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με κατεργασία

broaching
Είναι γνωστό ότι η μηχανουργική κατεργασία προτιμά τις ομαλές

συνεχείς επιφάνειες. Προτιμά την επίπεδη επιφάνεια από την

καμπύλη και στην τόρνευση την κυλινδρική από μία ανώμαλη επι-

φάνεια με κοιλότητες και εξογκώματα. Οι μηχανουργικές κατα-

σκευές όμως γίνονται με συγκεκριμένους στόχους όπως η μετά-

δοση κίνησης, η μεταφορά δυνάμεων, η ανύψωση βαρών κλπ. Γι

αυτό συχνά απαιτούν τη διακοπή της ομαλότητας των μορφών

για να εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητά τους. Οι σύγχρονες

εργαλειομηχανές δεν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε κατα-

σκευές περίπλοκων εξωτερικών επιφανειών. Όταν όμως απαιτεί-

ται η κατασκευή εσωτερικών διαμορφώσεων σε μικρές οπές ή

κοιλότητες τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Χαρακτηριστική

είναι η περίπτωση της κατασκευής αυλακώσεων σε εσωτερικές

οπές και συναντάται σε πληθώρα στοιχείων μηχανών: σφηναύλα-

κες σε γρανάζια, τροχαλίες, συμπλέκτες κλπ, εσωτερικές οδο-

ντώσεις γραναζιών, τετράγωνες, εξάγωνες πολυγωνικές οπές και

μια σειρά άλλων μορφών.

Eικ-1. Τυπικές περιπτώσεις εσωτερικών αυλακώσεων



Για τις περισσότερες από τις

περιπτώσεις αυτές

επιστρατεύεται μία κλασική

τεχνική κατασκευής

αυλακώσεων που στην ελληνική

βιβλιογραφία την λέμε

«αυλάκωση» ή «ολκή». Επειδή οι

παραπάνω ελληνοποιημένοι

όροι δεν χρησιμοποιούνται

ευρέως, θα προτιμήσουμε τον

αγγλικό όρο broaching

Broaching λέμε μία

μηχανουργική μέθοδο

κατεργασίας μοναδική ως προς

στο εξής σημείο: η κατεργασία

γίνεται σε μία ευθύγραμμη

κίνηση χωρίς να χρειάζεται

δεύτερη, σε αντίθεση με τις

υπόλοιπες (τόρνευση,

φρεζάρισμα, κλπ) που

χρησιμοποιούν και πρόωση. 

Τη διαφορά στην κατεργασία

broaching την κάνει το

εργαλείο. Οι μηχανές

αυλακώσεων (broaching) είναι

απλές, ισχυρές μηχανές που

εξασφαλίζουν την ευθύγραμμη

κίνηση του εργαλείου

Αφού η ιδέα χρησιμοποιήθηκε

με επιτυχία στην κατασκευή

αυλακώσεων επεκτάθηκε η

χρήση της μεθόδου και σε

άλλες εφαρμογές εσωτερικών

και εξωτερικών κατεργασιών

περίπλοκης γεωμετρίας ή πολύ

απλής όπως η δημιουργία

απλής οπής. Σε όσους

δημιουργηθεί απορία γιατί για

απλή τρύπα χρειάζεται να

καταφύγουμε στο broaching

αναφέρουμε στο σημείο αυτό

(και εκτενέστερα παρακάτω στα

πλεονεκτήματα της μεθόδου)

ότι η τρύπα γίνεται πολύ

γρήγορα, με πολύ καλή

ακρίβεια και με πολύ καλή

ποιότητα επιφανείας.

Τυπικές μορφές που

προσφέρονται για κατασκευή

με broaching απεικονίζονται στο

{σχ.1 ]., μόνο που όταν

συζητάμε για broaching

εννοούμε σχεδόν πάντα

παραγωγικές εφαρμογές. Η

κατασκευή του εργαλείου από

οικονομικής και χρονικής

απόψεως κάνει το broaching

απαγορευτικό για κατασκευή

μεμονωμένων ή ολιγάριθμων

κομματιών.

Όπως προαναφέρθηκε το

χαρακτηριστικό στοιχείο της

κατεργασίας broaching είναι το

εργαλείο. 

ΕΡΓΑΛΕIΑ BROACHING

Ο σημαντικότερος παράγοντας

για την κατασκευή μιας μορφής

με broaching είναι το εργαλείο

[σχ.2]. Από τις λεπτομέρειες

κατασκευής του εργαλείου

μπορεί να κατανοηθεί πολύ

καλύτερα η λειτουργία του κατά

την κοπή του υλικού.

Η φιλοσοφία κατασκευής όλων

των εργαλείων broaching είναι

παρόμοια. Έτσι εξετάζοντας

ένα από αυτά μπορούμε να

έχουμε μια καλή εικόνα για όλα.

Στο (Σχ. 3) φαίνεται ένα

εργαλείο για κυκλική οπή.

Τα άκρα του εργαλείου χρη-

σιμοποιούνται για τη

συγκράτησή του από τη μηχανή

και δια-φέρουν σε σχήμα από

κατασκευα-στή σε

κατασκευαστή.

Από την προσπάθεια

τυποποίησης των άκρων

Eικ-2. Εργαλεία

κατασκευής 

εσωτερικών αυλακώσεων

(broaching)


