
MAΪOΣ - IOYNIOΣ

32

Η αρχή της οξυγονοκοπής των

μετάλλων βασίζεται εξ ολοκλή-

ρου στην οξείδωση των μετάλ-

λων, που προκαλείται κατά την

ερυθροπύρωση του μετάλλου

(σημείο τήξης).

Αυτό το φαινόμενο εύκολα μπο-

ρούμε να το εξηγήσουμε, αν με

τον καυστήρα της συγκόλλησης

πυρώσουμε μια βέργα πάχους 3-

4 χιλιοστών μέχρι την τήξη της.

Η τήξη αυτή γίνεται γιατί η φλόγα

δημιουργεί μία θερμοκρασία με-

γαλύτερη από το σημείο τήξης

του μετάλλου. Αν τώρα κλείσουμε

μόνο το κλείστρο της ασετιλίνης

και διακόψουμε την φλόγα, ενώ

το κλείστρο του οξυγόνου είναι

ανοικτό, θα παρατηρήσουμε ότι

με το σκέτο το οξυγόνο η τήξη

της βέργας συνεχίζεται κανονικά

όπως και με την παρουσία της

φλόγας.

Με το φαινόμενο αυτό ασχολήθη-

κε πρώτος ο Γάλλος φυσικός Λα-

βουαζιέ το οποίος, αφού πήρε

ένα σύρμα από σίδηρο και το ερυ-

θροπύρωσε, το έβαλε κατόπιν σε

μία φιάλη οποία περιείχε καθαρό

οξυγόνο.

Η οξυγονοκοπή των

μετάλλων
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Τότε παρατήρησε ότι ο σίδηρος

άρχιζε να καίγεται μέσα στο

καθαρό οξυγόνο, χωρίς φλόγα.

Αυτό το γεγονός ήταν αρκετό για

να στηρίξει την αρχή της

οξυγονοκοπής.

Ας δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται

με τον καυστήρα κοπής και πως

γίνεται αυτή η τομή στα μέταλλα.

Με το πύρωμα του κομματιού

παρατηρούμε ότι οξειδώνεται

γρήγορα αυτό όταν η θερμοκρασία

του μετάλλου δημιουργεί την

οξείδωση, η οποία με υψηλή

θερμοκρασία μετατρέπει τα οξείδια

σε υγρή κατάσταση.

Για να δημιουργηθεί τώρα η τομή

πρέπει να αφαιρεθούν τα οξείδια

για να καεί ο σίδηρος.

Αυτό γίνεται με την παροχή σε

μεγαλύτερη πίεση καθαρού

οξυγόνου που παρασύρει τα

οξείδια και δημιουργεί ένα άνοιγμα

στο μέταλλο. Το άνοιγμα αυτό δεν

είναι άλλο από την τομή της κοπής

που προκάλεσε η οξυγονοκοπή.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η

οξυγονοκοπή εφαρμόζεται σε

σιδηρούχα μέταλλα και μόνο

(σήμερα η κοπή των μη

σιδηρούχων μετάλλων και των

ειδικών χαλύβων γίνεται με PLSMA

ή με ARCAIR). 

Η οξυγονοκοπή των μη σιδηρούχων

μετάλλων και οι ειδικοί σε

περιεκτικότητα χάλυβες

(ανοξείδωτοι χάλυβες)

παρουσιάζουν δυσκολίες και δεν

είναι δυνατή η κοπή τους με την

πιο πάνω μέθοδο. Επίσης δύσκολη,

αλλ’ όχι αδύνατη, είναι η κοπή του

χυτοσιδήρου λόγω τη μεγάλης

περιεκτικότητας σε άνθρακα, αλλά

με μορφή γραφίτη, ο οποίος

αντιτίθεται στην οξείδωση άρα και

στην καύση του μετάλλου. 

Οι καυστήρες κοπής και

οξυγονοκόφτες

Τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η

κοπή των μετάλλων, με την βοήθεια

του οξυγόνου ονομάζονται

καυστήρες κοπή ή στην κοινή

τεχνική γλώσσα οξυγονοκόφτες.

Για την κοπή των μετάλλων λοιπόν,

καυστήρας κοπής είναι ότι, για την

συγκόλληση ο καυστήρας

συγκόλλησης.

Υπάρχουν δύο τύποι καυστήρων

κοπής.

1) Καυστήρας κοπής υψηλής

πίεσης.

2) Καυστήρας κοπής χαμηλής

πίεσης.

Οι καυστήρες κοπής υψηλής

πίεσης

Ο καυστήρας αυτός έχει τον

θάλαμο ανάμιξης στο κυρίως

σώμα.

Έτσι η ανάμιξη των αερίων γίνεται

όπως και στους καυστήρες

συγκόλλησης. 

Οι καυστήρες κοπής χαμηλής

πίεσης

Ο τύπος των καυστήρα χαμηλής

πίεσης διαφέρει από τον

προηγούμενο, γιατί η ανάμιξη των

αερίων γίνεται στην κεφαλή του

ακροφυσίου, άρα εκεί βρίσκεται και

ο θάλαμος ανάμιξης των αερίων

οξυγόνου και ασετιλίνης. 

Τα αέρια αυτά, με διαφορετικούς

αγωγούς το καθένα, οδηγούνται

στην κεφαλή (θάλαμος ανάμιξης)

του ακροφυσίου.

Τα χρησιμοποιούμενα αέρια

Τα πιο χρησιμοποιούμενα αέρια για

την κοπή των ελασμάτων είναι η

ασετιλίνη και το προπάνιο.

Λόγω όμως της χρήσης της

ασετιλίνης στις συγκολλήσεις, οι

διάφοροι κατασκευαστές

προτιμούν αυτήν και για τις


