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Δεν είναι πλέον απαραίτητη;
Ο ανταγωνισμός με την κατεργασία
υψηλής ταχύτητας.

A. Την επίτευξη πολύ καλής ποιότητας επιφανείας 

B. Την επίτευξη των απαιτούμενων διαστάσεων με μεγάλη ακρίβεια

Γ. Την κατεργασία σκληρών υλικών που τα συνήθη κοπτικά δυσκολεύονται να κατεργαστούν

Έτσι δίνει απάντηση σε τρία πολύ βασικά ερωτήματα που συναντώνται συνεχώς στις

μηχανουργικές κατασκευές:

α. πως θα επιτευχθεί πολύ λεία επιφάνεια κατεργασίας, χωρίς τα σημάδια του κοπτικού

εργαλείου που αν και δεν φαίνονται πάντα με γυμνό μάτι, συχνά επηρεάζουν τη

λειτουργικότητα και την εμφάνιση του προϊόντος.

β. πως θα επιτευχθούν διαστάσεις με πολύ μικρά όρια ανοχών, ιδιαίτερα όταν αυτά

συσχετίζονται με κάποια επιφάνεια αναφοράς του κομματιού. Όταν μάλιστα η κατεργασία δεν

γίνεται με ένα δέσιμο στην εργαλειομηχανή, η δυσκολία είναι μεγαλύτερη.

γ. πως θα δουλευτούν προϊόντα με μεγάλη σκληρότητα. Μπορεί να είναι σκληρότερα από τα

συνήθη κοπτικά ή να τα φθείρουν πολύ γρήγορα.

Η κατεργασία της λείανσης των μεταλλικών υλικών είναι από τις αρχαιότερες

μηχανουργικές κατεργασίες. Συνήθως γίνεται προς το τέλος της μηχανουργικής

κατεργασίας με ειδικές εργαλειομηχανές αλλά και με το χέρι, και εξυπηρετεί

τρεις βασικές απαιτήσεις των μηχανουργικών προϊόντων:
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Πριν δώσει ο τεχνίτης

απάντηση στα παραπάνω τρία

ερωτήματα στρέφει το βλέμμα

του προς το ρεκτιφιέ Είναι

ανάμεσα στις πρώτες επιλογές,

αν και την χαρακτηρίζει ο

περιορισμένος  ρυθμός

αφαίρεσης υλικού με συνέπεια

μεγάλους χρόνους

κατεργασίας.  Βασικό

χαρακτηριστικό της είναι το

είδος του χρησιμοποιούμενου

κοπτικού εργαλείου που  δεν

είναι άλλο από τον λειαντικό

τροχό.  

Οι τελευταίες εξελίξεις στο

χώρο της μηχανουργικής

κατεργασίας δίνουν ωστόσο

συνεχώς νέες ιδέες και

προτάσεις για την αντιμετώπιση

των κλασικών προβλημάτων.

Έτσι συμβαίνει και με την όλο

και εντονότερη διείσδυση της

κατεργασίας υψηλής ταχύτητας

(high speed machining). Αν και

η βασική της στόχευση

εστιάζεται στη μείωση των

χρόνων κατεργασίας, η χρήση

της κατέδειξε ότι μπορεί  σε

πολλές εφαρμογές να

ανταγωνιστεί το ρεκτιφιέ

ποιοτικά και οικονομικά.

A. KATEPΓAΣIA PEKTIΦIE

Η βασική ιδέα της κατεργασίας

λείανσης είναι η αφαίρεση

μικροποσοτήτων υλικού από

την επιφάνεια του κομματιού

μέσω της τριβής με λειαντικούς

κόκκους αρκετά μεγαλύτερης

σκληρότητας. Οι κόκκοι

ενσωματώνονται σε μία μάζα

συνδετικού υλικού που

συνήθως έχει τη μορφή τροχού

για να είναι δυνατή η

περιστροφή του με πολύ

υψηλές ταχύτητες. [σχ. 1]. 

Ο καθορισμός των τιμών των

παραμέτρων που καθορίζουν

την αποτελεσματικότητα της

λείανσης δεν είναι ιδιαίτερα

δύσκολη υπόθεση. Aνάλογα με

το είδος του τροχού και το

υλικό του κομματιού αλλά και

από την εμπειρία του χειριστή

προκύπτουν οι τιμές αυτές που

συνήθως είναι:

• η ταχύτητα περιστροφής του

τροχού (στροφές ανά λεπτό)

• η ταχύτητα περιστροφής του

κομματιού

• η ταχύτητα της πλάγια

μετάθεσης του τροχού

(πρόωση)

• το βάθος κοπής

Σχ. 2 Σύγχρονο ρεκτιφιέ

εξωτερικής λείανσης

CHEVALIER «BIMA»

Eικ.1 Σχηματική απεικόνιση λείανσης σε ρεκτιφιέ με

λειαντικό τροχό


