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Όταν λέμε «κατεργασία» εννοούμε τη διαδικασία

μορφοποίησης κυρίως των μεταλλικών υλικών,

κατά την οποία αφενός εκμεταλλευόμαστε

τη βασική ιδιότητά τους να παραμορφώ-

νονται πλαστικά και αφετέρου συνδυά-

ζουμε κατάλληλα τις συνθήκες φόρτι-

σης, θερμοκρασίας και ταχύτητας για να

επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Με απλά λόγια, και για την περίπτωση

της αφαίρεσης υλικού που μας ενδιαφέ-

ρει, ο όρος «κατεργασία» είναι η διαδικασία

όπου ένα αντικείμενο αποκτά συγκεκριμένο

σχήμα με τη χρήση ενός κοπτικού εργαλείου (κα-

τεργασία κοπής).

Εξέλιξη,

κατηγορίες 

και χρήση των

υλικών τους
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Για να πραγματοποιηθεί η κοπή

είναι απαραίτητη προϋπόθεση το

κοπτικό εργαλείο να είναι

σκληρότερο από το τεμάχιο που

θα κατεργαστεί (θεωρητικά

τουλάχιστον 3 φορές

σκληρότερο). Αυτό αποτελεί

βασική προϋπόθεση διότι στο

σημείο επαφής τεμαχίου και

κοπτικού εργαλείου η

αλληλεπίδραση του ενός πάνω

στο άλλο πρέπει να έχει ως

αποτέλεσμα την απομάκρυνση

μεταλλικού φλοιού του τεμαχίου

(το λεγόμενο απόβλητο ή γρέζι)

και όχι το ανάποδο. 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2)

παρουσιάζονται οι κυριότερες

παράμετροι που λαμβάνουν

μέρος σε μία κατεργασία και

αλληλοεπηρεάζονται: 

•Το προς κατεργασία τεμάχιο,

υπό διάφορες μορφές (ράβδος,

έλασμα κλπ). 

•Το κοπτικό εργαλείο που

διαμορφώνει το τεμάχιο. 

•Οι συνθήκες στη διεπιφάνεια

τεμαχίου / κοπτικού εργαλείου,

δηλ. η λίπανση και τα λοιπά

τριβολογικά χαρακτηριστικά. 

•Η ζώνη παραμόρφωσης ή

πλαστική ζώνη, όπου επιτελείται

η πλαστική παραμόρφωση του

τεμαχίου. 

Κατά τα άλλα περισσότερο ή

λιγότερο σημαντικό ρόλο στην

κατεργασία μπορεί να έχουν:

•Ο χρησιμοποιούμενος

εξοπλισμός, δηλαδή η

εργαλειομηχανή  

•Το τελικό προϊόν, η

κρυσταλλική δομή του οποίου

είναι πλέον διαφορετική από

αυτή του αρχικού τεμαχίου

•Το περιβάλλον της

κατεργασίας

Αυτό που πραγματικά συμβαίνει

σε μία κοπή είναι ότι στο σημείο

επαφής του κοπτικού εργαλείου

αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις

(κρούσεις, κραδασμοί,

αποκολλήσεις υλικού, τριβή κλπ)

και φυσικά υψηλές

θερμοκρασίες. 

Εξέλιξη των κοπτικών
εργαλείων

Τα πρώτα εργαλεία που

χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ήταν

Σχήμα 1.
Κατεργασία
κοπής
μετάλλου με
κοπτικό
πλακίδιο

Σχήμα 2. Μηχανισμός

σχηματισμού

αποβλήτου (οι ζώνες

παραμόρφωσης του

αποβλήτου)

Σχήμα 3. Σχηματική αναπαράσταση της ανάπτυξης δυνάμεων 

και θερμοκρασιών κατά την κοπή


