
12

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΠΡΕΣΣΩΝ

p a g e

Tεύχος 36Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς

Η ανάγκη των κατασκευών από

πολύ παλιά οδήγησε στην

κατασκευή μηχανισμών άσκησης

μεγάλων δυνάμεων. Σε πρωτόγονη

μορφή χρησιμοποιήθηκαν  για την

κατασκευή εργαλείων, για

επεξεργασία αγροτικών προϊόντων,

και άλλες εργασίες. Οι μηχανισμοί

αυτοί σχηματοποιήθηκαν σε απλές

μηχανικές πρέσες. Οι ανάγκες των

προβιομηχανικών κοινωνιών δεν

ήταν τέτοιες που να πιέσουν για

την κατασκευή παραγωγικών

πρεσών, ούτε άλλωστε και οι

τεχνικές δυνατότητες της εποχής.

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση

που η δύναμη του ατμού κίνησε

τεράστιες μηχανές, έγινε αντιληπτό

ότι οι πρέσες [σχ.1] μπορούν να

γίνουν πολύ παραγωγικές

μηχανές. Βασισμένες σε μηχανικά

συστήματα αρχικά και αργότερα

σε υδραυλικά και ηλεκτρικά,

έδωσαν λύσεις σε μεγάλη ποικιλία

κατασκευών. Στο κινούμενο άκρο

των μηχανισμών των πρεσών

χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα

μεγάλη ποικιλία εργαλείων που ,

ερχόμενα σε επαφή – συχνά βίαιη

– με τη λαμαρίνα  έδιναν στο

προϊόν τηv επιθυμητή μορφή.
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Ένα μεγάλο κομμάτι από τα
εργαλεία πρεσών
κατατάσσεται στα κοπτικά
εργαλεία αφού αποχωρίζει
από την αρχική λαμαρίνα
ένα μέρος της που αποτελεί
το προϊόν ή το υλικό που
απορρίπτεται για να μείνει
το υπόλοιπο κομμάτι ως
προϊόν.

Το ενδιαφέρον της
κατασκευής των κοπτικών
εργαλείων πρέσας
εστιάζεται σε δύο
σημαντικά σημεία:

• την αντοχή στην
καταπόνηση και την αντοχή
στην φθορά των
εργαλείων, δεδομένου ότι
η κοπή σε πρέσα είναι μία
ιδιαίτερα «έντονη»
κατεργασία, και 
• την αξιόπιστη και κυρίως
γρήγορη λειτουργία αφού
η διάρκεια της αποκοπής
του κομματιού από τη
λαμαρίνα είναι εξαιρετικά
σύντομη και η επόμενη
αποκοπή μπορεί να γίνεται
σε χρόνο της τάξεως του
δευτερολέπτου.

Η κατάσταση αυτή
δημιουργεί πολύ
απαιτητικές συνθήκες
εργασίας για τα κοπτικά
εργαλεία της πρέσας και
δικαίως προσελκύουν το
ενδιαφέρον της
βιομηχανίας και του
μηχανουργείου από
τεχνικής και οικονομικής
πλευράς.
Το αποτέλεσμα του
ενδιαφέροντος αυτού είναι
να κατασκευάζονται
εργαλεία κοπής σε πρέσα
αξιοποιώντας τις τελευταίες
εξελίξεις τη τεχνολογίας της

Σχ 1. Τυπική

υδραυλική

πρέσα

Σχ 2. Τα βασικά μέρη

ενός κοπτικού

εργαλείου πρέσας

Τα εργαλεία πρεσών που χρησιμοποιούνται κατά την

κατεργασία λαμαρίνας μπορούμε να τα κατατάξουμε

σε τέσσερις μεγάλες ομάδες:

α. Εργαλεία  κοπής που με κυρίαρχη τη διατμητική δρά-

ση αποκόπτουν από μεταλλικά φύλλα κομμάτια  όμοια

με της διατομής του εργαλείου.  

β. Εργαλεία διαμόρφωσης με εφελκυσμό. Εξαναγκά-

ζουν το υλικό της λαμαρίνας να «ρέει» υπό τη δράση

εφελκυστικών τάσεων δίνοντάς του το προκαθορισμέ-

νο σχήμα. Τυπικό παράδειγμα τα εργαλεία κοίλανσης

που δημιουργούν κυάθια και κυπελλοειδή προϊόντα.

γ. Εργαλεία διαμόρφωσης κομματιών από προηγηθεί-

σα κοπή. Κυριαρχούν οι καμπτικές τάσεις με κλασικό

παράδειγμα το στρατζάρισμα λαμαρινών και γενικά τη

διαμόρφωση με κάμψη

δ. Εργαλεία 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.


