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ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Θέρμανση με δινορεύματα (επαγωγή)Θέρμανση με δινορεύματα (επαγωγή)

Οι θερμικές κατεργασίες των μετάλλων είναι συνυφασμένες με τις μηχανουργικές τους κατεργασίες. Πολύ συχνά πα-

ρεμβάλλονται στην επεξεργασία ενός μεταλλικού αντικειμένου ως ενδιάμεση φάση και οι επιπτώσεις τους στην κατερ-

γασιμότητα του υλικού είναι πολύ σημαντικές. Για πολλά χρόνια ή σωστότερα αιώνες, για τη θερμική κατεργασία των με-

τάλλων χρειαζόταν πρώτα από όλα η φωτιά. Τα κομμάτια προς θερμική κατεργασία ή έρχονταν σε άμεση επαφή με τη

φωτιά ή τοποθετούνταν σε ένα πολύ ζεστό χώρο πολύ κοντά στη φωτιά. Πολύ αργότερα η ηλεκτρική ενέργεια δημιούρ-

γησε τις προϋποθέσεις για επίτευξη μεγάλων θερμοκρασιών, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία φλόγας. Το κακό ήταν

(και εξακολουθεί να είναι) ότι στοίχιζε ακριβά. Είτε με ηλεκτρισμό είτε με καύση, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός

κλειστού χώρου, θερμικά μονωμένου μέσα στον οποίο επιτυγχάνονται οι θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη θερμική

κατεργασία. Αυτό με όρους παραγωγικότητας μεταφράζεται σε ανάγκη μετακίνησης των προϊόντων από τους χώρους

μηχανουργικής κατεργασίας στους χώρους θερμικής κατεργασίας, με τις ανάλογες οικονομικές συνέπειες.  Όπως όμως

κάποιες από τις ιδιότητες των φυσικών υλικών παρέμειναν για αιώνες ανεκμετάλλευτες από την τεχνολογία (ηλεκτρική

αγωγιμότητα, μαγνητισμό, κλπ) έτσι και η δυνατότητα δημιουργίας δινορευμάτων στο εσωτερικό κάποιων υλικών (επα-

γωγική θέρμανση) έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης μεθόδων και τεχνικών χρήσιμων σε πολλές σύγχρονες εφαρμογές

και ανάμεσά τους στη θέρμανση μετάλλων τοπικά και χωρίς επαφή με άλλα σώματα, την αεροναυπηγική βιομηχανία και

σε άλλες εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής. 
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Αν πριν κάποια χρόνια κάποιος

έλεγε σε έναν σιδηρουργό ότι

μπορούσε να πυρώνει σίδερα

χωρίς να τα βάζει στο καμίνι, σε

φλόγα ή να τα φέρνει σε επαφή

με άλλα αντικείμενα θα τον

πέρναγε για.. τρελό ή μάγο. Και

όμως, όχι μόνον είναι τεχνικά

δυνατό, αλλά είναι από χρόνια

και βιομηχανικά εφαρμόσιμο και

μάλιστα ενσωματώνεται άνετα

σε γραμμές παραγωγής. Αν

εξαιρέσουμε τη θέρμανση με

laser, που δρα τοπικά, όλες οι

ανταγωνιστικές μέθοδοι

θέρμανσης στη βιομηχανία

χρησιμοποιούν περιβάλλον

υψηλής θερμοκρασίας με

συνέπεια να επιβάλλονται

περιορισμοί στη σχεδίαση των

χώρων και των συσκευών

παραγωγής. Αντίθετα η

θέρμανση με επαγωγή είναι

πολύ πιο «καθαρή» αφού

χρησιμοποιεί ηλεκτρική

ενέργεια, μπορεί να

προσεγγίσει κανείς τα σημεία

κατεργασίας σε απόσταση

εκατοστών, είναι πολύ γρήγορη,

δεν απαιτεί ογκώδη εξοπλισμό,

[σχ.1] αυτοματοποιείται και

ελέγχεται με ακρίβεια και έτσι

έχει αποτελέσει αναπόσπαστο

τμήμα σύγχρονων γραμμών

παραγωγής σε σειρά, στην

αυτοκινητοβιομηχανία, την

αεροναυπηγική βιομηχανία και

σε άλλες εφαρμογές

τεχνολογιών αιχμής. 

Τα πλεονεκτήματά της όμως

δεν σταματούν εδώ. Εκτός των

παραπάνω έχει χαρακτηριστικά

που την κάνουν άνετα

αξιοποιήσιμη και από μικρές

κατασκευαστικές μονάδες,

όπως ένα μικρό μηχανουργείο.

Σ’ αυτά κυρίως

περιλαμβάνονται το χαμηλό της

κόστος και η ευκολία στη

χρήση της. 

Πως λειτουργεί

Όλα τα υλικά που είναι καλοί

αγωγοί του ηλεκτρισμού

μπορούν να θερμανθούν

επαγωγικά.

Στις ακόλουθες παραγράφους

όμως θα περιορισθούμε μόνον

στην επαγωγική θέρμανση

μετάλλων αφού έχει τις

περισσότερες βιομηχανικές

εφαρμογές. Όταν

τοποθετήσουμε ένα κομμάτι

μέταλλο μέσα σε ένα

εναλλασσόμενο μαγνητικό

πεδίο (Σχ. 2), μέσα στη μάζα

του μετάλλου δημιουργούνται -

επάγονται- δινορεύματα (eddy

currents κατά τον αγγλικό όρο).

Τα ρεύματα αυτά δημιουργούν

στα σημεία που εφαρμόζονται

έκλυση θερμότητας με

ΣX. 1  Τυπική

μηχανή

επαγωγικής

θέρμανσης.


