη μορφή

του προϊόντος όταν πρόκειται για

κατεργασία διαμόρφωσης. Γενικά η

γεωμετρία του προϊόντος είναι ο

οδηγός του σχεδιαστή εμβόλων. Για να

φτάσει όμως στο τελικό σχέδιο [σχ.2]

πρέπει να καθορίσει και να ελέγξει με

αριθμητικούς υπολογισμούς τις

παραμέτρους της κοπής. Στις απλές

περιπτώσεις και σε παλιότερες εποχές

χρησιμοποιούνταν απλοί μαθηματικοί

τύποι όπως στο ακόλουθο παράδειγμα 

Παράδειγμα υπολογισμών ελέγχου

επιλογής εμβόλων κοπής λαμαρίνας

Η μέγιστη δυναμικότητα των εμβόλων

καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:

• πάχος λαμαρίνας 

• αντοχή λαμαρίνας 

• τη δυναμικότητα της πρέσας 

Η αντοχή της λαμαρίνας εκφράζεται

από το όριο θραύσης της Rm, ενώ η

δυναμικότητα της πρέσας από το

ονομαστικό της φορτίο. 

Για παράδειγμα στην περίπτωση
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Σχ. 2 Σχέδιο εμβόλου


