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Τα μεταλλικά ελάσματα παράγονται κατά κανόνα σε τυποποιημέ-

νες διαστάσεις. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευή

προϊόντων απαιτείται να κοπούν στις τελικές διαστάσεις. Η  κοπή

τους σπάνια καταλήγει σε έτοιμο προϊόν. Συνήθως οι περιμετρικές

ακμές του κομματιού χρειάζονται κάποια τελική κατεργασία απο-

γρέζωσης, ευθυγράμμισης, κλπ. Όταν πάλι πρόκειται να συγκολλη-

θεί το έλασμα απαιτείται μία διαμόρφωση της ακμής του ώστε να

μπορέσει να υποδεχθεί το υλικό συγκόλλησης. Αλλά οι περιπτώ-

σεις που τα ακραία σημεία απαιτούν κάποια επί πλέον κατεργασία

δεν εξαντλούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Συχνά χρειάζεται να

κοπούν οι γωνίες του ελάσματος ή να γίνουν κάποιες εγκοπές. Αυ-

τό δεν είναι πάντα δυνατό ούτε πάντοτε συμφέρει να γίνεται  στην

φάση των αρχικών κοπών, οπότε προκύπτει ανάγκη προσθήκης ει-

δικής φάσης. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί ει-

δικές λύσεις με σχετικές τεχνικές και μηχανήματα έτσι που να διευ-

κολύνεται η κατεργασία. Το κόστος αυτών των λύσεων επιδιώκεται

να είναι περιορισμένο δεδομένου ότι η κατεργασία των άκρων δεν

είναι από αυτές που προσθέτουν αξία στο προϊόν
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Τα κομμάτια που κόβονται σε
μεταλλικά ελάσματα κατά κανόνα
χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία πιο σύνθετων
κατασκευών. Προκειμένου να
συνδεθούν με άλλα κομμάτια και
να γίνει λειτουργική η κατασκευή
χρειάζεται να κατασκευαστούν
κάποιες οπές ή κάποιες εγκοπές
στα άκρα τους. Πολύ συχνά
επίσης απαιτείται να κοπούν
κάποιες από τις ορθές γωνίες του
ελάσματος. [σχ.1]. Για τις
κατεργασίες τέτοιου είδους
χρησιμοποιούνται απλές μηχανές
που θα τις συναντήσουμε ως
γωνιοκοπτικές μηχανές ή notching
machines, notchers στην Αγγλική.

Γωνιοκοπτικές μηχανές

Ο τρόπος που δουλεύουν οι

γωνιοκόπτες είναι πολύ απλός.

Πρόκειται για μία τυπική συσκευή

κοπής μεταλλικού φύλου με

διάτμηση. Λειτουργεί βάσει της

ίδιας αρχής που λειτουργεί το

λαμαρινοψάλιδο και η μηχανή

punching.: Η λαμαρίνα

στερεώνεται στην επιθυμητή θέση

στο επίπεδο τραπέζι της μηχανής.

Η κάθοδος ενός μηχανισμού δίκην

εμβόλου με την επιθυμητή μορφή

εγκοπής δημιουργεί διατμητικές

τάσεις στη λαμαρίνα μέχρι

θραύσεως και αποκοπής. 

Τυπική μορφή γωνιοκοπτικής

μηχανής είναι η χειροκίνητη

μηχανή του [σχ. 2 ] Τα βασικά

μέρη της είναι: 

•το επίπεδο τραπέζι

•οι οδηγοί που καθορίζουν τη

θέση λαμαρίνας

•τα κοπτικά εργαλεία (μαχαίρια)

Στην βασική αυτή δομή μπορούν

να προστεθούν κι άλλες

δυνατότητες όσον αφορά την

απόδοση ισχύος, τον έλεγχο της

γεωμετρίας των μαχαιριών, τη

συγκράτηση της λαμαρίνας κλπ.

Έτσι προκύπτει η ποικιλία μορφών

γωνικοπτικών μηχανών που

συναντάμε σήμερα στην αγορά 

Ως προς τον τρόπο χειρισμού

τους οι γωνικόπτες κατατάσσονται

σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

•χειροκίνητοι

•Υδραυλικοί

•με αριθμητικό έλεγχο (CNC )

Χειροκίνητοι γωνιοκόπτες

Εξαιρετικά απλοί στην κατασκευή,

το χειρισμό και τη λειτουργία

τους. 

Οι μικρότεροι από αυτούς [σχ.3 ]

προσαρμόζονται σε πάγκο

εργασίας και εκτελούν

γωνιοκοπές τυποποιημένης

μορφής. Ως χειροκίνητοι δεν είναι

ιδιαίτερα παραγωγικοί και δεν

μπορούν να κόψουν λαμαρίνα με

σχετικά μεγάλο πάχος.
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Σχήμα 1A

Σχήμα 1
Χαρακτηριστική
διαμόρφωση των
άκρων
ελασμάτων. 


