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Από τις πιο συνηθισμένες εργαλειομηχανές στα

εργοστάσια και τις εταιρείες που κατεργάζονται

λαμαρίνες είναι τα ψαλίδια. Απασχολούνται συνή-

θως στις πρώτες φάσεις κατεργασίας και είναι από

τις απλούστερες μηχανές. Για το λόγο αυτό συχνά

η προσοχή του προσωπικού επικεντρώνεται σε

πιο περίπλοκες μηχανές που εκτελούν πιο σημα-

ντικές φάσεις κατεργασίας.

Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι να παραμε-

λούνται συχνά ως μηχανές αν και η δουλειά που

κάνουν είναι από τις πιο βαριές, με την έννοια ότι

απαιτούν μεγάλη ισχύ Εκτός αυτού ζητείται από τα

λαμαρινοψάλιδα να εργάζονται γρήγορα και παρα-

γωγικά αφού δεν εκτελούν κύριες φάσεις κατεργα-

σίας. Η κατάληξη της πλημμελούς ενασχόλησης με

τα ψαλίδια σε συνδυασμό με την παράλειψη καθο-

ρισμού των τεχνικών παραμέτρων της κοπής (τρό-

χισμα λεπίδων στις κατάλληλες γωνίες κοπής, ρύθ-

μιση διακένου λεπίδων, κλπ) σε πολλές περιπτώ-

σεις είναι η μη αποδοτική λειτουργία τους.

Αυτό τις περισσότερες φορές μεταφράζεται σε συ-

χνές βλάβες και σε μη ποιοτική κοπή των λαμαρι-

νών.

Όπως συχνά συμβαίνει και με πολλές παθήσεις

του ανθρώπινου οργανισμού, και στην περίπτωση

αυτή καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

Kαλή Aπόδοση
Ψαλιδιών

Προτάσεις για τη

Συντήρηση 

και καλή Λειτουργία

Σύγχρονο ψαλίδι Eλληνικής κατασκευής
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Α. Τεχνικές για
καλύτερη ποιότητα
κοπής.

Αξιολόγηση των ψαλιδιών

Το βασικό κριτήριο που

χρησιμοποιείται για την επιλογή

ενός λαμαρινοψάλιδου για

συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η

δυναμικότητά του. Συνήθως

εκφράζεται σε mm πάχους

λαμαρίνας. Εδώ χρειάζεται

προσοχή, δεδομένου ότι δεν

χρησιμοποιούν όλοι οι

κατασκευαστές ψαλιδιών ίδια

λαμαρίνα αναφοράς. Συνήθως

μιλούν για λαμαρίνα από κοινό

χάλυβα συγκεκριμένου ορίου

θραύσης (π.χ. 42 Kp/cm2). Για να

είναι σωστή η σύγκριση

δυναμικότητας πρέπει να

αναφέρεται στο ίδιο υλικό

κατασκευής της λαμαρίνας.

Ένα σημείο που προκαλεί

σύγχυση είναι η σύγκριση

αγγλοσαξωνικής προέλευσης

ψαλιδιών  με ευρωπαϊκής

κατασκευής. Δεν είναι αρκετή η

μετατροπή του μέγιστου πάχους

λαμαρίνας από in σε mm. Πρέπει

να δοθεί προσοχή και στο υλικό

που αναφέρεται η δυναμικότητα

και στο όριο θραύσης του υλικού

αυτού (το αμερικανικής

τυποποίησης κράμα Α-36

μεγαλύτερης αντοχής από τον

κοινό χάλυβα προκαλεί

συγχύσεις).

Επίσης καλό είναι να

αποφεύγεται η κατ'αναλογία

εκτίμηση της δυναμικότητας ενός

ψαλιδιού όταν αντί για χάλυβα

χρησιμοποιούνται άλλα υλικά.

Πολλά κράματα ελαφρών

μετάλλων έχουν αντοχή

συγκρίσιμη του χάλυβα ενώ η

κοινή αντίληψη, που βασίζεται

στην πλειοψηφία των

περιπτώσεων, τα θεωρεί

χαμηλότερης αντοχής Κλασικό

παράδειγμα τα σκληρά κράματα

αλουμινίου που είναι εφάμιλλα

πολλών χαλύβων σε αντοχή.

Γωνία κοπής και πλάτος

λαμαρίνας

Στα περισσότερα ψαλίδια η κάτω

λεπίδα είναι στερεωμένη

σταθερά στο σώμα της μηχανής

ενώ η πάνω λεπίδα κινείται προς

τα κάτω αποκόπτοντας το

μεταλλικό φύλλο. Η γωνία που

σχηματίζουν οι δύο λεπίδες

επιδρά στην ποιότητα της κοπής.

Οι βασικοί τύποι ψαλιδιών που

κυκλοφορούν στην αγορά είναι

δύο: [σχ.1] 

•ο τύπος καρμανιόλας ή

γκιλοτίνας.

•ο τύπος κοινού ψαλιδιού

Τον τρόπο λειτουργίας του

πρώτου τύπου περιγράφει πολύ

χαρακτηριστικά η παρομοίωση

που έγινε τελικά και ονομασία

του: καρμανιόλα. Η πάνω λεπίδα

κινείται όπως η λεπίδα της

θανατηφόρου μηχανής που έγινε

γνωστή χάρη στις εκτελέσεις που

έγιναν την εποχή της Γαλλικής

Επανάστασης. Δηλαδή

κατακόρυφη κίνηση. Η πάνω

λεπίδα είναι εξ αρχής

τοποθετημένη υπό γωνία  σε

σχέση με την κάτω λεπίδα.

•Η γωνία αυτή παραμένει

σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της

κοπής

Αντίθετα στα λαμαρινοψάλιδα

τύπου κοινού ψαλιδιού η πάνω

λεπίδα κινείται ως προς την κάτω

όπως οι λεπίδες του ψαλιδιού της
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Σχ.1:

Oι δύο βασικοί

τύποι ψαλιδιών

Σχ.2:

Προβλήματα από

την κακή επιλογή

της γωνίας

κοπής.


