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Τα επίπεδα φύλλα είναι από τις πιο κλασικές μορφές πρώτης ύλης. Είτε πρόκειται για χαλύβδινες λαμαρίνες είτε

για μη μεταλλικά υλικά, προτιμώνται ως μορφή πρώτης ύλης για πολλές κατασκευές. Για να μετασχηματιστούν

όμως σε τελικό προϊόν κατά κανόνα υποβάλλονται σε διάφορες κατεργασίες. Πολύ συχνά η πρώτη κατεργασία

τους είναι η κοπή. Το αποτέλεσμα της κοπής άλλες φορές είναι καθοριστικό για το τελικό προϊόν και άλλες όχι.

Με αυτό το κριτήριο αλλά και την οικονομική επιβάρυνση της παραγωγής οι εταιρείες καλούνται να επιλέξουν τη

μέθοδο κοπής των ελασμάτων που προμηθεύονται. Οι διαθέσιμες μέθοδοι στην αγορά είναι πολλές. Τα τελευ-

ταία χρόνια το τοπίο στην κοπή λαμαρινών αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Νέες τεχνολογίες έρχονται να προστε-

θούν στις υπάρχουσες φέρνοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα 

Με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία από αυτές διεκδικεί το μερίδιό της στην αγορά. Παρά τον μεγάλο

αριθμό των μεθόδων κοπής και των παραλλαγών τους, κάθε μία από αυτές είναι η πλεονεκτικότερη για κάποιες

εφαρμογές. Από τις συμβατικές μεθόδους ξεχωρίζει η κοπή με ψαλίδι κατάλληλη για ευθύγραμμες κοπές, χωρίς

να απαιτεί υψηλό  κόστος επένδυσης. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται παραγωγή πολλών κομματιών, η από-

τμηση με συμβατική πρέσα ή με μηχανή punching  είναι πολύ καλή λύση. Για τις περιπτώσεις με ακανόνιστο ή

«δύσκολο» περίγραμμα πρώτη επιλογή είναι μέθοδος κοπής με οδήγηση CNC. Ανάλογα με το είδος του υλικού,

το πάχος του ελάσματος, την ευαισθησία στη θερμοκρασία, και άλλες παραμέτρους μπορεί να επιλεγεί κάθε φο-

ρά η βέλτιστη μέθοδος
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Κοπή με διάτμηση 

σε λαμαρινοψάλιδα

Είναι ίσως η πιο παλιά

βιομηχανική μέθοδος κοπής

μεταλλικών φύλλων. Ανήκει

στην κατηγορία των μηχανικών

μεθόδων και μπορεί να κάνει

μόνον ευθύγραμμη κοπή. Κατά

την κοπή με ευθύγραμμα

ψαλίδια το μεταλλικό φύλλο

[σχ.1] τοποθετείται μεταξύ ενός

σταθερού κάτω μαχαιριού (το

κοπτικό εργαλείο σε μορφή

ράβδου ορθογωνικής διατομής)

και ενός κινητού πάνω

μαχαιριού. Το πάνω μαχαίρι

ωθείται προς τα κάτω και

αρχίζει να εισχωρεί στο

μεταλλικό φύλλο μέχρις ενός

ποσοστού του πάχους του. Τότε

το υπόλοιπο φύλλο θραύεται και

το μεταλλικό φύλλο χωρίζεται

στα δύο.

Το ποσοστό διείσδυσης του

πάνω μαχαιριού στο μεταλλικό

φύλλο εξαρτάται από το πάχος

του φύλλου και το είδος του

υλικού. Για κοινούς χάλυβες με

χαμηλή περιεκτικότητα σε

άνθρακα το ποσοστό αυτό

κυμαίνεται από 30% έως 60%.

Σε πιο μαλακά υλικά όπως ο

χαλκός είναι

μεγαλύτερο.Αντίθετα σε

σκληρότερα υλικά το ποσοστό

διείσδυσης είναι μικρότερο. 

Η διαδικασία κοπής που

περιγράφηκε παραπάνω

καθορίζει την ποιότητα της

επιφάνειας στο μέτωπο κοπής.

Η περιοχή που αντιστοιχεί στη

διείσδυση του μαχαιριού έχει

ομαλή υφή ενώ αντίθετα η

περιοχή που αντιστοιχεί στη

θραύση είναι πιο άγρια. Γενικά

σε σύγκριση με τις κλασικές

μηχανουργικές κατεργασίες η

επιφάνεια κοπής με ψαλίδι είναι

χειρότερη. Όταν όμως τα

μαχαίρια είναι σε καλή

κατάσταση και σε σωστές

ρυθμίσεις το αποτέλεσμα είναι

αποδεκτό για μία σημαντική

γκάμα εφαρμογών. Γενικά όσο

μικρότερο είναι το πάχος της

λαμαρίνας τόσο καλύτερη είναι

η ποιότητα της επιφάνειας

κοπής.

Οι μηχανές που

χρησιμοποιούνται για την κοπή

με ευθύγραμμες λεπίδες είναι

τα ψαλίδια, κατ’ αναλογία του

χειροκίνητου εργαλείου, ή πιο

συχνά λαμαρινοψάλιδα.

Τα λαμαρινοψάλιδα με

ευθύγραμμα μαχαίρια είναι οι

εργαλειομηχανές που

χρησιμοποιούνται κατ'εξοχήν

για κοπή μεταλλικών φύλλων

παραγωγικά. [σχ.2] Για άμεσες

ανάγκες ορισμένων

μηχανουργείων και για λίγα

κομμάτια μπορεί να

χρησιμοποιούνται και άλλες

μηχανές όπως οι πρέσες. Για

κοπές μορφών μέσα στο

μεταλλικό φύλλο μπορεί να

χρησιμοποιούνται μηχανές

κοπής με δέσμη νερού

(waterjet), μηχανές κοπής με

δέσμη Laser, μηχανές κοπής με

πλάσμα ή άλλου τύπου

μηχανές. Όταν όμως πρόκειται

για κοπή μεταλλικού ελάσματος

που αγοράζεται σε ρόλους ή

φύλλα και προορίζεται να κοπεί

σε ορθογώνια ή τετράγωνα

κομμάτια, τότε η ενδεικνυόμενη

μηχανή είναι το λαμαρινοψάλιδο

ή γκιλοτίνα (είναι προφανής ο

συσχετισμός με τη μακάβρια

κατασκευή που

χρησιμοποιήθηκε για χρόνια

σαν μέσο εκτέλεσης). 

Ανάλογα με τον τρόπο που

μεταδίδεται η κίνηση στο πάνω

μαχαίρι τα λαμαρινοψάλιδα

διακρίνονται σε:

• Μηχανικά 

• Υδραυλικά

• Πνευματικά

Στα μηχανικά λαμαρινοψάλιδα η

ισχύς μεταφέρεται από έναν

ηλεκτροκινητήρα στο μαχαίρι

μέσω σφονδύλου, συστήματος

γραναζιών και μετάδοσης με
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Σχ.1 Τα λαμαρινοψάλιδα

είναι κατάλληλα για

ευθύγραμμες κοπές 


