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ΓΕΝΙΚΑ

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και η ανάγκη για κατεργασίες αφαίρε-

σης υλικού (κοπή), σε εφαρμογές που έχουν προδιαγραφές ολοένα και περισσότε-

ρο υψηλών απαιτήσεων όπως η αεροναυπηγική, γενικά οι βιομηχανικές κατασκευ-

ές, η βιοιατρική κ.λ.π., θα έλεγε κανείς ότι «επέβαλαν» την εισαγωγή στη βιομηχα-

νία μιας νέας γενιάς μεθόδων κατεργασιών αποβολής υλικού.

Οι συμβατικές μέθοδοι κατεργασίας με αποβολή υλικού γενικά παρουσιάζουν αρ-

κετά μειονεκτήματα, σε συνδυασμό δε με όλα τα «ειδικά» υλικά όπως υπερκράμα-

τα, πυρίμαχα, κεραμικά, χάλυβες υψηλής αντοχής, που πολλές φορές καλούμαστε

να κατεργαστούμε παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα κατεργασιμότητας.

Η πρόσδοση πλαστικού έργου μέσω των διατμητικών τάσεων για τη δημιουργία

απόβλητου, καθορίζεται από τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού και είναι ο βασικός

μηχανισμός κοπής. Ένα ποσοστό της ενέργειας προσδίδεται στο υλικό για την κοπή

και ακολούθως απομακρύνεται με τη μορφή θερμότητας συσσωρευμένη στα από-

βλητα.  

Η θερμότητα που παραμένει στη μάζα του υλικού είναι η αιτία δημιουργίας προβλη-

μάτων παραμόρφωσης των υλικών, αλλά και των ρηγματώσεων στην επιφάνεια

που έχει προκύψει από την αφαίρεση του υλικού. Η παραμόρφωση αυτή είναι το

αποτέλεσμα των παραμενουσών τάσεων οι οποίες είναι εντονότερες όταν η γεωμε-

τρία του σχήματος που κόβεται είναι πολύπλοκη.
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Συνέπεια των παραπάνω είναι η αναγκαστική τις περισσότερες φορές θερμική επε-

ξεργασία (αποτατική ανόπτηση κ.λ.π) για την ομαλοποίηση των τάσεων που έχουν

αναπτυχθεί στη μάζα του υλικού.

Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια την άνοδο του κόστους του παραγόμενου προϊόντος

δεδομένου ότι και οι θερμικές επεξεργασίες, αλλά και οι εργασίες αφαίρεσης των

οξειδίων (τρόχισμα) κυρίως από την κάτω πλευρά του αφαιρούμενου τμήματος

έχουν χρόνο εργασίας και χρήση αναλωσίμων υλικών λείανσης, άρα κόστος.

Έτσι η έρευνα στον τομέα αυτό στράφηκε τα τελευταία χρόνια σε άλλες μεθόδους

αφαίρεσης υλικού, περιθωριοποιώντας σταδιακά τις παραδοσιακές μεθόδους.

Η αφαίρεση – αποβολή του υλικού είναι το βασικό χαρακτηριστικό των κατεργα-

σιών της κοπής.

Οι νέες και μοντέρνες μέθοδοι κοπής (πολλές φορές σε διάφορα βιβλία θα τις συ-

ναντήσουμε σαν «μη συμβατικές κατεργασίες αφαίρεσης υλικού») χρησιμοποιούν

διάφορες μορφές ενέργειας, οι περισσότερες των οποίων δεν είναι μηχανικές και

βασίζονται σε διαφόρους μηχανισμούς αφαίρεσης υλικού.

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η ταξινόμηση των διάφορων μηχανισμών

αφαίρεσης υλικού.
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