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Tο δεύτερο και τελευταίο μέρος του άρθρου «Kοπτικά Eργαλεία»

ολοκληρώνεται σ' αυτό το τεύχος.

Oι συνθήκες κοπής και το τρίπτυχο: "Bάθος κοπής", "Tαχύτητα" και

"Πρόωση" μας έδωσαν να κατανοήσουμε τη σημασία, τα

κατασκευαστικά στοιχεία και την πραγματική εφαρμογή των

κοπτικών εργαλείων.

B' Mέρος

ΚΟΠΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κατασκευαστικά στοιχεία και 

πρακτική εφαρμογή



Ο ρόλος του αποβλήτου

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική τα

παραγόμενα από την κοπή

απόβλητα κατατάσσονται σε 3

κατηγορίες: (α) συνεχές απόβλητο,

(β) ασυνεχές απόβλητο και (γ)

συνεχές απόβλητο με ψευδοακμή (ή

και ψευδόκοψη).

Όσον αφορά το συνεχές απόβλητο

αυτό συναντάται κατά την κοπή

όλκιμων υλικών (π.χ. σφυρήλατος

σίδηρος, μαλακός χάλυβας, χαλκός,

μόλυβδος κλπ.). Στην περίπτωση

αυτή το υλικό του προς κατεργασία

τεμαχίου μπροστά στην κόψη του

κοπτικού εργαλείου υφίσταται

ισχυρή πλαστική παραμόρφωση σε

διάτμηση και απομακρύνεται ως

συνεχής ταινία, κινούμενη πάνω

στην επιφάνεια του κοπτικού.

Πρόκειται για το πιο επιθυμητό

είδος αποβλήτου όσον αφορά την

εξέλιξη και την ποιότητα της κοπής.

Συνήθως η αύξηση της γωνίας

αποβλήτου γ και της ταχύτητας

κοπής U, καθώς και χρήση

κατάλληλου υγρού

κοπής ευνοούν αυτό το σχηματισμό.

Όσον αφορά το ασυνεχές απόβλητο

αυτό συναντάται συνήθως στην

κοπή ψαθυρών υλικών

(χυτοσίδηρος, χυτός ορείχαλκος

κλπ.). Στην περίπτωση αυτή,

μπροστά από την κόψη του

εργαλείου, το υλικό

παραμορφώνεται ισχυρά και

θραύεται στην πρωτεύουσα ζώνη

παραμόρφωσης (ζώνη διάτμησης,

σχ. 4) σε σχεδόν ομοιόμορφα

τμήματα. Ο σχηματισμός αυτός

ευνοείται από τις πολύ χαμηλές

ταχύτητες κοπής, την υπερβολική

ελάττωση της γωνίας αποβλήτου γ

συνοδευόμενη από αύξηση του

βάθους κοπής και της ταχύτητας

πρόωσης, από τη μη χρήση

κατάλληλου υγρού κοπής ή τέλος

από τυχόν εγκλείσματα στο

κατεργαζόμενο υλικό.

Οι επιπτώσεις στην κατεργασία από

το σχηματισμό ασυνεχούς

αποβλήτου μπορεί να είναι είτε

μεγάλη τραχύτητας της τελικής

επιφάνειας, είτε επιφανειακές

ανωμαλίες και μικρορωγμές, με

δυσμενή βέβαια επίδραση στην

αντοχή σε κόπωση του υλικού, είτε

ακόμη και δημιουργία ταλάντωσης

στο σύστημα εργαλειομηχανή –

κοπτικό εργαλείο – τεμάχιο, λόγω

του περιοδικού τεμαχισμού του

αποβλήτου. 

Όσον αφορά το απόβλητο με

ψευδοακμή (built-up edge),

πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα όσο

και επιβλαβή περίπτωση

σχηματισμού αποβλήτου. Η

ψευδοακμή είναι υλικό του

τεμαχίου σε επάλληλα λεπτά

στρώματα και σχήμα ασύμμετρης
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