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Απόβλητα 
Μηχανουργικής

Κατεργασίας
(γρέζια)

Ένας μεγάλος μπελάς

Κατά τις μηχανουργικές κατεργασίες κοπής, ένα μέρος της μάζας του ακατέργαστου

κομματιού, αφαιρείται και αποβάλλεται με τη μορφή μικρών μεταλλικών κομματιών.

Στη γλώσσα του μηχανουργείου τα απόβλητα αυτά της μηχανουργικής κατεργασίας

είναι γνωστά σαν γρέζια. Η παρουσία τους στα σημεία κατεργασίας των προϊόντων

αλλά και γενικότερα στο χώρο του μηχανουργείου, δημιουργεί αρκετά προβλήματα.

Τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με τη σωστή εκτέλεση της κατεργασίας

και την ποιότητα του παραγομένου κομματιού. Αλλά και η παρουσία υπολειμμάτων

των αποβλήτων σε διάφορα σημεία των προϊόντων και κυρίως στις ακμές τους δη-

μιουργεί τηÓ ανάγκη πρόσθετης εργασίας για την απομάκρυνσÓ τους. Η εργασία

αυτή δεν είναι πάντα εύκολη και σίγουρα προσθέτει οικονομικό κόστος στο προϊόν.

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι τα προβλήματα που δημιουργούν τα απόβλητα

(γρέζια) της μηχανουργικής κατεργασίας προέρχονται:

•από τηÓ παρουσία τους, ως ελεύθερων μεταλλικών σωματιδίων, στα σημεία κα-

τεργασίας όπου μπερδεύονται ανάμεσα στο κοπτικό εργαλείο και το προϊόν.

•από την παρουσία τους σε σημεία του κομματιού, χωρίς να έχουν αποκοπεί εντε-

λώς από αυτό

•από την ύπαρξή τους στους χώρους κατεργασίας ως απορριμμάτων.



1. Απομάκρυνση

από τα σημεία κατεργασίας

Στις κατεργασίες συνεχούς κοπής, με

χαρακτηριστικό παράδειγμα την τόρνευση,

το γρέζι που δημιουργείται μπορεί να

γίνεται πολύ μακρύ μέχρι να σπάσει. Η

μορφή του παραγομένου γρεζιού εξαρτάται

από αρκετούς παράγοντες με

σημαντικότερο το υλικό του

κατεργαζομένου κομματιού.

[σχ.1]Επιδίωξη των υπευθύνων για την

κάθε μηχανουργική κατεργασία είναι να

σπάνε το μακρύ γρέζι, πριν αποκτήσει

μεγάλο μήκος ώστε να μπορεί να

απομακρύνεται εύκολα από την περιοχή

κοπής. Αυτό επιδιώκεται με την επιλογή

κατάλληλης γεωμετρίας της κοπτικής

ακμής ή με άλλα λόγια με τη δημιουργία

γρεζοσπάστη και την κατάλληλη γωνία

αποβλήτου (σχ.2).Η πρακτική αυτή που

ξεκίνησε με τα συμβατικά εργαλεία που

τρόχιζε ο τεχνίτης μόνος του, συνεχίστηκε

και με τα τυποποιημένα πλακίδια [σχ.3] .

Ανάλογα με το είδος του κατεργαζόμενου

υλικού και την αναμενόμενη μορφή

γρεζιού επιλέγεται η γεωμετρία της

κοπτικής ακμής του πλακιδίου. [σχ.4], ώστε

το γρέζι να ωθείται εκτός της περιοχής

κοπής

Στην περίπτωση της διακοπτόμενης κοπής,

με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα

εργαλεία φρέζας, το δημιουργούμενο γρέζι

είναι σε μικρά κομμάτια, λόγω της

διαδοχικής εμπλοκής των κοπτικών

δοντιών των εργαλείων.

Και στις δύο περιπτώσεις τα γρέζια πρέπει

να απομακρύνονται από την περιοχή

κοπής. Αυτό γίνεται κυρίως με πεπιεσμένο

αέρα κατά τη διάρκεια της κατεργασίας ή

μέσω της ροής του υγρού κοπής. Η

επιλογή της πίεσης, της παροχής και των

γωνιών εκτόξευσης του υγρού κοπής

καθορίζουν και την ικανότητα του να

απομακρύνει τα γρέζια από τη περιοχή

εργασίας. Μία πολύ αποτελεσματική

πρακτική αποτελεί η διοχέτευση του υγρού

κοπής μέσα από το σώμα του εργαλείου,

από κατάλληλες διόδους, ώστε να φθάνει

και στα πιο απρόσιτα σημεία 

Το πρόβλημα της απομάκρυνσης των

γρεζιών μέσω του υγρού κοπής, οξύνεται

στην περίπτωση κατεργασίας με πολλές

στροφές της ατράκτου, γιατί λόγω της

φυγόκεντρης δύναμης το υγρό κοπής τείνει

να εκτινάσσεται μακριά από την περιοχή

κοπής. (το ίδιο συμβαίνει και με τα γρέζια,

αλλά αυτά σαν στερεά σώματα,

εγκλωβίζονται ευκολότερα σε δυσπρόσιτα
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> Απόβλητα Μηχανουργικής Κατεργασίας <

Σχήμα 1.

Ταξινόμηση γρεζιών κατά

σχήμα.

Α: όχι ικανοποιητικό γρέζι

(μπλέκει στο εργαλείο)

Β: όχι ικανοποιητικό (εκτός

περιπτώσεων ενός χειριστή σε

μία μηχανή)

C: ικανοποιητικό

D: ικανοποιητικό

Ε: όχι ικανοποιητικό (μπορεί να

είναι αποδεκτό σε αυτόματες

μηχανές)


