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Aποδοτικό ξεχόνδρισμα

Πολύ συχνά απαιτείται για την κατασκευή αντικειμένων να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι μηχανουργικής

κατεργασίας. Τις πιο πολλές φορές αυτό σημαίνει αφαίρεση υλικού.

Η  πλειονότητα των εργασιών που γίνονται με αφαίρεση υλικού ξεκινούν από τυποποιημένες μορφές

πρώτης ύλης. Μπορεί να είναι ράβδοι κυκλικής διατομής, σωλήνες, φύλλα, κύλινδροι, κλπ. Πολύ σπά-

νια όμως ταιριάζουν σε μορφή και διαστάσεις με το προϊόν της κατεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα

σημαντικό ποσοστό του όγκου της πρώτης  ύλης πρέπει να αφαιρεθεί.  Τις πιο πολλές φορές το αφαι-

ρούμενο υλικό πάει στα σκουπίδια. Στην καλύτερη περίπτωση αν έχει κάποια οικονομική αξία μπορεί

να καταλήξει σε κάποια μονάδα ανακύκλωσης για να αξιοποιηθεί.

ΟΙ φάσεις κατεργασίας που έχουν σαν αντικείμενο την αφαίρεση του πλεονάζοντος υλικού ώστε το

εναπομένον υλικό να μοιάζει στο κομμάτι και να απαιτεί μια τελική κατεργασία για την ολοκλήρωση

της κατασκευής είναι γνωστές σαν φάσεις ξεχονδρίσματος.  Η τελική φάση κατεργασίας συνηθίζεται

να αποκαλείται φάση φινιρίσματος, λέξη που προέρχεται από άλλες γλώσσες.

Το ξεχόνδρισμα [σχ.1] λοιπόν είναι αναγκαίο κακό, αφού δεν προσθέτει τίποτα στη λειτουργικότητα

του προϊόντος και μόνο πόρους απορροφά με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, ημερομισθίων, κό-

στους κοπτικών εργαλείων και χρόνου. Είναι αναγκαίο όμως να γίνεται . Οπότε η προσπάθεια των

ασχολουμένων με τέτοιες κατεργασίες εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους που

απαιτείται για ξεχόνδρισμα.  Αν και το ξεχόνδρισμα θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας φάση κατερ-

γασίας, η ασχολία με αυτό δεν στερείται τεχνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Το τεχνικό ενδια-

φέρον έγκειται στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου εκτέλεσης του ξεχονδρίσματος  και στην καλύτε-

ρη δυνατή προσέγγιση της γεωμετρίας του τελικού προϊόντος. Το οικονομικό ενδιαφέρον στοχεύει

στην αύξηση της αποδοτικότητας του ξεχονδρίσματος ώστε να μην επιβαρύνεται το τελικό κόστος.

Aυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί με τη χρήση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού και μεθόδων

και εργαλείων που περιορίζουν το χρόνο ξεχονδρίσματος.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑ

Η βάση για οικονομικές

κατεργασίες

Σχήμα 1. Ξεχόνδρισμα εσωτερικής
κοιλότητας σε τόρνο



Πότε χαρακτηρίζεται
αποδοτικό 
το ξεχόνδρισμα

Οι γενικές απαιτήσεις για το

ξεχόνδρισμα συνοψίζονται στα

εξής τρία σημεία:

•χαμηλό κόστος

• ταχύτητα εκτέλεσης

• καλή προσέγγιση της τελικής

γεωμετρίας

Η βασική απαίτηση για το

οποιοδήποτε ξεχόνδρισμα είναι

να γίνεται οικονομικά. Συνεπώς

τα χρησιμοποιούμενα μέσα

(εργαλειομηχανή, κοπτικά

εργαλεία, κλπ) δεν απαιτείται να

είναι τα πιο ακριβά. Εφ' όσον η

ακρίβεια κατεργασίας δεν κρίνει

το αποτέλεσμα του

ξεχονδρίσματος μπορούν

κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν

πολυμεταχειρισμένοι

εργαλειοδέτες και γενικά μέσα

με χαμηλό κόστος απόκτησης.

Γενικώς η σχεδίαση της φάσης

του ξεχονδρίσματος πρέπει να

συνδυάζει τέτοιες επιλογές ώστε

το οικονομικό αποτέλεσμα να

είναι το ελάχιστο δυνατό. 

Ταχύτητα εκτέλεσης
Είναι σημαντικό για όλες τις

κατεργασίες που περιλαμβάνουν

ξεχόνδρισμα αυτό να γίνεται όσο

γίνεται πιο γρήγορα. Ειδικά  κατά

την παραγωγική κατασκευή

προϊόντων όπου συνήθως γίνεται

αγώνας ταχύτητας. Για να γίνεται

το ξεχόνδρισμα γρήγορα

επιλέγονται μεγάλες προώσεις

με μεγάλα βάθη κοπής (πάσα). Οι

επιλογές αυτές συνεπάγονται

ανάπτυξη μεγάλων δυνάμεων

κατά την κοπή και απαιτούν

μεγάλη ιπποδύναμη και στιβαρές

μηχανές. Επίσης οι

εργαλειοδέτες που

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι

κατάλληλοι για την απορρόφηση

των μεγάλων δυνάμεων και τα

κοπτικά εργαλεία ανθεκτικά σε

δύσκολες συνθήκες κοπής. Οι

ενδεδειγμένες λύσεις ποικίλουν

ανάλογα με τον τύπο της

κατεργασίας (τόρνευση,

φρεζάρισμα, λείανση, κλπ). και

συζητούνται ανά περίπτωση

παρακάτω. 

Καλή προσέγγιση της

τελικής γεωμετρίας
Όσο λιγότερο «ψαχνό» μείνει για

την τελική κατεργασία

(φινίρισμα) μετά τη φάση του

ξεχονδρίσματος, τόσο το

καλύτερο για το τελικό

αποτέλεσμα της κατεργασίας.

Όταν όμως το περίγραμμα του

κομματιού δεν έχει απλή μορφή,

π.χ. κυλινδρική, επίπεδη,

σφαιρική, δεν είναι εύκολο να

υπολογιστεί το όριο που θα

τελειώσει το εργαλείο

ξεχονδρίσματος. Αν μετά το

ξεχόνδρισμα μείνει σε άλλα

σημεία υλικό πάχους 1 mm για

το φινίρισμα και σε άλλα 3 mm

Aποδοτικό ξεχόνδρισμα

Σχήμα 2. Όσο πιο
ακριβές είναι το
ξεχόνδρισμα τόσο
πιο λίγη δουλειά
παραμένει για την
τελική κατεργασία
(φινίρισμα).

Σχήμα 3. Ομοίωμα
(μινιατούρα)
χαρακτηριστικής
μηχανουργικής
πλάνης.
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