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ΦΡΕΖΑ...
Πολύτιμη και Προσιτή στο

Mηχανουργείο
1. Κατεργασία 

σε τρεις διαστάσεις 

Για να δώσουμε σε ένα κομμάτι

την επιθυμητή μορφή η πρώτη

μέθοδος που έρχεται στο μυαλό

μας είναι να αφαιρέσουμε υλικό

από τις πλευρές του και να το

φέρουμε στη μορφή που θέλουμε.

Έτσι άλλωστε σκέφτηκε και ο

πρωτόγονος άνθρωπος όταν

έφτιαχνε τον χειροπέλεκυ – από τα

πρώτα εργαλεία που

χρησιμοποίησε το ανθρώπινο

είδος. 

Αυτή την ίδια ιδέα ακολουθούμε

μέχρι σήμερα σε πολλές

κατασκευές, έχοντας βελτιώσει τη

μέθοδο κατεργασίας και λέμε οτι

κάνουμε φρεζάρισμα.



Στο φρεζάρισμα λοιπόν ένα

περιστρεφόμενο εργαλείο με περισσότερες

από μία κόψεις κινείται ως προς το

κομμάτι και αφαιρεί υλικό. Το αποτέλεσμα

της εργασίας αυτής μπορεί – θεωρητικά

αλλά στις μέρες μας όλο και πιο πρακτικά

– να έχει οποιαδήποτε μορφή. Αντίθετα

άλλες μηχανουργικές κατεργασίες, όπως η

τόρνευση, έχουν περιορισμούς στο σχήμα

του κατεργαζόμενου αντικειμένου (στο

τόρνο που αναφέραμε εμφανίζει συμμετρία

ως προς άξονα περιστροφής). Αυτή όμως

είναι και η γοητεία της φρέζας: οι πολύ

μεγάλες δυνατότητες στη κατασκευή

πολύπλοκων γεωμετρικών αντικειμένων.

Ταυτόχρονα όμως είναι και μία συνεχής

πρόκληση γιατί διάφοροι περιορισμοί

στενεύουν κατά πολύ τις δυνατότητές της

με αποτέλεσμα  μια συνεχή προσπάθεια

από μέρους των τεχνικών για συνεχείς

βελτιώσεις των δυνατοτήτων της. Τέτοιοι

περιορισμοί είναι:

• Η γεωμετρία του αντικειμένου

• Το υλικό κατεργασίας

• Το μέγεθος του αντικειμένου

• Η απαίτηση για ταχύτερη κατεργασία

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα για κατασκευή

περίπλοκων γεωμετριών έχει

δημιουργήσει μια πληθώρα εργαλείων

φρέζας σε αντίθεση με την τόρνευση, τη

διάτρηση σε δράπανο, τη λείανση κ.λ.π.

όπου η μορφή των εργαλείων είναι πολύ

πιο τυποποιημένη. Κοντά στη ποικιλία

εργαλείων τα τελευταία χρόνια έρχεται να

προστεθεί και άλλη μια παράμετρος που

απογειώνει τις δυνατότητες του

φρεζαρίσματος: ο έλεγχος των κινήσεων

από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι ενώ

παλιότερα στη φρέζα δουλεύονταν κυρίως

βασικές γεωμετρικές (ορθογώνια

παραλληλεπίπεδα, κύκλοι, κλπ.) σήμερα

μπορούν να δουλευτούν πιο «ελεύθερες»

και ακανόνιστες μορφές. Το σίγουρο

πάντως είναι ότι έχουμε πολλές

καινοτομίες να δούμε ακόμα σε ότι αφορά

το φρεζάρισμα.

2. Βασικά Χαρακτηριστικά

Φρεζαρίσματος

Το φρεζάρισμα είναι κατεργασία αφαίρεσης

υλικού με κοπή. Γίνεται από εργαλεία με

δύο ή συνήθως περισσότερες κόψεις που

με την περιστροφή του εργαλείου

εμπλέκονται διαδοχικά στην κοπή. [Σχ.1].

Για το λόγο αυτό το παραγόμενο γρέζι έχει

μεταβαλλόμενο πάχος που αρχίζει από

μηδενική τιμή και φθάνει την μέγιστη τιμή

του κατά την έξοδο της κόψης από το υλικό

του κομματιού. Είναι φανερό ότι κατά το

χρόνο μιας πλήρους περιστροφής η

κοπτική ακμή κόβει μόνο κατά το διάστημα

που είναι σε επαφή με το κομμάτι, (γωνία

ΒΚΕ Σχ.1). Για να επιτευχθεί λοιπόν καλός

ρυθμός παραγωγικής εργασίας πρέπει να

εμπλέκονται στην κοπή όσο περισσότερες

κοπτικές ακμές είναι δυνατόν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εργαλείων

φρεζαρίσματος είναι ότι κάθε φορά που

έρχεται σε επαφή η κοπτική ακμή με το

υλικό του κομματιού, έχουμε μια βίαιη

σύγκρουση. Το γεγονός αυτό φθείρει

σημαντικά τα εργαλεία – και σπάει τα

σκληρομέταλλα που δεν αντέχουν πολλές

κρούσεις – αλλά και περιορίζει τις τιμές

των παραμέτρων κοπής.

Κυρίως για τους τρεις παραπάνω λόγους
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Σχ. 1. Tο φρεζάρισμα δεν

είναι συνεχής κοπή. Tη

στιγμή που κάθε «δόντι»

έρχεται σε επαφή με το

κομμάτι, έχουμε μία έντονη

κρουστική φόρτιση του

εργαλείου που επηρρεάζει

τη διάρκεια ζωής του και

περιορίζει τα μέγιστα όρια

των παραμέτρων της κοπής. 


