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Αρχικές φάσεις κατεργασίας

Όλες οι μηχανουργικές κατεργασίες ξεκινούν από κοινή αφετηρία. Την παραγγελία του υλικού

κατεργασίας στην επιθυμητή μορφή. Σήμερα στο εμπόριο μπορεί να βρει κανείς τις συνήθεις

πρώτες ύλες των μηχανουργικών κατεργασιών σε τυποποιημένες μορφές. Λίγα χρόνια πριν οι

«συνήθεις» πρώτες ύλες ήταν στη μεγάλη τους πλειοψηφία μέταλλα με συνηθέστερο το χάλυ-

βα. Σήμερα όλο και περισσότερα υλικά χρησιμοποιούνται σε μηχανουργικές κατεργασίες

όπως τα πλαστικά και νέες μορφές κραμάτων. Η βιομηχανία προσπαθεί συνεχώς να τυποποι-

εί τις πρώτες ύλες τόσο στη μορφή όσο και στις διαστάσεις για προφανή διευκόλυνση των

εταιρειών που τις παράγουν και των εταιρειών που τις χρησιμοποιούν. Οι πιο συνηθισμένες

μορφές πρώτων υλών μηχανουργικής κατεργασίας είναι: 

• σε ράβδους διαφόρων διατομών(κυκλικών, τετραγωνικών, κλπ)

σε φύλλα • σε ρόλους • σε κομμάτια τυποποιημένων στερεών μορφών (κύλινδροι, κύβοι,

κλπ) • σε σωλήνες.
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Σε όλες σχεδόν τις

περιπτώσεις, η πρώτη φάση

κατεργασίας είναι η κοπή ενός

κομματιού στις επιθυμητές

διαστάσεις για περαιτέρω

κατεργασία. Ακόμα και στις

περιπτώσεις που το φύλλο ή η

ράβδος «φορτώνεται» στη

μηχανή για κατεργασία, το

τελικό προϊόν αποκόβεται από

τη πρώτη ύλη με την ίδια

φιλοσοφία κοπής. Όλες οι

μέθοδοι κοπής που

χρησιμοποιεί η βιομηχανία για

να κόβει από την πρώτη ύλη

ένα κομμάτι για κατεργασία (ή

μόλις κατεργασμένο) έχουν

κάποια κοινά χαρακτηριστικά: 

•δεν επηρεάζει την τελική

μορφή του κομματιού ούτε

όμως,  στην πλειοψηφία των

περιπτώσεων, τις ιδιότητες του

υλικού. Κατά συνέπεια όσο

λιγότερο κοστίζει σε χρόνο και

χρήμα τόσο καλύτερα είναι για

την εταιρεία που παράγει το

προϊόν.

•Η κοπή αφορά όλη τη διατομή

του υλικού σε μια από τις

διαστάσεις του. Αυτό σημαίνει

ότι,  συγκρινόμενη με τις

υπόλοιπες κατεργασίες είναι

σχετικά «βαριά». Έτσι και οι

μηχανές που χρησιμοποιούνται

για την κοπή της πρώτης ύλης

οφείλουν να έχουν ανάλογη

ισχύ, γεγονός που συνεπάγεται

μία όχι αμελητέα επένδυση.

Σε πολλές κατεργασίες οι

διαστάσεις του κομματιού όπως

κόβεται από την εμπορική

μορφή της πρώτης ύλης,

καθορίζουν την ροή των

επόμενων φάσεων.Αν το

κομμάτι μπορεί να κόβεται με

την απαιτούμενη ακρίβεια,

εξοικονομείται χρόνος από

επόμενες φάσεις κατεργασίας ή

παραλείπονται. 

Ανάλογα με την κάθε

περίπτωση κατεργασίας

μπορούν να προκύψουν

διάφορες απαιτήσεις ως προς

τις διαστάσεις του κομματιού

ώστε να δουλεύεται αποδοτικά

στις επόμενες φάσεις. Όλα

αυτά τα χαρακτηριστικά που

προαναφέρθηκαν

καταδεικνύουν ότι η κοπή της

πρώτης ύλης είναι μία αναγκαία

φάση κατεργασίας που

επηρεάζει το κόστος

παραγωγής του προϊόντος

άμεσα (σαν κόστος της

συγκεκριμένης φάσης) και

έμμεσα επηρεάζει τις επόμενες

κατεργασίες του προϊόντος. Η

αντιμετώπισή της από το

σύνολο της βιομηχανίας είναι

πάνω - κάτω κοινή: επιδιώκεται

η ελαχιστοποίηση του κόστους

της και του κόστους των

επιρροών της. Αυτό όμως

προϋποθέτει κατάλληλο

σχεδιασμό των φάσεων

κατασκευής του προϊόντος και

σωστή επιλογή της μεθόδου

κοπής και διαχείρισης της

πρώτης ύλης. 

Μέθοδοι κοπής

πρώτης ύλης

Κοπή με πριόνι

Οι κοπές των μετάλλων με

πριόνι γίνονται γενικά με τρεις

Σχ. 1. Οι
πρώτες ύλες
της
βιομηχανίας
παράγονται σε
τυποποιημένες
μορφές


