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ΜΗΧΑΝΕΣ
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
(HIGH SPEED MILLING MACHINES)

Α
πό το 1990 και µετά, ο όρος κα-
τεργασία υψηλής ταχύτητας
(απόδοση του αγγλικού high
speed machining) συναντάται

όλο και συχνότερα στους χώρους που ασχο-
λούνται µε µηχανουργικές κατεργασίες. Για
πολλούς πρόκειται για το σηµαντικότερο γε-
γονός στο χώρο της µηχανουργικής κατερ-
γασίας µετά την εµφάνιση και εξάπλωση του
αριθµητικού ελέγχου (NC) των εργαλειοµη-
χανών. Η κατεργασία µε αριθµητικό έλεγχο
άλλαξε πάρα πολλά χαρακτηριστικά της µη-
χανουργικής κατεργασίας. Ανάλογη επί-
δραση αναµένεται να επιφέρει και η
κατεργασία µε µεγάλες ταχύτητες. Για να
εφαρµοστεί προϋποθέτει την υλοποίηση τε-
χνολογικών καινοτοµιών που αφορούν όλα
σχεδόν τα µέρη που συµµετέχουν στη µηχα-
νουργική κατεργασία, όπως είναι τα κοπτικά
εργαλεία, οι εργαλειοδέτες, τα συστήµατα κί-
νησης των εργαλειοµηχανών, οι κινητήρες,
το λογισµικό ελέγχου της µηχανής, τα προ-
γράµµατα CAD/CAM, τα υγρά κοπής, κλπ. Πηγή OKUMA - ERGOTOOLS
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Θ
α'πρεπε να δώσουµε κάποιο
ορισµό στον όρο « µηχα-
νουργική κατεργασία υψη-

λής ταχύτητας»; ∆εν µιλάνε µόνες
τους οι λέξεις; Και όµως, επειδή τα
τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές
εργαλειοµηχανών διαφηµίζουν τα
προϊόντα τους χρησιµοποιώντας συ-
νεχώς παρόµοιες εκφράσεις και µά-
λιστα δίνοντας έµφαση στις µεγάλες
ταχύτητες κατεργασίας, είναι ανα-
γκαίο να διερευνηθεί το νόηµα τέ-
τοιων εκφράσεων.
Ίσως θα περίµενε κανείς να καθορι-
σθούν κάποια αριθµητικά όρια (π.χ.
στις στροφές ή στην πρόωση κατερ-
γασίας) πάνω από τα οποία θα µπαί-
ναµε σε περιοχή υψηλών ταχυτήτων.
Ο όρος υψηλή όµως είναι σχετικός.
Οι παλιότεροι θα θυµούνται την
εποχή που εµφανίστηκαν τα πρώτα
πλακίδια από σκληροµέταλλο - τα
κόλλαγαν µόνοι τους τότε - και έφε-
ραν την εποχή των υψηλών ταχυτή-
των κοπής σε σχέση µε τα εργαλεία
από ταχυχάλυβα. Σήµερα οι ρυθµοί
κοπής αυτοί είναι πολύ µικροί σε
σχέση µε των σηµερινών πλακιδίων
από σκληροµέταλλο ή κεραµικά.
Πως να δώσεις λοιπόν ορισµό στην
υψηλή ταχύτητα κοπής;
Σε ανθρώπους που µόλις ξεκίνησαν
να ενδιαφέρονται για τις µηχανουρ-
γικές κατεργασίες είναι δύσκολο να
εξηγήσεις τι είναι υψηλή ταχύτητα σε
σχέση µε τη συνηθισµένη ταχύτητα
κοπής. Ειδικά στην εποχή µας οι νέοι
που βλέπουν τις µηχανές της καθη-
µερινότητας (υπολογιστές, κινητά τη-
λέφωνα, φωτογραφικές µηχανές,
κλπ) να εξελίσσονται ραγδαία, δύ-

σκολα αντιλαµβάνονται την «υψηλή»
ταχύτητα κοπής.
Θα αρκεστούµε λοιπόν να θεωρή-
σουµε ως υψηλής ταχύτητας µηχα-
νουργική κατεργασία την κατεργασία
αφαίρεσης υλικού µε ρυθµό ταχύ-
τερο από τον συνήθως χρησιµοποι-
ούµενο για τη συγκεκριµένη
κατεργασία στη συγκεκριµένη χρο-
νική περίοδο. Σαν ταχύτερο ρυθµό
εννοούµε το χρόνο που απαιτείται για

την ολοκλήρωση της κατεργασίας και
όχι απαραίτητα την ταχύτητα κοπής.
[ Για κάποιους ο όρος κατεργασία µε
υψηλές ταχύτητες σηµαίνει εργασία
µε µεγάλη ταχύτητα περιστροφής.
Για άλλους εκτός των πολλών στρο-
φών πρέπει να υπάρχουν και µεγά-
λες προώσεις, µεγάλες ταχύτητες
κίνησης όταν το εργαλείο δεν κόβει,
µεγάλες επιταχύνσεις και επιβρα-
δύνσεις, ταχύτατες αλλαγές εργα-
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ΣX. 1 Σύγχρονο κέντρο κατεργασίας υψηλής ταχύτητας.
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