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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία πξνζδηνξίδεηαη ε επίδξαζε ηεο ινμνηφκεζεο θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ ζηελ θνπηηθή αθκή, κέζσ πξνζνκνίσζεο δηζδηάζηαηεο θαηεξγαζίαο θνπήο FEM ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. Οη ράιπβεο πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ν αλνμείδσηνο ράιπβαο 304L, ν 

επηβειηησκέλνο ράιπβαο 42CrMo4 θαη ν αλζξαθνράιπβαο C10. ρεδηάζηεθαλ δηζδηάζηαηεο 

γεσκεηξίεο θνπηηθψλ πιαθηδίσλ απφ θαξβίδην βνιθξακίνπ (WC) κε ιεπηά ζηξψκαηα επηθάιπςεο 

ληηξίδην ηηηαλίνπ (TiN) θαη ληηξηδίνπ ηηηαλίνπ αινπκηλίνπ (TiAlN), αιιά δηαθνξεηηθήο γεσκεηξίαο, ηα 

νπνία εηζήρζεζαλ καδί κε ηηο κεραληθέο θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπο ζην ινγηζκηθφ FEM. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ αμηνινγήζεθαλ θαη έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πιηθψλ θαη ηνλ 

θνπηηθψλ πιαθηδίσλ. Σν θνπηηθφ πιαθίδην κε ινμνηνκεκέλε θνπηηθή αθκή παξνπζηάδεη θαιχηεξε 

απφδνζε απφ ην θαλνληθφ.  
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Abstract 

In the present diploma thesis, the effect of cutting tool edge geometry is investigated through FEM 

simulated cutting process for three different materials. The investigated steels are stainless steel 304L, 

hardened steel 42CrMo4 and carbon steel C10. Two-dimensional geometries of cemented carbide 

inserts with two thin layers of TiN and TiAlN coating and different cutting edge geometry were 

designed and its mechanical and thermal properties were introduced into the FEM software. 

Simulation results were evaluated and a comparison between materials and cutting inserts was made. 

The cutting insert with chamfered cutting edge shows better performance than the original one. 
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Γειψλσ ξεηά φηη ε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν: “Επίδραζη ηης 

γεωμεηρίας ηοσ κοπηικού εργαλείοσ ζηη μικροδομή και μάκρο-γεωμεηρία ηοσ αποβλίηηοσ 

καηά ηην καηεργαζία ηόρνεσζης διαθόρων σλικών” θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

θαη πεγαίνη θψδηθεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο θαη αλαθέξνληαη ξεηψο κέζα ζην θείκελν πνπ ζπλνδεχνπλ θαη ε νπνία έρεη 

εθπνλεζεί ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Μπξηζίδε Ησάλλε, απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ 
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θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ. Σα ζεκεία φπνπ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηδέεο, θείκελν, αξρεία ή / θαη πεγέο άιισλ ζπγγξαθέσλ, αλαθέξνληαη 

επδηάθξηηα ζην θείκελν κε ηελ θαηάιιειε παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά 

πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή.  

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ 

νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, 

απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο 

θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο. Δξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο 

ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν 

εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη κφλν.  
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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή Κν. Ησάλλε Μπξηζίδε πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα, θαζψο θαη γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Σέινο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ παξείρε θαζ’ 

φιε ηελ δηάξθεηα σλ ζπνπδψλ κνπ. 
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1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑ∆ΡΟΜΖ ΔΠΗ ΣΩΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΩΝ ΑΠΟΒΟΛΖ ΤΛΗΚΟΤ 

Σν 1760 μεθίλεζε ε αλάπηπμε ησλ εξγαιεηνκεραλψλ θπξίσο απφ ηελ Αγγιία θαη ηνλ Wilkinson, ν 

νπνίνο ην 1774 θαηαζθεχαζε ηελ ηξαπεδνπιάλε, ηνλ Μausdsley πνπ ζθέθηεθε ηελ θνπή 

ζπεηξσκάησλ θαη ηνλ Whitworth πνπ θαζηέξσζε ην πξφηππν κέηξεζεο ζηελ κεραλνπξγηθή παξαγσγή. 

Σν 1845, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Fitch ε θαηαζθεπή ππξγσηνχ ηφξλνπ, ελψ ην 1851 ζηε Γαιιία 

έγηλε ε πξψηε δεκνζίεπζε πάλσ ζηελ θνπή απφ ηνλ Cocquilhat γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνπήο 

ζηξέςεο ζηε δηάηξεζε θαη ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ελέξγεηαο θνπήο γηα ηα κέρξη ηφηε θαηεξγαδφκελα 

πιηθά. Σν 1862, ν Brown θαηαζθεχαζε ηελ θξεδνκεραλή γεληθήο ρξήζεο, ελψ ην 1864, πξνρψξεζε 

ζηε θαηαζθεπή ιεηαληηθψλ θπιηλδξηθψλ επηθαλεηψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Γαιιία, ν Joessel 

αζρνιήζεθε κε ηελ επίδξαζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ θνπήο επί 

ησλ δπλάκεσλ θνπήο θαηά ηελ ηφξλεπζε θαη δηάηξεζε. Σν 1870, ν Thime απφ ηελ Ρσζία αζρνιήζεθε 

κε ην ζρεκαηηζκφ απνβιίηηνπ θαη αλαθέξζεθε ζηε δηάηκεζε ζε δηαδνρηθά επίπεδα ζξαχζεο κπξνζηά 

απφ ηελ θφςε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη άιινη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε 

ην ζρεκαηηζκφ απνβιίηηνπ. Σν 1873, ν Γάιινο Tresca αλαθέξζεθε ζηε δηάζρηζε ηνπ πιηθνχ κπξνζηά 

απφ ηελ θνπηηθή αθκή ηνπ εξγαιείνπ ιφγσ ζχλζεηεο θαηαπφλεζήο ηνπ ζε ζιίςε θαη δηάηκεζε. Σν 

1881, ν Αγγινο Mallock δεκνζίεπζε ηελ πεηξακαηηθή εξγαζία κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ηεο ρξήζεο πγξνχ θνπήο θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ζηίιβσζεο θαη ρεκηθήο πξνζβνιήο ηνπ απνβιίηηνπ. Σν 1892,ν Haussber αζρνιήζεθε κε ηελ 

πεηξακαηηθή κέηξεζε ηεο θχξηαο ζπληζηψζαο ηεο δχλακεο θνπήο θαηά ηελ θαηεξγαζία πιάληζεο, ηε 

κειέηε ηνπ κεραληζκνχ ζρεκαηηζκνχ ςεπδναθµήο θαη ηελ εμάξηεζε ηεο δηάηκεζεο απφ ηελ νξζή 

ηάζε. Σν 1893, εκθαλίζηεθε ε πξψηε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο γσλίαο δηάηκεζεο θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο πξφηππνπ επηπέδνπ δηάηκεζεο απφ ηνλ Zvorykin. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1896, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεψξεζε ηεο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο θαηά ηελ θνπή θαη ηεο πιαζηηθήο 

δηάηκεζεο ζε νηθνγέλεηα δηαθξηηψλ επηπέδσλ απφ ηνλ Bricks. Σν 1898, δίλεηαη ζηνλ Taylor απφ ηηο 

ΖΠΑ, ην πξψην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα θαηαζθεπή θνπηηθνχ εξγαιείνπ απφ θξαµαηνχρν ράιπβα 

µε κηθξή πξφζκημε Cr θαη W, ν νπνίνο θαηάθεξε θαη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θνπήο ζην 3πιάζην. 

Σν 1900, έγηλε ε πξψηε επίζεκε παξνπζίαζε θνπηηθνχ εξγαιείνπ απφ ηαρπράιπβα ζε δηεζλή έθζεζε 

ζην Παξίζη. Σν 1905, αζθείηαη θξηηηθή ζην κνληέιν Rouleau-Kingsbury απφ ηνλ Brooks. Σν 1907, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θιαζηθή δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο Taylor γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο δσήο 

ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ απφ ηνλ Taylor ζηηο ΖΠΑ ελψ ην 1915 εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε θνπηηθφ 

εξγαιείν απφ ρπηνθξάµαηα απφ ηνλ Heynes ζηηο ΖΠΑ. Απφ ην 1923 έσο ην 1930, αλαθαιχπηνληαη 

θαη εθαξκφδνληαη ηα ζθιεξνµεηάιια σο πιηθά θαηαζθεπήο θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ελψ απφ ην 1920 έσο 

ην 1925, αξρίδεη ε ρξήζε θσηνειαζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ ζην 

θαηεξγαδφκελν ηεκάρην θαη ζην θνπηηθφ εξγαιείν θαη εληνπίδεηαη ε πνιχ ιεπηή δψλε δηάηκεζεο απφ 

ηνλ Coker–Chakko ζηελ Αγγιία. Σν 1925, πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμε ησλ κνξθψλ απνβιίηηνπ ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απφ ηνλ Rosenhain–Sturnay. Σν 1925, εθαξκφδεηαη κηα αθξηβέζηεξε 

κέζνδνο κέηξεζεο ησλ δπλάκεσλ θνπήο ζε ηφξλεπζε απφ ηνλ Stanton–Hyde ελψ ν Schwerd ην 1933 

αλαθέξζεθε ζηνλ θχθιν ζρεκαηηζκνχ θαη ηεκαρηζκνχ ςεπδναθµήο αιιά θαη ζηελ εμάξηεζε απφ ηελ 

ηαρχηεηα θνπήο. Σν 1935 πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε κεραληζκνχ ζρεκαηηζκνχ ζπλερνχο απoβιίηηνπ 

µε ςεπδναθµή απφ ηνλ Ernst/Martellotti θαη ην 1937 έγηλε ν γξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο γσλίαο 

δηάηκεζεο απφ ηνλ Piispanen. Έλα ρξφλν κεηά, ην 1938, γίλεηαη αλαζθφπεζε δηαθφξσλ ηχπσλ 

απνβιίηηνπ απφ ηνλ Ernst θαη ην 1940 κε 1941 o Merchant αζρνιείηαη κε ηελ γεσκεηξία ζρεκαηηζκνχ 
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απνβιίηηνπ θαη ηελ επίδξαζε ζηελ ηξαρχηεηα ηεο θαηεξγαζκέλεο επηθάλεηαο. Σν 1943, ν Kronenberg 

κειεηά ηελ επίδξαζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζην κεραληζκφ ηεο θνπήο. Αξγφηεξα, ην 

1944 κε 1945 γίλεηαη γλσζηφ ην κνληέιν νξζνγσληθήο θνπήο ησλ Ernst–Merchant. Σν 1955, 

παξάγεηαη θνπηηθφ εξγαιείν απφ θεξακηθφ πιηθφ γηα εηδηθέο εθαξκνγέο θαη ην 1966 γίλεηαη ε πξψηε 

δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο Kronenberg γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Απφ ην 1969 έσο ην 1971 πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε ζηε δεχηεξε κεγάιε επαλάζηαζε ζηελ 

θαηαζθεπή θνπηηθψλ εξγαιείσλ µε ηελ εηζαγσγή ησλ επηθαιπκκέλσλ ζθιεξνκεηάιισλ θαη ηελ ίδηα 

πεξίνδν ν Kronenberg δηαηππψλεη ηελ δεχηεξε εμίζσζε Kronenberg γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 
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2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

θνπφο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο 

ινμνηφκεζεο θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηξηψλ ραιχβσλ θαηά ηελ θαηεξγαζία ηεο 

ηφξλεπζεο. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο ζε ηφξλν επηιέρζεθαλ νη ράιπβεο, ν 

αλνμείδσηνο ράιπβαο 304L, ν επηβειηησκέλνο ράιπβαο 42CrMo4 θαη ν αλζξαθνράιπβαο C10. Μέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη κεραληθέο θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπο θαζψο 

επίζεο βξέζεθαλ θαη νη ζπληειεζηέο ηξηβήο (Coulomb friction θαη Shear friction). Γχν θνπηηθά 

εξγαιεία, ηδίσλ πιηθψλ θαη επηθαιχςεσλ αιιά δηαθνξεηηθήο γεσκεηξίαο ζηελ θνπηηθή αθκή ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο θνπήο ζε ηφξλν. Ζ κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θνπηηθψλ 

εξγαιείσλ είλαη ε ινμνηφκεζε (chamfer) ζηελ θνπηηθή αθκή ηνπ ελφο απφ ηα δχν θνπηηθά εξγαιεία. 

Απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο θνπήο ζα πξνζδηνξηζηεί ε ζεξκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη νη αλαπηπζζφκελεο 

ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο. Θα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

δηζδηάζηαηε πξνζνκνίσζε θνπήο (ηφξλεπζε), γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ραιχβσλ 

θαηά ηελ θαηεξγαζία κε ηα δχν θνπηηθά εξγαιεία δηαθνξεηηθήο γεσκεηξίαο. Δπίζεο ζα κειεηεζνχλ 

θαη ζα ζπγθξηζνχλ νη πξνθχπηνπζεο δπλάκεηο θνπήο θαζψο θαη ην κήθνο επαθήο ησλ απνβιίηησλ. 
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3. ΣΑΘΜΖ ΓΝΩΔΩΝ 

Οη ηξεηο βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο (cutting processes), φπσο βιέπνπκε θαη ζην 

ζρήκα 3.1, είλαη ην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην (ΣΔ), ην θνπηηθφ εξγαιείν (ΚΔ) θαη ην απφβιηηην. Καηά 

ηελ θαηεξγαζία ηνπ ηνξλαξίζκαηνο, ην θνπηηθφ εξγαιείν κέλεη ζηαζεξφ θαη θηλείηαη ην 

θαηεξγαδφκελν ηεκάρην. 

 

ρήκα 3.1: Βαζηθνί ζπληειεζηέο θνπήο. 

Σα βαζηθά είδε θαηεξγαζηψλ θνπήο πνπ ζπλαληάκε ζε επίπεδεο επηθάλεηεο αιιά θαη ζε 

θπιηλδξηθέο επηθάλεηεο είλαη ε δηάηξεζε, ε ηφξλεπζε, ην θξεδάξηζκα, ε ιείαλζε, ην πξηφληζκα, ε 

γιχθαλζε, θαη ην πιάληζκα. Οη θχξηεο εξγαιεηνκεραλέο πνπ ηα εθηεινχλ είλαη o ηφξλνο, ε πιάλε, ην 

δξάπαλν, ε θξέδα θιπ. Ζ ζεκαζία θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαηεξγαζηψλ είλαη 

κεγάιε θαζψο φρη κφλν είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

εμαξηεκάησλ άιισλ εξγαιείσλ θαη κεραλψλ παξαγσγήο. 

Ζ βαζηθή ινγηθή ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο απνηειεί ε ζηαδηαθή αθαίξεζε πιηθνχ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ ηεκαρίνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο θαηεξγαζία, θαη ην απφβιηηην ή γξέδη απνκαθξχλεηαη. χλεζεο είλαη 

ε θαηεξγαζία λα μεθηλάεη κε ην εθρφλδξηζκα φπνπ αθαηξείηαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιηθνχ, κε 

κεγάιν βάζνο θνπήο θαη κε κεγάιε πξφσζε ρσξίο λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε πνηφηεηα ηεο 

επηθάλεηαο πνπ απνκέλεη θαη κεηά ε απνπεξάησζε, πνπ αθαηξεί πνιχ κηθξή πνζφηεηα πιηθνχ κε πνιχ 

πςειή ηαρχηεηα θνπήο, πνιχ κηθξφ βάζνο θνπήο θαη ρακειή πξφσζε, έλλνηεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ 

παξαθάησ. 

Οη θπξηφηεξνη παξάκεηξνη ζηηο θαηεξγαζίεο θνπήο είλαη: 

 Ζ πνηφηεηα θαη ην πιηθφ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Σν πιηθφ ηνπ ηεκαρίνπ θαη ε θαηάζηαζε ηνπ. 

 Οη ζπλζήθεο θαηεξγαζίαο (ηαρχηεηα θνπήο, πξφσζε, βάζνο θνπήο, γσλίεο εξγαιείνπ θνπήο). 

 Ζ ρξήζε πγξψλ θνπήο. 

 Ζ ζηηβαξφηεηα ηεο εξγαιεηνκεραλήο θνπήο, ε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηνπο θξαδαζκνχο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ: 

 Σν ζρήκα ηνπ απνβιίηηνπ. 

 Σελ απαηηνχκελε δχλακε θαη ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη. 

 Σελ ζεξκνθξαζία ζην θνπηηθφ εξγαιείν, ζην ηεκάρην αιιά θαη ζην απφβιηηην. 

 Σελ ηξαρχηεηα άξα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθάλεηαο ζηελ θαηεξγαδφκελε επηθάλεηα. 
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3.1. Σφξλνο 

Ο ηφξλνο (βιέπε ζρήκα 3.2) είλαη κία απφ ηηο εξγαιεηνκεραλέο πνπ κνξθνπνηνχλ κέηαιια, μχια, 

θιπ. ζπγθξαηψληαο ηα ηεκάρηα κε ηνλ ζθηθηήξα (ηζνθ) θαη πεξηζηξέθνληαο ηα ππφ ηελ ηζρχ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θνπήο. Σν αληηθείκελν θαηεξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηφξλνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ. 

 

ρήκα 3.2: Σφξλνο επεμεξγαζίαο κεηάιινπ. 

Σα θχξηα κέξε ηεο εξγαιεηνκεραλήο (βιέπε ζρήκα 3.3), είλαη ε θιίλε θξεβάηη ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ην θηβψηην θίλεζεο, ε θνπθνπβάγηα θαη ην εξγαιεηνθνξείν. Ζ θχξηα θίλεζε θνπήο είλαη ε 

πεξηζηξνθή ηνπ αληηθείκελνπ, ε ηαρχηεηα ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη κε ην θηβψηην ηαρπηήησλ. 

Σν εξγαιεηνθνξείν ζπγθξαηεί ην θνπηηθφ εξγαιείν θαη θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα Ε 

κέζσ ηεο ξάβδνπ πξφσζεο. Σν θνπηηθφ εξγαιείν εθηφο ηεο θίλεζεο ηνπ εξγαιεηνθνξείνπ έρεη ηελ 

 

 

ρήκα 3.3: Σα θχξηα κέξε ηεο κεραλήο. 
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ρήκα 3.4: θηθηήξαο κε ηξεηο ζηαγφλεο. 

δπλαηφηεηα λα θηλεζεί πάλσ ζηελ γιηζηέξα (ή γιίζηξα) σο πξνο δχν άμνλεο, ε κία θίλεζε σο πξνο ηνλ 

άμνλα Υ θαη ε άιιε σο πξνο ηνλ άμνλα Ε. Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ ηεκαρίνπ γίλεηαη απφ ηνλ ζθηθηήξα κε 

ηελ θίλεζε ηξηψλ θαη άιινηε ηεζζάξσλ ζηαγφλσλ (βιέπε ζρήκα 3.4). Όηαλ ην ηεκάρην πξνο ηφξλεπζε 

είλαη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ε ζπγθξάηεζε γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ 

δηαηάμεσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θνκκαηηνχ. 

Ζ ρξήζε ηνπ ηφξλνπ θαηά θχξην ιφγν γίλεηαη, γηα ηε δεκηνπξγία επίπεδσλ θαη θπιηλδξηθψλ 

επηθαλεηψλ αιιά θαη γηα εζσηεξηθή ηφξλεπζε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθήο θπιηλδξηθήο 

επηθάλεηαο, γηα δεκηνπξγία ζπεηξψκαηνο θαζψο θαη γηα ηεκαρηζκφ αληηθεηκέλσλ (βιέπε ζρήκα 3.5). 

 

ρήκα 3.5: Κχξηνη ηξφπνη ηφξλεπζεο. 
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3.2. Κηλεκαηηθή ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο 

Όηαλ ε θπξία θφςε ηνπ εξγαιείνπ θνπήο μεθηλήζεη λα εηζρσξεί ζην ηεκάρην βαζκηαία αθαηξείηαη 

πιηθφ ην ιεγφκελν απφβιηηην δεκηνπξγψληαο κία επηζπκεηή επηθάλεηα. Όζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο ηεο 

θνπήο αξρηθά έρνπκε ηελ: 

Πξσηεχνπζα ή αιιηψο θχξηα θίλεζε, πνπ αθνξά ηε ζρεηηθή θίλεζε ηνπ εξγαιείνπ σο πξνο ην 

ηεκάρην πνπ έρεη ηεζεί γηα θαηεξγαζία έηζη ψζηε ε θφςε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ λα πξαγκαηνπνηεί 

ηελ αθαίξεζε πιηθνχ. πλήζσο ε θπξία θίλεζε είλαη θαη απηή πνπ θαηαλαιψλεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο ηζρχνο θνπήο. 

Γεπηεξεχνπζα ή θίλεζε πξφσζεο (βιέπε ζρήκα 3.6). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θίλεζε παξέρεηαη 

ζην θνπηηθφ εξγαιείν φηαλ έρνπκε ηφξλν ή δξάπαλν, θιπ.. Ζ θίλεζε κπνξεί λα είλαη είηε ζπλερήο, είηε 

δηαθνπηφκελε. ε απηήλ ηελ θίλεζε απνξξνθάηαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηζρχνο θνπήο. 

 

ρήκα 3.6: Κχξηα θίλεζε θαη θίλεζε πξφσζεο. 

Πην ζπλεζηζκέλεο επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη απηή ηεο επίπεδεο (βιέπε ζρήκα 3.7) θαη 

ηεο θπιηλδξηθήο επηθάλεηαο (βιέπε ζρήκα 3.8), φπνπ κπνξνχκε λα έρνπκε είηε εζσηεξηθή είηε 

εμσηεξηθή. Δπίπεδε επηθάλεηα έρνπκε φηαλ ην θνπηηθφ θηλείηαη επζχγξακκα θαη παιηλδξνκηθά θαη 

είλαη θάζεην ζηε δηεχζπλζε φπνπ πξνσζείηαη ην ηεκάρην. Κπιηλδξηθή επηθάλεηα έρνπκε φηαλ ην 

θνπηηθφ θηλείηαη επζχγξακκα θαη παιηλδξνκηθά θαη είλαη θάζεην ζηε δηεχζπλζε φπνπ πεξηζηξέθεηαη 

ην ηεκάρην. 

 

 

 

ρήκα 3.7: Δπίπεδε επηθάλεηα. 

 

ρήκα 3.8: Κπιηλδξηθή επηθάλεηα. 



13 
 

3.3. Κνπηηθφ εξγαιείν 

3.3.1. Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνπήο παίδεη ε γεσκεηξία ηνπ εξγαιείνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 3.9 θαη 3.10 θαη είλαη: 

 Δπηθάλεηα απνβιίηηνπ, είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θνπηηθνχ πάλσ ζηελ νπνία νιηζζάλεη ην 

απφβιηηην. 

 Γσλία θιήζεο γ ή γσλία απνβιίηηνπ (rake angle), είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα 

ζηελ επηθάλεηα απνβιίηηνπ θαη ηελ θάζεηε σο πξνο ην ηεκάρην επζεία πνπ πεξλά απφ ηελ κχηε 

ηνπ θνπηηθνχ. Ζ γσλία γ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλε γηα ηελ δσή ηνπ θνπηηθνχ, ηελ κνξθή 

ηνπ απνβιίηηνπ θαη γηα ηηο δπλάκεηο θνπήο πνπ αλαπηχζζνληαη. Ζ κεγαιχηεξε γσλία πξνθαιεί 

πην αηρκεξφηεξν εξγαιείν αιιά θαη πην επαίζζεην ζε θζνξέο. Μπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή 

ή κεδεληθή, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.11. 

 Διεχζεξε επηθάλεηα, είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θνπηηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αέξα θαη θνηηάεη 

πξνο ηελ θαηεξγαζκέλε επηθάλεηα. 

 Γσλία ειεπζεξίαο α (flank angle), είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο θαη ηεο θαηεξγαζκέλεο 

επηθάλεηαο θαη έρεη ζαλ ζηφρν λα κεηψζεη ηελ ηξηβή κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ. 

 Γσλία ζθήλαο β (wedge angle), είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο θαη ηεο 

επηθάλεηαο απνβιίηηνπ θαη ζπλήζσο απνηειεί ηελ γσλία ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Σν άζξνηζκα ηεο γσλίαο ειεπζεξίαο α, ηεο γσλίαο ζθήλαο β θαη ηεο γσλίαο απνβιίηηνπ γ είλαη 

πάληα ίζν κε 90° (α+β+γ=90°). 

 

ρήκα 3.9:Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 
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ρήκα 3.10: Αλαπαξάζηαζε θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Γσλία ηνπνζέηεζεο θ (lead/entry angle)είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο θαηεχζπλζεο πξφσζεο, 

δειαδή ηεο θίλεζεο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, θαη ηεο θφςεο, δειαδή ηεο θνπηηθήο αθκήο. Καη 

απηή ε γσλία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηαπφλεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπ αιιά θαη ηεο δχλακεο θνπήο. Μηθξή γσλία ηνπνζέηεζεο ζπλεπάγεηαη 

κεγάιν κήθνο επαθήο θφςεο άξα κηθξφηεξε θαηαπφλεζε θαη ζπλεπψο θαιχηεξε απαγσγή 

ζεξκφηεηαο. Μεγάιε γσλία ηνπνζέηεζεο ζπλεπάγεηαη κεγάιν πάρνο απνβιίηηνπ θαη κηθξφηεξε 

δχλακε θνπήο. Ζ ειάρηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο γσλίαο ηνπνζέηεζεο είλαη νη 30° ελψ ε 

κέγηζηε ηηκή είλαη 90°. 

 

ρήκα 3.11: Θεηηθή, αξλεηηθή θαη κεδεληθή γσλία θιίζεο [1]. 

 

3.3.1.1 Γωνία αποβλίττου γ                                                                                                                     

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ε γσλία απνβιίηηνπ γ επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο θνπήο θαη πεξηγξάθεη ηελ γσλία ζηελ φςε ηεο θνπήο. Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα 

ηεο ε γσλία γ εθθξάδεη ηελ θιίζε ηνπ θνπηηθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θιίζε ηεο επηθάλεηαο 

απνβιίηηνπ απφ ην επίπεδν αλαθνξάο πνπ είλαη θάζεην ζην δηάλπζκα ηεο ηαρχηεηαο θνπήο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαηεξγαζίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.12. Δθφζνλ 

αθνξά άκεζα ηελ επηθάληα απνβιίηηνπ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, δειαδή ηελ επηθάλεηα πάλσ ζηελ 

νπνία ξέεη ην πιηθφ ην νπνίν αθαηξείηαη, ε θιίζε ηεο επεξεάδεη ηελ παξακφξθσζε δηάηκεζεο (shear 

deformation), ην πάρνο ηνπ απνβιίηηνπ, ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θνπηηθνχ, ηηο θχξηεο δπλάκεηο θνπήο, 

ηελ ηζρχ ηεο εξγαιεηνκεραλήο, θαζψο θαη ηε κνξθή θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ απνβιίηηνπ. Ο 
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πξνζδηνξηζκφο ηεο γσλίαο απνβιίηηνπ γηα κηα δηεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθφο θαη ην θάζε ζχζηεκα 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ εκθαλίδεη ηελ γσλία απνβιίηηνπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Μπνξεί έλα εξγαιείν πεξηζηξνθήο ελφο ζεκείνπ (single point turning tool - SPTT) λα νξίδεηαη κε 

δηάθνξα ζπζηήκαηα (π.ρ. Ακεξηθάληθν πξφηππν (American standards), ζχζηεκα νξζνγψληαο θιίζεο 

(orthogonal rake system), ζχζηεκα θαλνληθήο θιίζεο ISO (ISO normal rake system), ζχζηεκα 

κέγηζηεο θιίζεο (maximum rake system)), σζηφζν ε γσλία απνβιίηηνπ ζε φια ηα ζπζηήκαηα νξίδεηαη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν, ην κφλν πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην κεηξνχκελν επίπεδν [1,2,3,4,5]. Ζ γσλία γ γηα 

ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θαηεξγαζίεο θπκαίλεηαη ζην ±15°, ±30° ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο θαη 

±60° φηαλ έρνπκε ιείαλζε. ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο θαηεξγαζίαο θνπήο είλαη 

απαξαίηεην ε ζπγθεθξηκέλε γσλία λα ιεθζεί ππφςε. 

 

ρήκα 3.12:Γσλία απνβιίηηνπ γ. 

Θεηηθή γσλία απνβιίηηνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ ην άζξνηζκα ηεο γσλίαο ειεπζεξίαο α θαη ηεο 

γσλίαο ζθήλαο β είλαη κηθξφηεξν απφ 90° (βιέπε ζρήκα 3.13). ρεκαηηθά είλαη θαλεξφ φηη κία ζεηηθή 

γσλία θιίζεο θάλεη ην άθξν ηνπ εξγαιείνπ θνπήο πην αηρκεξφ κεηψλνληαο ηε γσλία ζθήλαο, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε δηάηκεζε ηελ ψξα ηεο θνπήο. Ζ κηθξή γσλία ζθήλαο κεηψλεη ηελ αληνρή ηνπ 

άθξνπ ζην εξγαιείν θάλνληαο ην επάισην ζε ζεξκνθξαζίεο θνπήο θαη θξνπζηηθέο θαηαπνλήζεηο. 

 

 

ρήκα 3.13: Θεηηθή γσλία απνβιίηηνπ. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεηηθήο γσλίαο απνβιίηηνπ είλαη: 

 Ζ κεγάιε γσλία θιίζεο αληηζηνηρεί ζε ρακειή δηαηκεηηθή ηάζε, άξα θαη ιηγφηεξεο ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηεξγαζίαο. 

 Ζ ρακειή δηαηκεηηθή ηάζε άξα θαη ε αηζζεηά κεησκέλε θαηαλάισζε ηζρχνο θάλνπλ δπλαηή ηελ 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηξνθνδνζίαο, αχμεζε ηνπ βάζνπο θνπήο ρσξίο πξνβιήκαηα, εληζρχεη ην 

ξπζκφ αθαίξεζεο πιηθνχ θαη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο κεραλήο. 

 Ζ ρακειή δηαηκεηηθή παξακφξθσζε απνβιήηνπ άξα θαη ν ρακειφο ζπληειεζηήο κείσζεο 

απνβιήηνπ, νδεγνχλ ζε ρακειέο απαηηήζεηο δπλάκεσλ θνπήο θαη απνθπγή αλεπηζχκεησλ 

δνλήζεσλ, ζε έιιεηςε αθξηβείαο θαη πςειήο ηξαρχηεηαο θαηά ηελ θνπή. 

 Ζ γξήγνξε απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπζζσξεχεηαη θαη πξνζθνιιάηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

θνπήο πξηλ πξνιάβεη λα πξνθαιέζεη αιινίσζε ηεο θαηεξγαδφκελεο επηθάλεηαο. 

 Ο ζρεκαηηζκφο ζπλερνχο απνβιίηηνπ. 

ε αληίζεζε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζεηηθήο γσλίαο απνβιίηηνπ είλαη: 

 Ο πεξηνξηζκφο ζηελ ηαρχηεηα, ηξνθνδνζία θαη βάζνο θνπήο ιφγσ ηεο κηθξήο αληνρήο ηνπ άθξνπ 

ηνπ εξγαιείνπ ζε πςειέο δπλάκεηο θνπήο θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 Ο κηθξφο ρξφλνο δσήο. 

 Ζ απνθπγή ρξήζεο ηεο ζεηηθήο γσλίαο ζε παιαηφηεξεο εξγαιεηνκεραλέο φπνπ ιφγσ ησλ θζνξψλ 

θαη ησλ ραιαξψλ αξκψλ ηνπο πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο δνλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο. 

 

Αξλεηηθή γσλία απνβιίηηνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άζξνηζκα ηεο γσλίαο ειεπζεξίαο α θαη ηεο 

γσλίαο ζθήλαο β, ππεξβαίλνπλ ηηο 90° φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 3.14. Μία αξλεηηθή γσλία 

απνβιίηηνπ απμάλεη ηε γσλία ζθήλαο θάλνληαο ην εξγαιείν θνπήο παρχηεξν θαη πην αλζεθηηθφ ζε 

κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο θαη απμεκέλα θνξηία θξνχζεο. 

 

ρήκα 3.14: Αξλεηηθή γσλία απνβιίηηνπ. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αξλεηηθήο γσλίαο απνβιίηηνπ είλαη: 

 Μεγάιε αληνρή ζε ζπλζήθεο πςειήο ηξνθνδνζίαο θαη κεγάιν βάζνο θνπήο, άξα ιεηηνπξγία ζε 

κεγάινπο ξπζκνχο αθαίξεζεο πιηθνχ. 

 Απμεκέλε δηάξθεηα δσήο ηνπ εξγαιείνπ θνπήο, θάηη πνπ επλνείηαη θαη απφ ηηο ρακειφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απνηπρίαο θνπήο. 

 Καηαιιειφηεξα γηα παιηά κεραλήκαηα ιφγσ ηεο αληνρήο ηνπο ζε θξνπζηηθά θνξηία θαη 

εμσηεξηθέο δνλήζεηο. 

Δλψ ηα κεηνλεθηήκαηα: 

 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξαγφκελεο επηθάλεηαο αλ ιφγσ ηεο κεγάιεο αληνρήο 

θαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, απμεζνχλ ππεξβνιηθά ν ξπζκφο αθαίξεζεο 

πιηθνχ θαη ην βάζνο θνπήο. 

 Μεγάιε παξακφξθσζε απνβιίηηνπ θαη αχμεζε ηξηβψλ ηνπ απνβιίηηνπ κε ην εξγαιείν. 

 Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην εξγαιείν ππεξβαίλνπλ ηε δχλακε ηεο ηξηβήο πξνθαιψληαο 

εθηξνπή θαη δνλήζεηο ζην εξγαιείν. 

 Απφβιηηην κεγαιχηεξνπ πάρνπο θαη αχμεζε ζπληειεζηή κείσζεο απνβιίηηνπ, δειαδή αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξεο δπλάκεηο θνπήο θαη θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηζρχνο. 

 Αλαγθαία ρξήζε κηθξνχ βάζνπο θνπήο γηα απνθπγή πςειήο θαηαλάισζεο. 

 Αδπλακία δηαθπγήο ηεο κάδαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην άθξν ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνπήο, εθφζνλ ε ρακειή δχλακε ηξηβήο δελ ππεξβαίλεη ηε δχλακε ζπγθφιιεζεο. 

 

Μεδεληθή γσλία απνβιίηηνπ ή νπδέηεξε γσλία, επηηπγράλεηαη φηαλ ην άζξνηζκα ηεο γσλίαο 

ειεπζεξίαο α θαη ηεο γσλίαο ζθήλαο β ηζνχληαη κε 90° ή ελαιιαθηηθά φηαλ ε επηθάλεηα απνβιίηηνπ 

ζπκπίπηεη κε ην επίπεδν αλαθνξάο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 3.15. Όηαλ ην εξγαιείν έρεη 

ζεηηθή γσλία απνβιίηηνπ ελψ παξάιιεια ππάξρεη κεησκέλε γσλία ζθήλαο, ην εξγαιείν γίλεηαη 

ιηγφηεξν αλζεθηηθφ ζε θαηαπνλήζεηο, ελψ φηαλ έρεη αξλεηηθή γσλία θιίζεο απηφ ην πξφβιεκα παχεη 

λα πθίζηαηαη αιιά απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ηζρχνο ιφγσ ηεο κεγάιεο παξακφξθσζεο δηάηκεζεο. 

Μία νπδέηεξε γσλία εμαιείθεη απηά ηα κεηνλεθηήκαηα ζε έλαλ βαζκφ. 

 

ρήκα 3.15: Μεδεληθή ή νπδέηεξε γσλία απνβιίηηνπ. 
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Ζ κεδεληθή γσλία απνβιίηηνπ έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

 Δπθνιία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξάγκα πνπ κεηψλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο. 

 Δπθνιφηεξε ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθξάηεζεο ζηε κέγγελε θαη ηνπ αθνλίζκαηνο, ηνπ θνπηηθνχ 

αθνχ θζαξεί. 

 Δπθνιφηεξε επηινγή ηεο δχλακεο θνπήο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαγξάκκαηα εκπνξηθνχ θχθινπ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Αχμεζε ηεο δχλακεο ηνπ εξγαιείνπ θαη δηάξθεηαο δσήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε ζεηηθή γσλία 

θιήζεηο. 

 Μείσζε ηεο δχλακεο θνπήο θαη θαηαλάισζεο ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηελ αξλεηηθή γσλία θιίζεο. 

 Βειηησκέλε δηαδηθαζία θαηεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ αξλεηηθή γσλία θιίζεο, ιφγν ηνπ 

κεησκέλνπ πάρνπο απνβιίηηνπ, δχλακεο θαη ζεξκνθξαζίαο θνπήο. 

 

3.4 Μεραληζκφο ζρεκαηηζκνχ απνβιίηηνπ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 3.16, γηα ην ζρεκαηηζκφ ζπλερνχο απνβιίηηνπ βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο έρνπλ απνδεηρηεί ηα εμήο: 

1. Ζ θνπή πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη πξνθαιείηαη απφ ηελ ζηαζεξή ζε ξπζκφ πιαζηηθή 

δηάηκεζε ηνπ πιηθνχ εληφο ηεο πξσηεχνπζαο δψλεο παξακφξθσζεο ή αιιηψο δψλε 

δηάηκεζεο φπνπ έρεη πνιχ κηθξφ πάρνο. 

2. Ζ θίλεζε ηνπ απνβιίηηνπ πξαγκαηνπνηείηαη νκνηφκνξθα πάλσ ζηελ επηθάλεηα απνβιίηηνπ 

ηνπ θνπηηθνχ, δειαδή ζηε δεπηεξεχνπζα δψλε παξακφξθσζεο, φπνπ αλαπηχζζεηαη αξθεηά 

κεγάιε ηξηβή. 

3. Ζ ζπλερήο ζξαχζε ηνπ κεηάιινπ δεκηνπξγεί ηελ θαηεξγαδφκελε επηθάλεηα. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 3.17, ην t1 είλαη ην πάρνο ηνπ αθαηξνχκελνπ πιηθνχ θαη ην t2 

αληηπξνζσπεχεη ην πξαγκαηηθφ πάρνο απνβιίηηνπ, δειαδή ε κέζε ηηκή γηα ην πάρνο ηνπ απνβιίηηνπ 

θαη b είλαη ην πιάηνο ηνπ απνβιίηηνπ. Α1 ραξαθηεξίδνπκε ηε ζεσξεηηθή δηαηνκή απνβιίηηνπ θαη 

ηζρχεη Α1 = b*t1 θαη A2 ραξαθηεξίδνπκε ηελ πξαγκαηηθή δηαηνκή απνβιίηηνπ θαη ηζρχεη Α2 = b*t2. 

 
ρήκα 3.16: Εψλεο παξακφξθσζεο απνβιίηηνπ. 
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ρήκα 3.17: Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θνπηηθνχ εξγαιείνπ [6]. 

 

εκαληηθφ κέγεζνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θνπήο ην νπνίν κάιηζηα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη κε 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα είλαη ν ιφγνο ζπκπίεζεο απνβιίηηνπ ι, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πάρνπο απνβιίηηνπ t2, πξνο ην ζεσξεηηθφ πάρνο απνβιίηηνπ t1. 

𝝀 =
𝒕𝟐

𝒕𝟏
> 1           (3.1) 

t1 =  AB sinφ    &   t2 = (AB) cos(φ − γ)                  (3.2) & (3.3) 

φ = tan−1 cos γ  λ − sin γ                     (3.4) 

Ο ιφγνο ζπκπίεζεο απνβιίηηνπ ι πξαθηηθά δειψλεη ην κέηξν ηεο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο ηνπ 

θαηεξγαδφκελνπ πιηθνχ γηα λα ζρεκαηηζηεί ην απφβιηηην. Ζ παξακφξθσζε ηνπ απνβιίηηνπ, θπξίσο 

παξάγεηαη ζηελ πξσηεχνπζα δψλε παξακφξθσζεο θαη εθφζνλ ην απφβιηηην ζπλερίδεη λα παξάγεηαη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο, ηξαρχλεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιφγσ ηεο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο. Σν 

ζεσξεηηθφ πάρνο ηνπ απνβιίηηνπ κεγαιψλεη ιφγσ απηήο ηεο παξακφξθσζεο ηνπ ζηελ δψλε 

δηάηκεζεο. Φειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή δειψλνπλ ηζρπξή πιαζηηθή παξακφξθσζε θαη ην 

αληίζηξνθν. Ο ιφγνο ζπκπίεζεο απνβιίηηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πνηνηηθή έλδεημε γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο θνπήο, ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ ηζρχ ηεο κεραλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηεξγαζίαο. 

Ο ιφγνο ζπκπίεζεο ι έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε γσλία δηάηκεζεο θ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.18 

θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 3.4. Όζν απμάλεηαη ν ιφγνο ζπκπίεζεο κεηψλεηαη ε γσλία 

δηάηκεζεο. Ζ γσλία δηάηκεζεο βνεζάεη ζεκαληηθά ζην ζεσξεηηθφ ππνινγηζκφ βαζηθψλ δεδνκέλσλ 

θνπήο. Μεγάιεο γσλίεο δηάηκεζεο δειψλνπλ κηθξφηεξεο αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο θνπήο, ιηγφηεξε 

ηζρχ, ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θ.α., πξάγκα πνπ επλνεί θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ. Αλ απμήζνπκε ηε γσλία δηάηκεζεο, ε επηθάλεηα δηάηκεζεο κεηψλεηαη, ην ίδην θαη ην  
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ρήκα 3.18: Γσλία δηάηκεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ ζπκπίεζεο θαη ηεο γσλίαο θιίζεο[6]. 

 

πξαγκαηηθφ πάρνο ηνπ απνβιίηηνπ. Δπεηδή φκσο ε ηάζε δηάηκεζεο παξακέλεη ζηαζεξή, απηή ε 

κείσζε ηεο επηθάλεηαο δηάηκεζεο νδεγεί ζηε κείσζε ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο δηαηκήζεσο, άξα θαη 

ηεο δχλακεο θνπήο [7]. 

Ο ιφγνο ζπκπίεζεο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξφσζε θαη ηελ ηαρχηεηα θνπήο 

επεξεάδνληαο άιιεο παξακέηξνπο ηεο θαηεξγαζίαο. Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζην ζρήκα 3.19, ε 

αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θνπήο κεηψλεη ηελ επίδξαζε ηεο πξφσζεο ζην ιφγν ζπκπίεζεο. 

 

 

ρήκα 3.19: Δπίδξαζε ηεο πξφσζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο θνπήο ζην ιφγν ζπκπίεζεο απνβιίηηνπ[8]. 
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3.5 Θεξκφηεηα θαη ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ θνπή κεηαιιηθψλ πιηθψλ. 

Όπσο παξαηεξήζεθε θαη απφ ην ζρήκα 3.16, ε απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θνπή θαηαλαιψλεηε πξψηνλ ζηε δψλε δηάηκεζεο, δειαδή ζηελ πξσηεχνπζα δψλε παξακφξθσζεο, 

θαη δεχηεξνλ ζηε δψλε ηξηβήο, δειαδή ηε δεπηεξεχνπζα δψλε παξακφξθσζεο φπνπ ην εξγαιείν 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην απφβιηηην. Τπάξρεη φκσο θαη κία ηξίηε δψλε κηθξφηεξεο ζεκαζίαο απφ ηηο 

άιιεο δχν, θαη είλαη ε επηθάλεηα πνπ εθάπηεηαη ην θαηεξγαδφκελν πιηθφ κε ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα 

ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Έλα κηθξφ κέξνο ηεο ελέξγεηαο δαπαλείηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

θαηεξγαζκέλεο επηθάλεηαο θαη έλα άιιν γηα λα ππεξληθήζεη ηελ ηξηβή, ε νπνία απμάλεηαη φηαλ ην 

εξγαιείν έρεη θζαξεί. Ζ ελέξγεηα πιαζηηθήο παξακφξθσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο δηάηκεζεο αιιά 

θαη ε ελέξγεηα ηξηβήο ζηε δψλε ηξηβήο θαηά ηελ επαθή εξγαιείνπ κε ην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην, 

απνηεινχλ ην ζχλνιν ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπεηαη ζρεδφλ φιε ζε 

ζεξκφηεηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζεξκφηεηαο παξάγεηαη ζηε δψλε δηάηκεζεο θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη, παξαιακβάλεηαη απφ ην απφβιηηην, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 3.20. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ νξίνπ δηαξξνήο ηνπ κεηάιινπ, αιιά θαη ηε 

γξήγνξε θζνξά ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ηαπηφρξνλα ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζρεηηθά πεηξάκαηα είλαη φηη ε εηδηθή αληίζηαζε ηεο 

θνπήο επηδξά ζεκαληηθά ζηηο ζεξκνθξαζίεο θαη παίδεη δεπηεξεχνλ ξφιν ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο [9]. Δπίζεο, ε ηαρχηεηα θνπήο επηδξά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε ζεξκνθξαζία απφ ηελ 

ζεσξεηηθή δηαηνκή απνβιίηηνπ. Δκπεηξηθά ιέγεηαη φηη ε ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ηαρχηεηαο θνπήο θαη ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ζεσξεηηθήο δηαηνκήο ηνπ 

απνβιίηηνπ [10]. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηελ ζπλνιηθή ζεξκφηεηα , πεξίπνπ 75%, πνπ 

εθιχεηαη θαηά ηελ θνπή, ην παξαιακβάλεη ην απφβιηηην [7]. 

 

 

ρήκα 3.20: Καηαλνκή ηεο παξαγνκέλεο ζεξκφηεηαο [7]. 
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3.5.1 Καηεξγαδφκελα πιηθά 

Σα πιηθά πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη, ν αλνμείδσηνο ράιπβαο 

304L,ν επηβειηησκέλνο ράιπβαο 42CrMo4θαη ν ράιπβαο ςπρξήο έιαζεο C10. 

Ο αλνμείδσηνο ράιπβαο 304Lείλαη επξέσο γλσζηφο, επέιηθηνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά. 

Έρεη θαιή αληνρή ζηε δηάβξσζε, θαιέο ρεκηθέο ηδηφηεηεο, κεγάιε αληνρή ζηε ζεξκφηεηα αιιά θαη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ δηάηξεζε, ε θάκςε θαζψο θαη νη ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο δελ ηνπ 

πξνθαινχλ θαηλφκελα ζθιήξπλζεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. ε πεξίπησζε έθζεζεο ζε βηνκεραληθή 

αηκφζθαηξα νη πεξηνρέο κε κεγάιε ξχπαλζε ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

δηαβξψζεηο. Χο πιηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηνκεραλία ηεο ηαηξηθήο, ζηε δηαθφζκεζε, ζε 

έπηπια αιιά θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαηάιιειν γηα απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά, ζε ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο θ.ι.π. [11]. 

Ο επηβειηησκέλνο ράιπβαο 42CrMo4 είλαη έλαο θνηλφο ράιπβαο ρξσκίνπ – κνιπβδαίληνπ θαηφπηλ 

επεμεξγαζίαο απφηνκεο ςχμεο θαη ζθιήξπλζεο, κε κεγάιε αληνρή θαη ζθιεξφηεηα. Ο ράιπβαο 

42CrMo4 έρεη θαιχηεξε απφδνζε απφ άιινπο φπσο π.ρ. 34CrMo4, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα θαη ρξψκην. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ επίζεο είλαη ε κεγάιε αληνρή ζε 

θφπσζε αιιά θαη ζε θξνχζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Αλ θαη ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ράιπβα 

ζηελ αγνξά είλαη κεγάιε, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ ζε 

εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ θαη άιια. Οη ράιπβεο απηήο ηεο ηάμεσο απνηεινχλ έλα κείγκα κηθξνδνκψλ 

καξηελζίηε θαη σζηελίηε [12]. 

O C10 είλαη καιαθφο ράιπβαο άλζξαθα νλνκαζηηθήο πεξηεθηηθφηεηαο (0.1% C), ρακειήο ζρεηηθά 

αληνρήο, αιιά κε απφηνκε ςχμε θαη ζθιήξπλζε κπνξεί λα απμεζεί ε αληνρή ηνπ. Ο C10 ζπλαληάηαη 

ζε εμαξηήκαηα κε ρακειή αληνρή πνπ ζπρλά θέξνπλ θζνξέο φπσο π.ρ. πείξνη, κνρινί, θαινχπηα 

ζπκπίεζεο θιπ. Δίλαη έλαο ράιπβαο ςπρξήο έιαζεο θαη επίζεο εμαηξεηηθά θαηάιιεινο γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε. Ζ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο –25°C [13]. 

 

3.5.2 Μεραληθέο θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ 

Γηα ηελ νξζή πξαγκαηνπνίεζε κηαο ππνινγηζηηθήο πξνζνκνίσζεο θνπήο απαηηνχληαη νη κεραληθέο 

θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ θαηεξγαζίαο. Απαηηείηαη, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο αληνρήο 

(Maximum Strength), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ ζε θφξησζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα δέρεηαη εθαξκνδφκελα θνξηία ρσξίο αζηνρίεο θαη πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο, θαζψο 

θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο (Modulus of Elasticity) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηαζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ ζηελ ειαζηηθή παξακφξθσζε φηαλ ηνπ αζθείηαη θάπνηα πίεζε. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο 

νξίδεηαη θαη σο ε θιήζε ηεο θακπχιεο ηάζεο – παξακφξθσζεο ζηελ πεξηνρή φπνπ έρνπκε ειαζηηθή 

παξακφξθσζε [14]. Όζν κεγαιχηεξν ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηφζν ζθιεξφηεξν είλαη ην πιηθφ. Σν 

κέηξν ειαζηηθφηεηαο εθθξάδεηαη σο ην πειίθν ηεο ηάζεο πξνο ηελ παξακφξθσζε. Ζ ηάζε αλαθέξεηαη 

ζηε δχλακε πνπ πξνθαιεί ηελ παξακφξθσζε σο πξνο ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία αζθήζεθε ε δχλακε θαη 

ε παξακφξθσζε είλαη ην κέηξν παξακφξθσζεο πνχ δειψλεη ηε κεηαηφπηζε αλάκεζα ζηα ζσκαηίδηα 

ζε κήθνο αλαθνξάο [14]. 

Απφ ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο, νη ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ θαηάζηξσζε κηαο ππνινγηζηηθήο 

πξνζνκνίσζεο είλαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα (Thermal Conductivity) θαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα 
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(Specific Heat Capacity) ηνπ πιηθνχ. Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ή ηνλ 

ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηαθέξεη, θαζνδεγήζεη ηε ζεξκφηεηα. ε πιηθά ρακειήο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο, ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη ζε πιηθά 

πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. Ζ εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα 

ηεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κνλάδαο κάδαο θαηά 1 βαζκφ 

Κειζίνπ [15,16]. Γειαδή, ε ζεξκφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλα θηιφ λεξνχ (1kg) γηα λα απμήζεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά έλα βαζκφ Κειζίνπ (1℃ ηζνδχλακν κε 1 Kelvin), θαη είλαη ίζε κε 4179,6 

joule/Kg∙
o
C [17]. Ζ ζεξκφηεηα απηή δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο χιεο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην θάζε πιηθφ αιιά θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, ελψ φηαλ ην πιηθφ είλαη ζε κεηαβαηηθή θάζε ε 

εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα, ηερληθά κνηάδεη άπεηξε αθνχ εθείλε ηε ζηηγκή ε ζεξκφηεηα κεηαβάιιεη 

ηελ θαηάζηαζε αληί λα απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

ηνλ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο πνπ αλαδεηήζεθαλ θαη βξέζεθαλ ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία [18-26], θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππνινγηζηηθή πξνζνκνίσζε ηεο 

θνπήο. 

 

Ηδηφηεηεο 304L 42CrMo4 C10 

Μέγηζηε αληνρή [MPa] 564 655 827 

Μέηξν ειαζηηθφηεηαο [GPa] 193-200 190-210 200 

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα [W/m∙K] 14.0-16.3 40.0-45.0 51.9 

Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα [J/g∙
o
C] 0.50 0.46-0.48 0.461 

Πίλαθαο 3.1: Ηδηφηεηεο ησλ θαηεξγαδφκελσλ πιηθψλ. 

πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 2.1 κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ηα πιηθά έρνπλ παξφκνην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο θαζψο είλαη φινη ράιπβεο, φκσο ε κέγηζηε αληνρή ζπλερψο απμάλεη, ηνπνζεηψληαο ην 

304L σο ην καιαθφηεξν απφ ηα ηξία πιηθά θαη ην C10 σο ην ζθιεξφηεξν απφ απηά. Δπίζεο, κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί φηη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα είλαη ζηα ίδηα επίπεδα θαη ζηα ηξία πιηθά φκσο ε 

ζεξκηθή αγσγηκφηεηα δείρλεη φηη ν αλνμείδσηνο ράιπβαο 304L παξαιακβάλεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζεξκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν πιηθά. Ο ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο αληνρήο θαη ηεο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο ζα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εμεηαδφκελσλ πιηθψλ θαηά ηελ θαηεξγαζία ηεο θνπήο. 

 

3.5.3 Τιηθά επηθαιπκκέλνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Σν θνπηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θνπή απνηειείηαη απφ ην ζθιεξνκέηαιιν 

θαξβίδην ηνπ βνιθξακίνπ WC (ISO code Κ05-Κ20) γηα ππφζηξσκα θαη θέξεη επηθαιχςεηο ληηξηδίνπ 

ηηηαλίνπ (TiN) θαη ληηξηδίνπ ηηηαλίνπ αινπκηλίνπ (TiAlN). 

Σν θαξβίδην βνιθξακίνπ (WC) αλήθεη ζηα ζθιεξνκέηαιια. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θνπή κε 

ζηδεξνχρσλ πιηθψλ, ρπηνζηδήξσλ θαη κε κεηαιιηθψλ πιηθψλ. Δίλαη ηξεηο θνξέο πην ζθιεξφ ζε ζρέζε 

κε ηνλ ράιπβα πην ππθλφ ζε ζρέζε ηφζν κε ηνλ ράιπβα φζν θαη κε ην ηηηάλην. Ζ απμεκέλε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε θνβάιηην επζχλεηαη γηα ηελ απμεκέλε δπζζξαπζηφηεηα ηνπ. 
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Ζ αλάγθε ησλ εξεπλεηψλ γηα θνπηηθά εξγαιεία θαηεξγαζίαο κε αληνρή ζε πςειέο ηαρχηεηεο 

θνπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ ηνπο νδήγεζε ζε εξγαιεία απφ θαξβίδην βνιθξακίνπ (WC), θαξβίδην 

ηηηαλίνπ (TiC), θαξβίδην ηαληαιίνπ (TaC) θαη θαξβίδην ληνβίνπ (NbC) ζπλδεδεκέλν κε θνβάιηην (Co). 

Έηζη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα θνπηηθά εξγαιεία πνπ θέξνπλ ζθιεξέο επηθαιχςεηο κε βαζηθφηεξα ην 

ληηξίδην ηηηαλίνπ (TiN), θαη ην ληηξίδην ηνπ ηηηαλίνπ αινπκηλίνπ (TiAlN) [27]. Σν θαξβίδην ηνπ 

βνιθξακίνπ κε θνβάιηην (WC) φηαλ εθηίζεηαη ζε επηζεηηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ζπρλά ριψξην 

ηνπ πξνθαιεί δηάβξσζε [28,29]. Πέξα απφ ηα ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα νη ζθιεξέο επηθαιχςεηο, 

παξέρνπλ θαη πξνζηαζία απφ δηάβξσζε θαη βειηησκέλε αληνρή ζην ππφζηξσκα [30]. Ζ επηθάιπςε 

TiN αλήθεη ζηελ πξψηεο γεληάο ζθιεξέο επηθαιχςεηο θαη εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

εθαξκνγέο κεραληθήο εληζρχνληαο ηηο ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηαο ππφ ζπλζήθεο θζνξάο θαη δηάβξσζεο 

[31,32]. Ζ επηθάιπςε TiAlN έρεη γίλεη γλσζηή ιφγσ ηεο αλψηεξεο ζπκπεξηθνξάο ζε αληνρή θαη 

νμείδσζε αιιά θαη ηεο ζθιεξφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο επηζηξψζεηο TiN [33,34]. Καη νη δχν 

επηθαιχςεηο απνδεδεηγκέλα παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο αιιά ε αληνρή ζε 

δηάβξσζε πνπ αλαθέξακε πην πξηλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ παξνπζία ειαηησκάησλ ηεο δνκήο, φπσο 

πφξνπο θαη ζρηζκέο ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ελαπφζεζεο [35]. Σν ηηηάλην (Ti), σο 

ζηνηρείν πνχ ηνπνζεηείηαη ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ηείλεη λα αλαπηχζζεη έλα πνξψδεο θαη κε 

πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα νμεηδίνπ [36,37]. 

ην ζρήκα 3.21 παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο ηάζεο–παξακφξθσζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ησλ 

επηθαιχςεσλ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο αμηνινγήζεθαλ κέζσ λαλνδηεηζδχζεσλ 

θαη ππνινγηζκψλ κε ηε βνήζεηα ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEM) [38]. Απφ ην ζρήκα θαίλεηαη φηη 

ην φξην δηαξξνήο γηα ηελ επηθάιπςε TiAlN είλαη 5.2 GPa ελψ γηα ηελ επηθάιπςε TiN είλαη 5.1 GPa. 

Όπσο αλακελφηαλ, ην ππφζηξσκα ηνπ θαξβηδίνπ ηνπ βνιθξακίνπ παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφηεξν φξην 

δηαξξνήο, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα 3.4 GPa. 

 

 

ρήκα 3.21: Ηδηφηεηεο αληνρήο ησλ επηθαιχςεσλ θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο [39]. 
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3.6 Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηξηβήο. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο (Coefficient of Friction,COF) ν νπνίνο ζπλήζσο ζπκβνιίδεηαη κε ην 

ειιεληθφ γξάκκα κ, πεξηγξάθεη ηελ αλαινγία δχλακεο ηξηβήο κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ ίδηνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ θαη ηε δχλακε ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη κεηαμχ ηνπο. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 

εμαξηάηαη άκεζα κε ηα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη έξρνληαη ζε επαθή. Άιιν ζπληειεζηή 

έρεη έλαο ράιπβαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε πάγν θαη άιιν φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θανπηζνχθ 

θαη κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ ζρεδφλ κεδέλ έσο θαη κεγαιχηεξν απφ έλα. Τπάξρεη έλα αμίσκα ηεο 

θπζηθήο ηεο ηξηβήο, φηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη κεγαιχηεξνο κεηαμχ δχν παξφκνησλ κεηαιιηθψλ 

επηθαλεηψλ απφ δχν επηθάλεηεο δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ [40]. Ο Arthur Morin εηζήγαγε ηνλ φξν θαη 

απέδεημε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο [41]. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη κηα εκπεηξηθή 

κέηξεζε, πξέπεη λα κεηξεζεί πεηξακαηηθά θαη δελ κπνξεί λα βξεζεί κέζσ ππνινγηζκψλ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο, ε αλάγθε λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, αλάγθαζαλ ηε βηνκεραλία λα πηνζεηήζεη πςειέο ηηκέο 

θνπήο (πςειέο ζπλζήθεο θαηεξγαζίαο), πξάγκα πνπ αχμεζε ηηο θαηαπνλήζεηο, ηηο ζεξκνθξαζίεο ζηε 

δηεπαθή απνβιίηηνπ θαη θνπηηθνχ εξγαιείνπ κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζε ππεξβνιηθά πςειέο 

θζνξέο ησλ εξγαιείσλ, αθφκα θαη πξφσξε αζηνρία ηνπ εξγαιείνπ θνπήο. Ήηαλ αλαγθαίν λα 

νδεγεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ θαηεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην πιηθφ ηνπ 

εξγαιείνπ, ηε γεσκεηξία ηνπ θαη ηελ επηθάιπςή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ. Έηζη νδεγήζεθαλ ζηε κνληεινπνίεζε κε ηε κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ θαη ρξήζε ηνπ κνληέινπ Coulomb [42]. 

Οη λφκνη ηεο ηξηβήο πνπ είλαη βαζηζκέλνη ζην κνληέιν Coulomb ππνζηεξίδνπλ φηη ε δχλακε 

ηξηβήο είλαη αλάινγε κε ηελ θαλνληθή δχλακε άξα ν ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη ζηαζεξφο θαη επίζεο ε 

δχλακε ηξηβήο θαη ν ζπληειεζηή ηξηβήο δελ εμαξηψληαη απφ ηε θαηλνκεληθή πεξηνρή δηεπαθήο. Άξα νη 

λφκνη απηνί ηζρχνπλ φηαλ ε δχλακε είλαη θάησ απφ κία θξίζηκε ηηκή. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηεξγαζίαο θνπήο νη ηξηβέο δηαθέξνπλ απφ κία απιή μεξή ηξηβή θαη νη δπλάκεηο είλαη πνιχ πςειέο. 

Άξα νη λφκνη δελ ηζρχνπλ κηαο θαη ε πεξηνρή επαθήο απνβιίηηνπ θαη εξγαιείνπ απμάλεηαη άξα ην 

κνληέιν Coulombδελ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηξηβή ζηελ πεξηνρή θνπήο κεηάιισλ. Όπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ην ζρήκα 3.22, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο ην πιηθφ ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ νιηζζαίλεη 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνπηηθνχ. Παξάιιεια φκσο, θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, 

ην θαηεξγαδφκελν πιηθφ ζπκπηέδεηαη θαη γηα λα ππάξμεη ε δεκηνπξγία ηνπ απνβιίηηνπ πξέπεη ε 

 

 

ρήκα 3.22: Καηαλνκή δηαηκεηηθήο θαη θαλνληθήο ηάζεο [43]. 
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δηαηκεηηθή ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιηθφ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ επηηξεπφκελε ψζηε ην 

πιηθφ λα κπνξέζεη λα δηαρσξηζηεί. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ 

ζπληειεζηή δηαηκεηηθήο θαζψο θαη ε δχλακε πνπ κεηαθέξεη ην θνπηηθφ εξγαιείν ζην θαηεξγαδφκελν 

ηεκάρην. 

Μνληέιν ηξηβήο Coulomb (Coulomb friction) 

Σν κνληέιν ηξηβήοCoulomb ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηξηβήο ησλ 

ζηεξεψλ, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο ηξηβήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ηξηβήο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο επαθήο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο 

δηαδηθαζίαο [44]. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο γίλεηαη εκπεηξηθά, ην 

νπνίν αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε ζθάικαηα κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηξηβήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πεηξάκαηα έδεημαλ φηη ζε έλα επξχ θάζκα ηαρπηήησλ νιίζζεζεο ε ηηκή ηξηβήο 

επεξεάδεηαη έληνλα. Παξαηεξήζεθε φκσο φηη απφ ηηκέο 120m/min θαη πάλσ ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ηξηβήο ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί [45]. 

Μνληέιν δηαηκεηηθήο ηξηβήο (shear friction) 

Ζ ηξηβή δηάηκεζεο (shear friction) είλαη νπζηαζηηθά ν κεραληζκφο κεηαθνξάο θνξηίνπ θαηά 

κήθνο κηαο δηαζχλδεζεο απφ κέηαιιν ζε κέηαιιν, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ηαπηφρξνλε δηάηκεζε θαη 

θαλνληθέο ηάζεηο. Όηαλ έλα εμάξηεκα δηέπεηαη κεησπηθά απφ ηξηβή, ην επίπεδν δηάζπαζεο θαη ην 

επίπεδν αζηνρίαο ζπγθεληξψλεηαη ζην επίπεδν δηάηκεζεο [46-48]. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεμαγσγή κηαο πξνζνκνίσζεο θνπήο είλαη λα εηζαρζνχλ ζην 

ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα νη ζπληειεζηέο ηξηβήο, coulomb θαη shear γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο ράιπβεο. 

Ο ζπληειεζηήο δηαηκεηηθήο ηξηβήο (Shear friction) ππνινγίδεηαη γηα ηελ πεξίπησζε επαθήο αλάκεζα 

ζε δπν φκνηα θαηεξγαδφκελα πιηθφ (ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ράιπβαο κε ράιπβα), ελψ ν 

ζπληειεζηήο ηξηβήο Coulomb ππνινγίδεηαη γηα ηελ πεξίπησζε επαθήο ηνπ θαηεξγαδφκελνπ πιηθνχ κε 

ηελ επηθάιπςε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ην θνπηηθφ εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πάλσ απφ ην ππφζηξσκα έρεη δπν επηθαιχςεηο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθάιπςε TiN 

είλαη απηή πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ. Αλαδεηψληαο ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηξηβήο γηα θάζε κηα απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θνπήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία [49-53]. Οη ηηκέο απηέο 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.2. 

 

Τιηθφ 
πληειεζηήο ηξηβήο 

Coulomb Shear 

304L 0.2 0.6 

42CrMo4 0.2 0.4 

C10 0.2 0.65 

Πίλαθαο 3.2: πληειεζηέο ηξηβήο γηα ηα θαηεξγαδφκελα πιηθά. 
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4. ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΚΟΠΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

ΣΩΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (FEM) 

Ζ αλάγθε γηα κεραλνινγηθά πξντφληα θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη κεγάιεο αθξίβεηαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ νινέλα απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ ηεκαρίσλ πνπ δέρνληαη κνξθνπνίεζε, νδήγεζαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ βνήζεηα ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

εξγαιεηνκεραλψλ, ζε ζπζηήκαηα CAD/CAM. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο 

πνπ ζα κειεηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία ην θφζηνο αγνξάο ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε 

εμέιημε ησλ πιηθψλ αιιά ζαθψο θαη ν αληαγσληζκφο θάλνπλ αλαγθαία ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ήδε 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνπηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ χπαξμε ησλ 

ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ζαθψο επαιεζεχνληαη κε βάζε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αθνχ ηα απνηειέζκαηα ζπγθξηζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζνκνίσζε, πεξαηηέξσ 

κειέηε αιιά θαη αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ θνπήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ππνινγηζηηθά ρσξίο ηελ 

αλάγθε επαλεηιεκκέλσλ πεηξακάησλ. Όιεο νη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ κέζσ ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ έρνπλ εζηηάζεη ζηελ απνθπγή ησλ επαλαιακβαλφκελσλ πεηξακάησλ. ηφρνο ηνπο 

είλαη λα θαηαθέξνπλ λα ππνινγίδνληαη νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη ζπλζήθεο θαηεξγαζίαο απνθιεηζηηθά κε 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ην επηπιένλ θφζηνο θαηεξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ 

πεηξακάησλ, ή λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε πεηξάκαηα επαλαιακβαλφκελεο θξνχζεο. Ζ 

δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο αλαπηπζζφκελεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ αθαίξεζε πιηθνχ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπζρεηηζκνχ ησλ πεηξακάησλ θνπήο ζε δηάθνξεο ηαρχηεηεο θνπήο, κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πεηξακάησλ επαλαιακβαλφκελσλ θξνχζεσλ κηαο κεηαιιηθήο ζθαίξαο πάλσ ζην θνπηηθφ 

εξγαιείν. ε δηάθνξεο έξεπλεο έρεη απνδεηρηεί φηη ππάξρεη ζρεδφλ παλνκνηφηππε ζπκπεξηθνξά ηεο 

απφδνζεο – αληνρήο ηεο επίζηξσζεο, γηα ηα πεξηζζφηεξα πιηθά, ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα θνπήο θαη 

ηελ αληίζηαζε ζε επαλαιακβαλφκελεο θξνχζεηο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο [54,55]. 

 

4.1. ρεδίαζε κε ππνινγηζηή- CAD (Computer Aided Design) 

 

Ζ ζρεδίαζε κε ππνινγηζηή αθνξά ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ζρεδίαζε, ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ηελ αλάιπζε ή ηελ βειηηζηνπνίεζε ελφο απινχ ή θαη πνιχπινθνπ ζρεδηαζκνχ [56]. Σα ινγηζκηθά ηνπ 

CAD ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζηή, βειηηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ ζρεδίνπ θαη δεκηνπξγνχλ κία βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή [57]. Δπεμεξγάδνληαη πιηθά, δηαδηθαζίεο,  δηαζηάζεηο θαη αλνρέο κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ εληνιψλ. Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη είηε κε ηελ κέζνδν δηζδηάζηαηνπ (2D) ρψξνπ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θακππιψλ θαη ζρεκάησλ, είηε ηξηζδηάζηαηνπ (3D) ζρεδηαζκνχ γηα θακπχιεο, επηθάλεηεο 

θαη ζηεξεά [58]. Σν CAD εθαξκφδεηαη ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο φπσο αεξνδηαζηεκηθή, 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, λαππεγηθή, αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε. Ζ εμέιημε ηνπ CAD επεξέαζε ζεκαληηθά 

θαη ζεηηθά ηελ εμέιημε ηεο ππνινγηζηηθήο γεσκεηξίαο, ησλ ππνινγηζηψλ ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ θαη 

ηε δηαθξηηή δηαθνξηθή γεσκεηξία [59]. 
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4.2. Μέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEM) 

 

Ζ κέζνδνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαίλεηαη πξψηε θνξά λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο γεσκέηξεο γηα ηνλ θαηά πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο π (=3,14). Χζηφζν, 

αλαπηχρζεθαλ ιίγν κεηά ην Β’ παγθφζκην πφιεκν. Ζ κέζνδνο αλαπηχρζεθε πεξίπνπ ην 1941 απφ ην 

έξγν ηνπ A. Hrennikoff, πνπ αλέπηπμε ηε κέζνδν ηνπ πιαηζίνπ (framework method), θαη ηνπ R. 

Courant, πνπ έιπζε ην πξφβιεκα ηεο ζηξέςεο, κε ηελ αξρή ηεο ειαζηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

(minimum potential energy) [60,61]. Μία δεθαεηία αξγφηεξα ν Η. Αξγχξεο αζρνιήζεθε θαη ζεκειίσζε 

ηηο αξρέο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γξάθνληαο έλα βηβιίν κε ζέκα ηα ελεξγεηαθά ζεσξήκαηα θαη 

ηηο κεζφδνπο ησλ κεηξψσλ. Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πήξε πξαγκαηηθή ψζεζε θαη 

εμέιημε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970 απφ ηηο εμειίμεηο ηνπ Κνπ Αξγχξε ζε ζπλεξγαζία κε 

δηάθνξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ απφ κεγάια παλεπηζηήκηα αλά ηνλ θφζκν. Πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ αλνηρηνχ θψδηθα βνήζεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ 

ψζεζε ηεο κεζφδνπ. Μέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε NASA θαη ην UC Berkeley, ην πξφγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ SAPIV, αξρηθή έθδνζε ηνπ NASTRAN, έγηλε επξέσο δηαζέζηκν. Αξγφηεξα 

ην 1969 ε εηαηξία Veritas (ησξηλή DNVGL) αλέπηπμε ην Sesam γηα ηελ αλάιπζε ησλ πινίσλ [62]. 

Καη πεξίπνπ ην 1973 απφ ηνπο Strang θαη Fix  δφζεθε κία απζηεξά καζεκαηηθή βάζε ζηελ κέζνδν 

ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, γεληθεχνληαο γηα αξηζκεηηθή κνληεινπνίεζε θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

πνηθίινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο [63]. 

Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (Finite Element Method, FEM) είλαη ε πην 

ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηελ επίιπζε κεραληθψλ θαη καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Σππηθά 

πξνβιήκαηα φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο είλαη ε θαηαζθεπαζηηθή αλάιπζε, ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο, 

ε ξνή πγξνχ κεηαθνξά κάδαο θαη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ δπλακηθφ. Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ απνηειεί κία ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή κέζνδν δειαδή κέζνδν ππνινγηζκνχ κε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πξνζεγγηζηηθή επίιπζε κεξηθψλ 

δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, δειαδή πξνβιήκαηα νξηαθήο ηηκήο. Με ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ, ε κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ππνδηαηξεί ηα κεγάια ζπζηήκαηα πνπ 

ζέηνληαη πξνο εμέηαζε ζε κηθξφηεξα θαη απινχζηεξα θνκκάηηα πνπ νλνκάδνληαη πεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία. Σν πιέγκα απνηειεί ην αξηζκεηηθφ πεδίν νξηζκνχ πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ιχζε, ην νπνίν έρεη 

έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ ζεκείσλ. Ζ κέζνδνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEM) ζε έλα πξφβιεκα 

νξηαθψλ ηηκψλ νδεγεί ζε απνηειέζκαηα ηεο κνξθήο ελφο ζπζηήκαηνο αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ. Γίλεηαη 

πξνζεγγηζηηθά ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο άγλσζηεο ζπλάξηεζεο [64]. ην ηέινο, νη εμηζψζεηο πνπ 

κνληεινπνίεζαλ απηά ηα απιά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, δεκηνπξγνχλ έλα λέν πην πνιχπινθν ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ δηακνξθψλνληαο νιφθιεξν ην πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα, κε ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ, πξνζεγγίδεη κηα ιχζε κε ζθνπφ λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ζρεηηθφ 

ζθάικα. Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ FEM ζπλαληάηαη θαη σο αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, Finite 

Element Analysis(FEA). 
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4.3. Πξνζνκνίσζε θαη Καηάζηξσζε κνληεινπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο πξνζνκνίσζεο κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη: 

 

1. ρεδηάδεηαη ην κνληέιν ζε έλα πξφγξακκα CAD ζχκθσλα κε ηελ γεσκεηξία θαηαζθεπήο θαη 

κειέηεο. 

2. Σν κνληέιν ρσξίδεηαη ζε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θαη πξνζαξκφδεηαη ην πιέγκα. 

3. Δπηιέγεηαη ν ηχπνο επίιπζεο θαη εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη θαη νη ζπλζήθεο 

θνπήο. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πξν επεμεξγαζηή (pre processor) 

4. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ επηιπηή (solver), κε 

επίιπζε ηεο αξηζκεηηθήο κεζφδνπ. 

5. Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίιπζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ κεηά επεμεξγαζηή (post 

processor), αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

4.4. ρεδηαζκφο γεσκεηξίαο ζην ηξηζδηάζηαην ινγηζκηθφ ζρεδίαζεο SolidWorks 

     Γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαηάζηξσζεο ηεο πξνζνκνίσζεο πξέπεη λα γίλεη εηζαγσγή ηεο 

γεσκεηξίαο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ. Οη ηξεηο απιέο δηζδηάζηαηεο 

γεσκεηξίεο ζρεδηάζηεθαλ ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα SolidWorks θαη θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ 

εηθφλεο. Οη δηαζηάζεηο ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ είλαη ζε mm. Σν 

θαηεξγαδφκελν ηεκάρην (βιέπε ζρήκα4.1) ζρεδηάζηεθε ζαλ νξζνγψλην µε δηαζηάζεηο 10mm θαη 

5mm. Σν κέγεζνο ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ είλαη ηέηνην πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο 

δελ επεξεάδνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη δελ παξαηεξείηαη παξακφξθσζε ηεο γεσκεηξίαο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο φηαλ ην ηεκάρην έρεη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο θπξίσο ζην χςνο. Σν κήθνο 

ηνπ ηεκαρίνπ είλαη ην θαηάιιειν ψζηε λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξε πεξηζηξνθή ηνπ 

απνβιίηηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο. 

 

ρήκα 4.1:Γεσκεηξία θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ. 
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ρήκα 4.2: Κνπηηθφ πιαθίδην SΔΑN 1203. 

 

Ο ζρεδηαζκφο γηα ην θνπηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έγηλε ζχκθσλα κε ην θνπηηθφ 

εξγαιείν ηεο αγνξάο κε θσδηθφ φλνκα SΔΑN 1203, φπσο βιέπνπκε ζην ζρήκα 4.2. Σν θνπηηθφ 

εξγαιείν έρεη γσλία ειεπζεξίαο 20
ν
, ηέζζεξηο θνπηηθέο γσλίεο, ζεσξεηηθφ κήθνο αηρκήο 12.70 mm, 

γσληαθή αθηίλα θακππιφηεηαο ίζε κε 10κm, πάρνο 3.18 mm θαη είλαη ζθιεξνκέηαιιν. Γηαζέηεη δχν 

ζηξψκαηα επηθαιχςεσλ, κηα εζσηεξηθή επηθάιπςε TiAlN πάρνπο 2.2 κm θαη εμσηεξηθά κηα 

επηθάιπςε TiN πάρνπο 0.4 κm, ηα νπνία θαίλνληαη ζηε κηθξνθσηνγξαθία SEM ηνπ ζρήκαηνο 4.3 

[39]. 

                                                            

ρήκα 4.3:Πάρνο επηθαιχςεσλ TiAlN θαη TiN [39].     

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο ινμνηφκεζεο (Chamfer) θαηά ηελ 

θαηεξγαζία θνπήο, ηφζν ζηε κνξθή ηνπ απνβιίηηνπ φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ζεξκνθξαζηψλ 

θαη ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε γεσκεηξία ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ 

αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή γεσκεηξία θαη ην λέν θνπηηθφ εξγαιείν έρεη ηνλ θσδηθφ 

SEAN1203AFTN–M14, φπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζην ζρήκα 4.4. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνπηηθφ εξγαιείν έρνπλ λα θάλνπλ θαη ηελ θνπηηθή αθκή φπνπ 

ζχκθσλα κε ην γξάκκαηα εκθαλίδεη πεπιαηπζκέλε θφςε ζηελ επηθάλεηα ηνπ απνβιίηηνπ. 
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ρήκα 4.4:Κνπηηθφ πιαθίδην SEAN1203AFTN-M14 

 

ρήκα 4.5:Γηζδηάζηαην ζρέδην απινχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ 

Καη ηα δχν θνπηηθά εξγαιεία ζρεδηάζηεθαλ ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα SolidWorks. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπηηθήο αθκήο ελψ ην κήθνο θαη ην πιάηνο 

ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θξαηήζεθε ζε κηθξά επίπεδα θαζψο δελ είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή 

νιφθιεξνπ ηνπ θνπηηθνχ. ηα ζρήκα 4.5 θαη 4.6 παξνπζηάδνληαη νη γεσκεηξίεο ησλ θνπηηθψλ. Σν 

κήθνο ηεο ινμνηφκεζεο είλαη 80 κm, ελψ ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επηθάλεηα απνβιίηηνπ 

είλαη 155°, δεκηνπξγψληαο έηζη ζηελ θνπηηθή αθκή θνπηηθφ εξγαιείν κε αξλεηηθή γσλία απνβιίηηνπ 

γ= –25°. Έηζη ην θνπηηθφ απνθηά φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηεο ζεηηθήο θαη ηεο νπδέηεξεο γσλίαο 

θιίζεο απνθεχγνληαο θάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα. ην ζρήκα 4.6 βιέπνπκε επίζεο ζε κεγέζπλζε 

ηελ θνπηηθή αθκή γηα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Λεπηνκέξεηα θνπηηθήο αθκήο

 

ρήκα 4.6: Γηζδηάζηαην ζρέδην θνπηηθνχ εξγαιείνπ κε ινμνηφκεζε (chamfer). 

 

4.5. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο ζπλζήθεο θνπήο ζηνλ πξν- επεμεξγαζηή 

Μεηά ην ζρεδηαζκφ ησλ γεσκεηξηψλ ζην ινγηζκηθφ SolidWorks, ηα αξρεία εμάγνληαη ππφ κνξθή 

iges γηα λα κπνξέζνπλ λα εηζαρζνχλ ζε ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο. 

Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ γεσκεηξηψλ 

ζηε ζσζηή ζέζε κε αθξίβεηα, κία δηαδηθαζία φπνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ην ρξήζηε θαζψο δελ είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλε. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ εηδηθήο θφξκαο λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

ηνπνζεηήζεηο. Δλαιιαθηηθά φκσο, νη ζπληεηαγκέλεο ησλ γεσκεηξηψλ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζην 

ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα θαη λα ζρεδηαζηνχλ εμ αξρήο ζην ζεκείν θνπήο, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη 

ζπληεηαγκέλεο θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ γεσκεηξηψλ ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θνπήο. Γηα ηελ 

εθθίλεζε ηεο πξνζνκνίσζεο, νη δχν γεσκεηξίεο (θαηεξγαδφκελν ηεκάρην θαη θνπηηθφ εξγαιείν) ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε επαθή ψζηε ην ινγηζκηθφ λα μεθηλήζεη ακέζσο ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θνπήο. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην έγηλε ζχκθσλα κε 

ην πάρνο απαξακφξθσηνπ απνβιίηηνπ ησλ πεηξακάησλ θαη ην νπνίν είλαη hcu = 0.12 mm, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.7. 

 

ρήκα 4.7: Σνπνζέηεζε θνπηηθνχ θαη ηεκαρίνπ γηα ηελ θαηεξγαζία θνπήο. 

 

Αθνχ γίλεη ε εηζαγσγή ησλ γεσκεηξηψλ, ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ησλ γεληθψλ 

ξπζκίζεσλ ηεο πξνζνκνίσζεο, φπσο ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο κνλάδσλ, ν ηχπνο ηεο πξνζνκνίσζεο, 
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γηα ηελ νπνία επηιέρζεθε ε Lagrangian incremental ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα φιεο ηηο ζπκβαηηθέο 

δηεξγαζίεο δηακφξθσζεο, ν ζπληειεζηήο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο θαζψο θαη ην κήθνο ή ν ρξφλνο 

θαηεξγαζίαο. 

ην πεξηβάιινλ ηνπ πξν – επεμεξγαζηή, εθηφο απφ ην ζηεξεφ κνληέιν πνπ απεηθνλίδεηαη θαη ζα 

ηεζεί πξνο πξνζνκνίσζε, επίζεο εκθαλίδνληαη παξάζπξα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηα 

εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ κνληέινπ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο πξνζνκνίσζεο, ηελ 

εηζαγσγή πιηθνχ θαηεξγαζίεο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ επαθήο ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Αξρηθά πξέπεη λα γίλεη ν θαζνξηζκφο ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ φπνπ εηζάγνληαη νη 

ζπλζήθεο ηεο ηαρχηεηαο θνπήο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαηεξγαδφκελνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ θάησ 

πιεπξά ψζηε λα κελ ππάξρεη πηζαλφηεηα αλχςσζεο ηνπ ηεκαρίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ηεο θαηεξγαζίαο. Δπίζεο, θαζνξίδνληαη θαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κεηάδνζε 

ζεξκφηεηαο κε ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηα ζεκεία επαθήο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έλαξμε 

ηεο πξνζνκνίσζεο. Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 4.8. Αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

θαηεξγαζία ηεο θνπήο, πξαγκαηνπνηείηαη κε δηπιή θίλεζε, πεξηζηξνθή ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ 

θαη κεηαθίλεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ζηε δηαδηθαζία θνπήο κέζσ πξνζνκνίσζεο ην θνπηηθφ 

εξγαιείν παξακέλεη ζηαζεξφ θαη κεηαθηλείηαη ην ηεκάρην σο πξνο ηνλ έλα άμνλα ελψ ν δεχηεξνο 

άμνλαο ιφγσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο παξακέλεη αδξαλήο. Ζ ηαρχηεηα θνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηηο πξνζνκνηψζεηο είλαη ηα 200 m/min. 

 

ρήκα 4.8: πλζήθεο θαηεξγαζία θνπήο θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. 

Πνιχ ζεκαληηθφ βήκα είλαη εηζαγσγή ησλ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία δεκηνπξγείηαη ην 

πιέγκα αιιά θαη ηα θξηηήξηα αλαδηαθξηηνπνίεζεο. Οπζηαζηηθά φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ζηνηρεία ζην 

εμεηαδφκελν αληηθείκελν ηφζν αθξηβέζηεξε ζα είλαη θαη ε ιχζε ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ αιιά 

θαη ηφζν ρξνλνβφξα ζα είλαη ε επίιπζε, ζχκθσλα πάληα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έλαο γεληθφο θαλφλαο ιέεη φηη, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πιήζνο ησλ θφκβσλ θαη ησλ 
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ζηνηρείσλ, ή φζν κεγαιχηεξνο ν βαζκφο ηνπ πνιπσλχκνπ ζηε ζπλάξηεζε κνξθήο, ηφζν αθξηβέζηεξε 

ζα είλαη ε επίιπζε ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο ν ρξήζηεο, κπνξεί λα επέκβεη ζηηο παξακέηξνπο δεκηνπξγίαο θαη λα επεμεξγαζηεί γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζπλζήθεο ηε δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξείηαη απφηνκε κεηαβνιή ηεο γεσκεηξίαο, ιφγσ ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ γχξσ απφ έλα ζεκείν, 

απαηηνχλ αλαδηαθξηηνπνίεζε, γηα λα δεκηνπξγεζεί ππθλφηεξν πιέγκα γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θνπήο ε νπνία εμεηάδεηαη, απηφ ην ζεκείν είλαη ην ζεκείν ηεο θνπηηθήο αθκήο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.8. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην φζν θαη 

ζην θνπηηθφ εξγαιείν, θαζψο απαηηείηαη ε εμέηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ αιιά 

θαη ηνπ πεδίνπ ησλ ηάζεσλ. 

Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο θνπήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ παξαζχξσλ 

―Windowmesh‖ ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξεί λα δηαρσξηζηεί κηα κηθξφηεξε πεξηνρή θαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε απηή ππθλφηεξν πιέγκα ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε γεσκεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηηο 

πξνζνκνηψζεηο θνπήο δεκηνπξγήζεθαλ δχν παξάζπξα, ελψ γηα ηελ πεξηνρή ππθλνχ πιέγκαηνο, ε 

νπνία επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν, θαη έλα γηα φιν ην ππφινηπν ηεκάρην. Σα παξάζπξα ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο κεηαθηλνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κεηαθηλείηαη ην θαηεξγαδφκελν 

ηεκάρην ελψ απηά ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά, θαζψο θαη ην θνπηηθφ εξγαιείν 

παξακέλεη ζηαζεξφ θαη δελ κεηαθηλείηαη. Σν ζρεηηθφ κέγεζνο ζηνηρείνπ γηα ην κηθξφ παξάζπξν κε ηε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα παίξλεη ηελ ηηκή 0.02 ελψ ηνπ ππφινηπνπ αληηθεηκέλνπ 0.3, κηα αλαινγία 15 

πξνο 1. 

 

Δπίζεο, φπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη απφ ηα ζρήκαηα 4.9 θαη 4.10, θαζνξίδνληαη νη πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ αιιά θαη ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ παξακέλεη λα 

είλαη ίζε κε 20
ν
C θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο. Ζ πεξηνρή θαζνξίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ 

θφκβσλ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

ρήκα 4.9: Δπηινγή θφκβσλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην. 
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ρήκα 4.10: Δπηινγή θφκβσλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζην θνπηηθφ εξγαιείν. 

 

ρήκα 4.11: Μεγέζπλζε πιέγκαηνο θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ησλ επηζηξψζεσλ ησλ 

επηθαιχςεσλ, γηα λα αληηπξνζσπεχεηαη νξζά ην θνπηηθφ εξγαιείν θαη λα εηζαρζνχλ επίζεο θαη νη 

κεραληθέο θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δπν επηθαιχςεσλ. ην θνπηηθφ εξγαιείν δεκηνπξγνχληαη δπν 

πιέγκαηα πνιχ ιεπηνχ πάρνπο, ίζα φζν ην πάρνο ησλ δπν επηθαιχςεσλ. Σα δπν ζηξψκαηα 

ηνπνζεηνχληαη πεξηθεξεηαθά εζσηεξηθά απφ ηελ εμσηεξηθή γεσκεηξία ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, κε ην 

πιέγκα λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 4.11. 

Σέινο, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο είλαη ε εηζαγσγή ησλ πιηθψλ, δειαδή ε εηζαγσγή 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θάζε πιηθνχ μερσξηζηά. Ζ επηινγή αθνξά ην θάζε πιηθφ γηα ηνπο ράιπβεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά θαη ηα πιηθά ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ραιχβσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

παξνπζηάδνληαη κέζσ θακπχισλ ηάζεο – ξπζκνχ παξακφξθσζεο θαη νλνκάδνληαη ―Flowstress‖. Ζ 

αλαπηπζζφκελε ηάζεο 𝝈  γηα ην εθάζηνηε πιηθφ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία Σ, ηελ πξαγκαηηθή 

TiN 

TiAlN 
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πιαζηηθή παξακφξθσζε ε, θαη ηνλ πξαγκαηηθφ βαζκφ παξακφξθσζεο 𝜺  θαη δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

[65]: 

𝛔 = 𝐟 𝛆, 𝛆 ,𝚻          (4.1) 

Οη εμηζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα Deform2D γηα λα ππνινγίζεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο 

παξακνξθψζεηο αληίζηνηρα είλαη: 

Δλεξγή ηάζε (Effective stress) 

𝛔 =
𝟏

 𝟐
  𝛔𝐱 − 𝛔𝐲 

𝟐
+  𝛔𝐲 − 𝛔𝐳 

𝟐
+  𝛔𝐳 − 𝛔𝐱 

𝟐 + 𝟔 𝛕𝐱𝐲
𝟐 + 𝛕𝐱𝐲

𝟐 + 𝛕𝐱𝐲
𝟐    (4.2) 

Δλεξγή παξακφξθσζε (Effective strain) 

𝛆 =
 𝟐

𝟑
  𝛆𝟏 − 𝛆𝟐 

𝟐 +  𝛆𝟏 − 𝛆𝟐 
𝟐 +  𝛆𝟑 − 𝛆𝟏 

𝟐     (4.3) 

 

ρήκα 4.12: Κακπχιεο ηάζεο – παξακφξθσζεο ράιπβα 42CrMo4 a) γηα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, 

b) γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο παξακφξθσζεο. 

Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο θνπήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηάζε δηαξξνήο γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ κεηαβνιή ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ξπζκνχ παξακφξθσζεο. Γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ζηηο νπνίεο ην 

ινγηζκηθφ δελ δηαζέηεη θάπνηα θακπχιε πξαγκαηνπνηεί γξακκηθή παξεκβνιή γηα λα βξεη ηελ ηάζε ε 

νπνία αλαπηχζζεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ή ν ξπζκφο παξακφξθσζεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο απφ ηηο θακπχιεο πνπ δηαζέηεη, ηφηε ην ινγηζκηθφ πξαγκαηνπνηεί πξνεθβνιή, θάηη φκσο 

ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα δηαζέηεη γηα ηα 

πεξηζζφηεξα πιηθά, δχν αξρεία γηα ηηο ηδηφηεηεο. Γηα ηελ θαηεξγαζία θνπήο πξέπεη ν ρξήζηεο πάληα 

λα επηιέγεη ην αξρείν πνπ δηαζέηεη θακπχιεο ηάζεο – παξακφξθσζεο γηα πςεινχο ξπζκνχο 

παξακφξθσζεο. Σππηθά παξαδείγκαηα θακπχισλ ηάζεο – παξακφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα, παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 4.12 θαη 4.13, φπνπ θαίλνληαη νη θακπχιεο γηα 

ηνπο ράιπβεο 42CrMo4 θαη 304L αληίζηνηρα, γηα δηάθνξνπο ξπζκνχο παξακφξθσζεο ζηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία θαζψο θαη δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηνλ ίδην ξπζκφ παξακφξθσζεο [66,67]. 
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ρήκα 4.13: Κακπχιεο ηάζεο – παξακφξθσζεο ράιπβα 304La) γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

παξακφξθσζεο θαη b)γηα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

Δθηφο απφ ηα πιηθά θαηεξγαζίαο, ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαηεξγαζίαο θνπήο δηαζέηεη θαη αξρεία 

γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ. Οη ηδηφηεηεο απηέο δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην ππνθεθάιαην 3.5.3, νπφηε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαηξνπή ησλ αξρείσλ ησλ 

επηθαιχςεσλ θαη ηνπ ζθιεξνκεηάιινπ, ψζηε νη ηδηφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

πξνζνκνίσζε λα είλαη απηέο πνπ πξαγκαηηθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ν απηφκαηνο έιεγρνο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ επίιπζε ηεο πξνζνκνίσζεο. Γηα ηελ 

επίιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Lagrange. Ζ Lagrange θαηά ηελ θνπή είλαη θαιχηεξε ζηελ 

πεξηνρή απνθφιιεζεο ηνπ απνβιίηηνπ απφ ην ηεκάρην φπνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή 

δηαρσξηζκνχ ησλ θφκβσλ κέζσ ηεο κεζφδνπ δηάδνζεο ηεο ξσγκήο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, 

φηαλ ν ηειεπηαίνο θφκβνο ηεο θνπηηθήο αθκήο πιεζηάδεη πην θνληά, απφ κία θαζνξηζκέλε απφζηαζε 

ηνλ θφκβν ηνπ ηεκαρίνπ θαη πιεξνχληαη θάπνηεο θπζηθέο παξάκεηξνη, φπσο ζεξκνθξαζίαο, ηάζεσλ 

θηι., ηφηε ν θφκβνο απηφο ρσξίδεηαη ζε δχν. Αλ ζα είλαη ή φρη δηαθνπηφκελν ην απφβιηηην θαη 

γεληθφηεξα ε κνξθή ηνπ, θαζψο θαη ην ζεκείν φπνπ ζα ζπάζεη, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππέξβαζε ηεο 

ηάζεο δηαξξνήο ζην ζεκείν θνπήο ή ζην απφβιηηην. Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ Lagrange είλαη ε 

κεγάιε παξακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Ζ πιαζηηθή παξακφξθσζε 

ζηε δψλε θνπήο θαηαζηξέθεη ην πιέγκα. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηείηαη ζπλερήο 

πξνζαξκνγή ηνπ πιέγκαηνο θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ (πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα απφ ηελ 

γελλήηξηα πιέγκαηνο) επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν επίιπζεο. 
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5. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΔΩΝ ΚΟΠΖ 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα 

πξνζνκνίσζεο θνπήο δεκηνπξγεί κία βάζε δεδνκέλσλ (Generate Database), φπνπ θαη νινθιεξψλεηαη 

ε δηαδηθαζία ηνπ πξν-επεμεξγαζηή. Με ηε βνήζεηα ηνπ επηιχηε (Solver) ηνπ ινγηζκηθνχ αξρίδεη ην 

ππνινγηζηηθφ θνκκάηη, θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ιφγσ ηεο 

αλαδηάηαμεο ηνπ πιέγκαηνο (Remeshing), απαηηεί αξθεηφ ρξφλν επίιπζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη 

πξνζνκνηψζεηο, γηα ηα ηξία πιηθά θαη ηηο δχν γεσκεηξίεο θνπηηθψλ εξγαιείσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θνπηηθφ εξγαιείν θαη θαηεξγαδφκελν 

ηεκάρην, ηελ ηάζε θαη ηελ παξακφξθσζε πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ θνπή. Όιεο νη πξνζνκνηψζεηο 

παξνπζηάδνπλ ζπλερέο θαη νκνηφκνξθν ζρήκα ζην απφβιηηην φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 5.1. 

 

 

ρήκα 5.1:ρεκαηηζκφο απνβιήηνπ. 

 

5.1. Απνηειέζκαηα ζεξκνθξαζηαθψλ πεδίσλ ζηα θαηεξγαδφκελα πιηθά θαη ζηα 

θνπηηθά εξγαιεία 

 

ηα ζρήκαηα 5.2 θαη 5.3 παξνπζηάδνληαη ηα ζεξκνθξαζηαθά πεδία θαηά ηελ θνπή ηνπ 

αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη κε ινμνηφκεζε (Chamfer) αληίζηνηρα. 

Καη νη δχν πξνζνκνηψζεηο έρνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαηεξγαζίαο θνπήο, ηαρχηεηα θνπήο ίζε κε 

200m/min, βάζνο θνπήο ίζν κε 3 mm θαη πξφσζε f=0.12mm/rev∙θφςε. Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

ζην θνπηηθφ εξγαιείν κε ηελ ινμνηφκεζε νη ζεξκνθξαζίεο είλαη απμεκέλεο θαη ζε κεγαιχηεξν εχξνο 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ απνβιίηηνπ. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L 

κε θνπηηθφ κε ινμνηφκεζε (Chamfer) θηάλεη ηνπο 858℃ θαη αλαπηχζζεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο 

ινμνηφκεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ ηνπο 745℃, φπνπ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή επαθήο ηνπ 

απνβιίηηνπ κε ην θνπηηθφ εξγαιείν. Δπίζεο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ην απφβιηηην θαηά ηελ 

θαηεξγαζία κε ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε παξακνξθψλεηαη πην γξήγνξα απφ φηη θαηά ηελ 

θαηεξγαζία κε θαλνληθφ εξγαιείν. 

Ζ ζεξκνθξαζία ζηα εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5.4. Όπσο κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ππάξρεη αηζζεηή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θνπηηθά εξγαιεία θαζψο ζην θαλνληθφ 

εξγαιείν, φιε ε επηθάλεηα επαθήο παξνπζηάδεη κηα έληνλε ζεξκνθξαζία, ε  
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ρήκα 5.2: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζην απφβιηηην γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 

  

ρήκα 5.3: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζην απφβιηηην γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. 

α)     β)     
ρήκα 5.4:Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζηα θνπηηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L. 



40 
 

κέγηζηε ηηκή ηεο νπνίαο είλαη 193 ℃. Αληίζεηα, ζην θνπηηθφ εξγαιείν κε ηελ ινμνηφκεζε, ε πεξηνρή 

ηεο ινμνηφκεζεο παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία θνληά ζηνπο 100 ℃ κεηαθέξνληαο ηελ 

κέγηζηε ηηκή ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην απφβιηηην θαη είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ 

θαλνληθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ίζε κε 208 ℃. 

  

ρήκα 5.5: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζην απφβιηηην γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

επηβειηησκέλνπ ράιπβα 42CrMo4 κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 

Σα ζεξκνθξαζηαθά πεδία γηα ηελ πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο θνπήο ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα κε 

θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν αιιά θαη κε ινμνηφκεζε, παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 5.5 θαη 5.6 

αληίζηνηρα. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο κε ην θνπηηθφ 

εξγαιείν κε ινμνηφκεζε ε παξακφξθσζε ηνπ απνβιίηηνπ είλαη πην έληνλε θαη εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία ε νπνία είλαη 794 ℃ ζρέζε κε απηή πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ θνπή κε 

θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη είλαη 778 ℃. 

  

ρήκα 5.6: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζην απφβιηηην γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

θνπήοεπηβειηησκέλνπ ράιπβα 42CrMo4 κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. 
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α)    β)     

ρήκα 5.7: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζηα θνπηηθά εξγαιείαγηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

επηβειηησκέλνπ ράιπβα 42CrMo4. 

Όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο θνπήο 

γηα ηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα 42CrMo4, ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε παξνπζηάδεη κηθξφηεξε 

ζεξκνθξαζία (≈ 220 ℃) ζε ζχγθξηζε κε ην θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν, ε νπνία είλαη ίζε κε 234 ℃ 

(βιέπε ζρήκα 5.7). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πεξηνρή ινμνηφκεζεο παξνπζηάδεη ρακειή 

ζεξκνθξαζία, είλαη κηθξφηεξε απφ 100 ℃, ελψ ε κέγηζηε ηηκή εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα επαθήο. 

Οκνίσο, θαη ζηνλ αλζξαθνράιπβα C10, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε παξακφξθσζε ηνπ 

απνβιίηηνπ λα είλαη πην έληνλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε (βιέπε 

ζρήκαηα 5.8 θαη 5.9). Ζ θαηεξγαζία ηνπ αλζξαθνράιπβα παξνπζηάδεη ηηο κηθξφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

απνβιίηηνπ απφ φια ηα θαηεξγαδφκελα πιηθά κε κέγηζηεο ηηο ηηκέο 653 ℃ γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

θνπήο κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη 705 ℃ γηα ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. 

 

  

ρήκα 5.8: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζην απφβιηηην γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

αλζξαθνράιπβα C10 κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 
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ρήκα 5.9: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζην απφβιηηην γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

αλζξαθνράιπβα C10 κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. 

 

Όπσο ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο έηζη θαη ζηνλ αλζξαθνράιπβα C10, ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ηελ 

ινμνηφκεζε παξνπζηάδεη κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία (≈ 208 ℃) ζε ζχγθξηζε κε ην θαλνληθφ θνπηηθφ 

εξγαιείν, ε νπνία είλαη ίζε κε 225 ℃ (βιέπε ζρήκα 5.10). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πεξηνρή 

ινμνηφκεζεο παξνπζηάδεη ρακειή ζεξκνθξαζία, είλαη πεξίπνπ ίζε κε 150 ℃, ελψ ε κέγηζηε ηηκή 

εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα επαθήο.  

 

α)    β)     

ρήκα 5.10: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηαθνχ πεδίνπ ζηα θνπηηθά εξγαιείαγηα ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

αλζξαθνράιπβα C10. 
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5.2. Απνηειέζκαηα αλαπηπζζφκελσλ πεδίσλ ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ζηα 

θαηεξγαδφκελα πιηθά θαηά ηελ πξνζνκνίσζε θνπήο 

 

Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο εθηφο απφ ην ζεξκνθξαζηαθφ πεδίν, βάζεη ησλ 

εμηζψζεσλ επίιπζεο ξνήο ηάζεσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην. ην ζρήκα 5.11 παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο θαη νη 

παξακνξθψζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην απφ πιηθφ αλνμείδσην ράιπβα 304L 

γηα ηα δπν εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη εκθαλήο ε δψλε δηάηκεζεο 

θαηά ηελ θαηεξγαζία. Απφ ηα ζρήκαηα είλαη εκθαλήο θαη ε δηαθνξά ζηε κνξθή ησλ απνβιίηησλ, ε 

νπνία απνηππψλεηαη θαη ζηελ ηηκή ηεο παξακφξθσζεο ε νπνία είλαη 6.05 mm/mmγηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ κε ινμνηφκεζε ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ είλαη 

3.72 mm/mm. Απφ ηα απνηειέζκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ινμνηφκεζε βνεζάεη ζηελ 

παξακφξθσζε ηνπ απνβιίηηνπ θαη ζηελ γξεγνξφηεξε απνκάθξπλζή ηνπ, θαζψο κε βάζεη ηηο εηθφλεο 

είλαη εκθαλέο φηη θαηά ηελ θαηεξγαζία κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε ην απφβιηηην 

παξακνξθψλεηαη πην γξήγνξα. Απφ ηηο εηθφλεο ησλ ηάζεσλ θαίλεηαη φηη ε ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζην πιηθφ θαηά ηελ θαηεξγαζία κε θνπηηθφ κε ινμνηφκεζε είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε 

απηή πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ θαηεξγαζία κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. Οη κέγηζηεο ηηκέο πνπ 

εκθαλίδνληαη είλαη 987 MPa γηα ηελ πεξίπησζε θαηεξγαζίαο κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη 979 

MPa γηα ηελ θαηεξγαζία κε εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. 

 

 Καλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν Κνπηηθφ κε Chamfer  
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ρήκα 5.11: Καηαλνκή ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην απφ αλνμείδσην 

ράιπβα 304Lγηα ηα δπν εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία. 
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Καη ζηελ πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο θαηεξγαζίαο ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα 42CrMo4, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 5.12, παξαηεξνχκε ηελ εληνλφηεξε παξακφξθσζε ηνπ απνβιίηηνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ κε ινμνηφκεζε. Ο επηβειηησκέλνο ράιπβα είλαη αξθεηά πην 

ζθιεξφ πιηθφ απφ ηνλ αλνμείδσην ράιπβα νπφηε θαη νη θακπχιεο ηάζεο – ξπζκνχ παξακφξθσζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ είλαη πνιχ πην πςειέο ζε ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα. 

Δπίζεο, θαηά ηελ θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 3, ν 

ζπληειεζηήο δηαηκεηηθήο ηξηβήο (Shearfriction) ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα είλαη κηθξφηεξνο ζε 

ζχγθξηζε κε απηφλ ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, ν νπνίνο κεηψλεηαη απφ 0.6 ζε 0.4. Απηφ έρεη επίπησζε 

ζηελ ηηκή ηεο παξακφξθσζεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα ε 

νπνία, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηεξγαζία θνπήο ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, είλαη κεγαιχηεξε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζνκνίσζεο θαηεξγαζίαο κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε θαη ίζε κε 6.56 

mm/mm,ελψ είλαη κηθξφηεξε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ίζε κε 3.55 

mm/mm. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα, εκθαλίδεηαη αθφκε πην έληνλε ε πεξηνρή δηάηκεζεο 

ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη θαη κεγαιχηεξεο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα, 1410 

MPaζηελ πεξίπησζε θνπήο κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη 1420 MPa ζηελ πεξίπησζε θνπήο κε 

εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ινμνηφκεζε δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηηο 

κέγηζηεο αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιηθφ, θαζψο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

πεδίσλ ηάζεσο είλαη πνιχ κηθξή, φκσο κηα πην πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ζηελ θνπηηθή αθκή ηνπ 

εξγαιείνπ, ζα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη ηηκέο ησλ ηάζεσλ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε 

απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 

 Καλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν Κνπηηθφ κε Chamfer  
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ρήκα 5.12: Καηαλνκή ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην απφ επηβειηησκέλν 

ράιπβα 42CrMo4γηα ηα δπν εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία. 
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ρήκα 5.13: Καηαλνκή ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην απφ 

αλζξαθνράιπβα C10γηα ηα δπν εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία. 

ην ζρήκα 5.13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο 

αλζξαθνράιπβα C10 κε ηα δπν εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία. Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ηηο 

θσηνγξαθίεο, ν αλζξαθνράιπβαο εκθαλίδεη κηα ελδηάκεζε ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηελ 

παξακφξθσζε ηνπ απνβιίηηνπ, παξακνξθψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αλνμείδσην 

ράιπβα ελψ παξακνξθψλεηαη ιηγφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα. Οη ηηκέο ηεο 

παξακφξθσζεο είλαη ζρεηηθά κηθξέο 2.92 mm/mmγηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ θαη 5.68 mm/mm γηα ην θνπηηθφ κε ινμνηφκεζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

αλζξαθνράιπβαο έρεη ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ηξηβήο δηάηκεζεο (Shear Friction) ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα πιηθά, ν νπνίνο είλαη 0.65. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηεξγαζία κε θνπηηθφ εξγαιείν 

κε ινμνηφκεζε παξακνξθψλεη ην απφβιηηην πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηελ πεξίπησζε θαηεξγαζίαο 

κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 

Οη αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ θαηεξγαζία είλαη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε πεξίπνπ ίδηεο, κε ηηκέο 1170 MPa γηα ηελ θαηεξγαζία κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη 

1190 MPa γηα ηελ θαηεξγαζία κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε. Οη ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη κηθξφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα, θάηη ην νπνίν είλαη 

θπζηθφ θαζψο ην απφβιηηην δελ παξακνξθψλεηαη ηφζν πνιχ φζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηβειηησκέλνπ 

ράιπβα. 
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5.3. Απνηειέζκαηα δπλάκεσλ θνπήο γηα ηα εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία 

 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θνπήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θπξίσλ δπλάκεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θνπήο. Σα ππνινγηζηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο 

δπλάκεσλ κέζσ δπλακνκέηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ θνπήο. Οη δπλάκεηο θνπήο πνπ 

ππνινγίδεη ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα είλαη ζε δχν άμνλεο ιφγσ ηνπ δηζδηάζηαηνπ πξνβιήκαηνο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη δπλάκεηο πνπ ππνινγίδνληαη ζηνπο άμνλεο x θαη y αληηζηνηρνχλ ζηελ θχξηα 

δχλακε θνπήο Fc θαη ζηελ δχλακε απψζεζεο Ft. ηελ πξαγκαηηθή θαηεξγαζία θνπήο ππάξρεη θαη 

ηξίηε δχλακε, απηή ηεο δχλακεο πξφσζεο Ff. Γεληθά θαηά ηελ θαηεξγαζία θνπήο, ε δχλακε πνπ 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ε θχξηα δχλακε θνπήο Fc, θαζψο είλαη ε κεγαιχηεξε απφ φιεο θαη βάζεη 

απηήο ππνινγίδεηαη ε ηζρχο ηεο εξγαιεηνκεραλήο. Οη άιιεο δχν δπλάκεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη δελ 

επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηα απνηειέζκαηα. 

ηα ζρήκαηα 5.14 θαη 5.15 παξνπζηάδεηαη ε θαηαγξαθή ησλ δχν δπλάκεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο ηνπ ράιπβα 42CrMo4 κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. Σν ζρήκα ηεο θχξηαο 

δχλακεο θνπήο παξνπζηάδεη φιε ηελ θαηεξγαζία γηα φιν ην κήθνο ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο θνπήο κέρξη πεξίπνπ ην κέζν ηνπ ηεκαρίνπ ε δχλακε παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη κέγηζηε. Μεηέπεηηα ην απφβιηηην αθνπκπάεη επάλσ ζην ηεκάρην νπφηε αιιάδεη ε 

παξακφξθσζε πνπ απνβιίηηνπ θαη ε δχλακε ειαθξψο κεηψλεηαη. Όζν πιεζηάδνπκε πξνο ην ηέινο ηνπ 

ηεκαρίνπ ιφγσ κείσζεο ηνπ πιηθνχ θαηεξγαζίαο ε δχλακε κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Όζνλ 

αθνξά ηελ δχλακε απψζεζεο, ε δχλακε δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ γεσκεηξία ηνπ θαηεξγαδφκελνπ 

ηεκαρίνπ αιιά κφλν απφ ηελ ηξηβή ηνπ απνβιίηηνπ επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Δθφζνλ ην θνπηηθφ εξγαιείν παξακέλεη ζηαζεξφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο, ε δχλακε 

απψζεζεο αθνχ πάξεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιν ην κήθνο θαηεξγαζίαο. 

 

ρήκα 5.14: Γηάγξακκα ππνινγηζκνχ ηεο θχξηαο δχλακεο θνπήο θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ 

επηβειηησκέλνπ ράιπβα κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 
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ρήκα 5.15: Γηάγξακκα ππνινγηζκνχ ηεο δχλακεο απψζεζεο θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ 

επηβειηησκέλνπ ράιπβα κε θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. 

ηνλ Πίλαθα 5.1 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δπλάκεσλ θνπήο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

πξνζνκνίσζε θνπήο κε ηα δπν εμεηαδφκελα θνπηηθά εξγαιεία. Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηα 

απνηειέζκαηα, ν αλζξαθνράιπβαο C10 εκθαλίδεη ηηο ρακειφηεξεο δπλάκεηο ελψ ν επηβειηησκέλνο 

ράιπβαο 42CrMo4 ηηο πςειφηεξεο ηηκέο, δειαδή απαηηείηαη κεγάιε ηζρχ απφ ηελ εξγαιεηνκεραλή γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηεξγαζία ηνπ. Δπίζεο, εθηφο απφ ηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα, ε ινμνηφκεζε 

επεξεάδεη ηελ θχξηα δχλακε θνπήο ε νπνία απμάλεη θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5–10%. 

εκαληηθή επίδξαζε ππάξρεη ζηελ δχλακε απψζεζεο, ε νπνία απμάλεη αηζζεηά, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα φπνπ ηξηπιαζηάδεηαη. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε απηή παίδεη 

ε ινμνηφκεζε, θαζψο κεηαηξέπεη ηελ κεδεληθή γσλία ζε αξλεηηθή, ε νπνία φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

θεθάιαην 3 παξνπζηάδεη έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα. 

 

Τιηθφ/Κνπηηθφ εξγαιείν Fc [Ν] Ft [Ν] 

304L – Καλνληθφ 342 70 

304L – Chamfer 388 211 

42CrMo4 – Καλνληθφ 462 214 

42CrMo4 – Chamfer 459 274 

C10 – Καλνληθφ 336 83 

C10 – Chamfer 355 130 

Πίλαθαο 5.1: Απνηειέζκαηα δπλάκεσλ θνπήο γηα ηα θαηεξγαδφκελα πιηθά. 
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5.4. Τπνινγηζκφο κήθνπο επαθήο απνβιίηηνπ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θφκβνπο ησλ πεπεξαζκέλσλ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ είλαη ζε επαθή 

κε απηνχο ηνπ απνβιίηηνπ ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηξεζεί ην κήθνο 

επαθήο ηνπ απνβιίηηνπ (Chip Contact Length, ccl). Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ηεο θνπήο δηαζέηεη 

ράξαθα κέηξεζεο, θαη κε ηε ρξήζε ηνπ κεηξήζεθαλ ηα κήθε επαθήο θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 5.2. Απφ ηηο ηηκέο θαίλεηαη φηη ε ινμνηφκεζε κεηψλεη ην κήθνο επαθήο αζρέησο πιηθνχ. 

Μπνξεί ζηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα ε κείσζε λα είλαη ειάρηζηε φκσο ζηνλ αλνμείδσην ράιπβα είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθή. Απφ ηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο πιηθνχ ν αλζξαθνράιπβαο εκθαλίδεη ην 

κηθξφηεξν κήθνο επαθήο απνβιίηηνπ, ελψ ην κεγαιχηεξν εκθαλίδεηαη ζηνλ αλνμείδσην ράιπβα. Σν 

κήθνο επαθήο γηα ηνλ αλνμείδσην ράιπβα είλαη θπζηνινγηθφ θαζψο είλαη ην πιηθφ κε ηελ κηθξφηεξε 

παξακφξθσζε απφ φια ηα εμεηαδφκελα. 

Τιηθφ/Κνπηηθφ εξγαιείν Μήθνο επαθήο ccl (κm) 

304L – Καλνληθφ 337 

304L – Chamfer 273 

42CrMo4 – Καλνληθφ 305 

42CrMo4 – Chamfer 296 

C10 – Καλνληθφ 278 

C10 – Chamfer 260 

Πίλαθαο 5.2: Μεηξήζεηο κήθνπο επαθήο απνβιίηηνπ. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο θνπήο ησλ ηξηψλ ραιχβσλ κε ηα δχν 

θνπηηθά εξγαιεία ζηνλ Πίλαθα 6.1, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. 

Τιηθφ/Κνπηηθφ Θεξκνθξαζία 

ηεκαρίνπ [℃] 

Θεξκνθξαζία 

θνπηηθνχ [℃] 

Σάζε 

[MPa] 

Παξακφξθσζε 

[mm/mm] 

304L – Καλνληθφ 745 208 987 3.72 

304L – Chamfer 858 193 979 6.05 

42CrMo4 – Καλνληθφ 778 234 1410 3.55 

42CrMo4 – Chamfer 794 220 1420 6.56 

C10 – Καλνληθφ 653 225 1170 2.92 

C10 – Chamfer 705 208 1190 5.68 

Πίλαθαο 6.1: Μέγηζηεο ηηκέο ζεξκνθξαζηψλ, ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε 

εμεηαδφκελνπ πιηθνχ κε ηα δπν θνπηηθά εξγαιεία. 

Καηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L παξαηεξήζεθε φηη ε θαηεξγαζία κε ην 

θνπηηθφ εξγαιείν πνπ θέξεη ινμνηφκεζε αλαπηπρζήθαλ κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, 858℃ θαη 745℃ αληίζηνηρα. Οη αλαπηπζζφκελεο 

ζεξκνθξαζίεο ζην θνπηηθφ εξγαιείν είραλ αληίζηξνθε ζπκπεξηθνξά απφ απηή ηνπ πιηθνχ, θαζψο ε 

ζεξκνθξαζία ζην θνπηηθφ κε ηε ινμνηφκεζε είλαη 193℃, ελψ ζην θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν είλαη 

208℃. Ζ δηαθνξά απηή ζεσξείηαη ινγηθή, δηφηη αλ θαη ηα δχν θνπηηθά είλαη ηνπνζεηεκέλα κε γσλία 

απνβιίηηνπ γ=0°, ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ηελ ινμνηφκεζε έρεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο θνπηηθνχ 

αξλεηηθήο θιήζεο. Με βάζεη θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη αλακελφκελν ην θνπηηθφ εξγαιείν 

νπδέηεξεο γσλίαο απνβιίηηνπ λα απνξξνθά κεγαιχηεξε ζεξκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο. Ζ 

θαηαπφλεζε ηνπ ηεκαρίνπ έθηαζε κέρξη ηα 979MPa γηα ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε θαη ηα 

987MPa ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Δίλαη νη ρακειφηεξεο ηηκέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια πιηθά, θάηη ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν θαζψο είλαη ν πην 

καιαθφο ράιπβα κε κέγηζηε αληνρή ηα 564MPa. Μεγάιε δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηελ παξακφξθσζε 

ηνπ απνβιίηηνπ. Σν θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε θαη γεληθά ηα θνπηηθά εξγαιεία κε αξλεηηθή 

γσλία απνβιίηηνπ πξνθαινχλ κεγαιχηεξε παξακφξθσζε ζην απφβιηηην. Έηζη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε παξακφξθσζε ηνπ απνβιίηηνπ απφ ηελ θαηεξγαζία κε θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε 

έθηαζε ηελ ηηκή ησλ 6.05mm/mm ελψ ην θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν παξνπζίαζε ηηκή 

παξακφξθσζεο ίζε κε 3.72mm/mm. 

Καηά ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα 42CrMo4 αλαπηπρζήθαλ 

ζεξκνθξαζίεο ζην απφβιηηην κέρξη θαη 794℃ θαηά ηελ θνπή κε ην θνπηηθφ εξγαιείν κε ινμνηφκεζε 

θαη 778℃ κε ην θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν. Παξαηεξήζεθε θαη εδψ ε ίδηα ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δχν θνπηηθά αιιά νη αλαπηπζζφκελεο ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλνμείδσην ράιπβα 304L. Οη αλαπηπζζφκελεο ζεξκνθξαζίεο ζην θνπηηθφ εξγαιείν θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είραλ αληίζηξνθε ζπκπεξηθνξά κε απηή ηνπ απνβιίηηνπ, αιιά ηψξα ην θνπηηθφ κε ηελ 

ινμνηφκεζε έθηαζε ηνπο 220℃, ελψ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην θαλνληθφ θνπηηθφ ήηαλ 234℃. Ζ 

ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα 42CrMo4 είλαη ε κέγηζηε αλάκεζα ζηα ηξία 

πιηθά θαη θηάλεη ηα 1410MPa θαη 1420MPa, γηα ην θαλνληθφ θνπηηθφ εξγαιείν θαη γηα απηφ κε ηελ 

ινμνηφκεζε αληίζηνηρα. Ζ κνξθή ηνπ απνβιίηηνπ ζηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα ηείλεη λα γίλεη 

ειηθνεηδή πνιχ γξήγνξα θαη ε ηηκή ηεο παξακφξθσζεο είλαη ε κέγηζηε αλάκεζα ζηα ηξία πιηθά. 
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Σέινο, γηα ηνλ αλζξαθνράιπβα C10, νη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχρηεθαλ ζην ηεκάρην ήηαλ νη 

κηθξφηεξεο αλάκεζα ζηα ηξία εμεηαδφκελα πιηθά αιιά κε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζην θάζε θνπηηθφ. 

Γηα ην εξγαιείν κε ηε ινμνηφκεζε ε ζεξκνθξαζία έθηαζε κέρξη θαη ηνπο 705℃ ελψ ζηελ άιιε 

πεξίπησζε ε κέγηζηε ήηαλ 653℃. Γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ιφγνπο κε ηηο ππφινηπεο θαηεξγαζίεο, ε 

ζεξκνθξαζία ζην θνπηηθφ κε ινμνηφκεζε ήηαλ κηθξφηεξε θαη έθηαζε ηνπο 208℃ ελψ ζην θαλνληθφ 

θνπηηθφ εξγαιείν ηνπο 225℃.Οη ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε 

θαηεξγαζίαο είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ επηβειηησκέλνπ ράιπβα 42CrMo4 θαη κεγαιχηεξεο απφ 

απηέο ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα 304L. Οη κέγηζηεο ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη 1190MPa γηα ην 

εξγαιείν κε ινμνηφκεζε θαη 1170MPa γηα ην θαλνληθφ εξγαιείν. Ο ιφγνο είλαη φηη αλ θαη ν 

αλζξαθνράιπβαο C10 είλαη ζθιεξφηεξνο ράιπβαο ζε ζρέζε κε ηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα 42CrMo4, 

κε κέγηζηε αληνρή 827MPa, έρεη κεγαιχηεξν ζπληειεζηή δηαηκεηηθήο ηξηβήο θαη ίζν κε 0.65 ζε ζρέζε 

κε ηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα 42CrMo4 πνπ έρεη 0.4. Όζνλ αθνξά ηελ παξακφξθσζε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε κέγηζηε ηηκή παξαηεξείηαη θαηά ηελ θνπή κε ην εξγαιείν κε ηε ινμνηφκεζε θαη είλαη 

ίζε κε 5.68 mm/mm ελψ ζηελ θνπή κε θαλνληθφ εξγαιείν είλαη κφιηο 2.92 mm/mm. Δίλαη κηθξφηεξε 

απφ απηή πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα θαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ αλνμείδσηνπ 

ράιπβα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπ πίλαθεο 5.1 θαη 5.2, φζνλ αθνξά ηηο δπλάκεηο θνπήο βγαίλεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ινμνηφκεζεο ζηνλ επηβειηησκέλν ράιπβα δελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ 

ηηκή ηεο θχξηαο δχλακεο θνπήο ελψ απμάλεη ηελ δχλακε απψζεζεο (≈28%). ηα άιια δχν πιηθά ε 

δηαθνξά είλαη πην αηζζεηή θαζψο ηφζν ε θχξηα δχλακε θνπήο φζν θαη ε δχλακε απψζεζεο απμάλνπλ 

κε ηελ ρξήζε εξγαιείνπ κε ινμνηφκεζε ζηελ θνπηηθή αθκή. Δηδηθφηεξα ε δχλακε απψζεζεο 

ηξηπιαζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα ελψ ζηνλ αλζξαθνράιπβα απμάλεη θαηά έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 57 %. Σν κήθνο επαθήο απνβιίηηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ 

παξακφξθσζεο, θαη εθφζνλ ε παξακφξθσζε απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ κε 

ινμνηφκεζε ζε ζρέζε κε απηή ηνπ θαλνληθνχ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ην απφβιηηην παξακνξθψλεηαη πην 

γξήγνξα κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην κήθνο επαθήο ηνπ απνβιίηηνπ θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ πίλαθα 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Βηβιηνγξαθία 

1. Book: Principles of Mechanical Engineering by S. Singh (S. Shand). 

2. Book: Machining and Machine Tools by A. B. Chattopadhyay (Wiley). 

3. Book: Metal Cutting: Theory And Practice by A. Bhattacharya (New Central Book Agency). 

4. Book: Manufacturing Science by M. I. Haque and S. Khan (PHI) 

5. Book: Manufacturing Processes by J. P. Kaushish (PHI). 

6. Αξηζηνµέλεο Θ. Αλησληάδεο ―Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Καηεξγαζίεο µε Αθαίξεζε Τιηθνχ ‖ 

7. Πέηξνπ Γ. Πεηξνπνχινπ  Κ.Π.. ΑΠΘ(1979) ―Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία‖ 

8. Κσλ/λνο Γηνλχζηνο Δ. Μπνπδάθεο ―Μεραληθή θαη Σερλνινγία Μεραλνπξγηθψλ Μνξθνπνηήζεσλ µε 

Αθαίξεζε Τιηθνχ ‖ 

9. Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Ηδξπκα Δπγελίδνπ , Διεπζεξίνπ Γ. Παπαδαληήι, Μηράιεο Μ. 

εξαηδηθφπνπινπ. 

10. Wang, B., Liu, Z., Su, G., Song, Q., & Ai, X. (2015). Investigations of critical cutting speed and 

ductile-to-brittle transition mechanism for workpiece material in ultra-high speed machining. 

International Journal of Mechanical Sciences, 104, 44–59.  

11. AZoM. (n.d.). Stainless Steel - Grade 304 (UNS S30400). AZO MATERIALS. 

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=965 

12. ASTMSTEEL. (n.d.). BS EN 42CrMo4 | BS EN 42CrMo4 | 1.7225 Alloy Engineering Steel. 

https://www.astmsteel.com/product/42crmo4-alloy-steel/ 

13. WIAM. (n.d.). EN 10277-2 Grade C10 cold drawn. https://matmatch.com/materials/minfm63853-en-

10277-2-grade-c10-cold-drawn 

14. Askeland, Donald R.; Phulé, Pradeep P. (2006). The science and engineering of materials (5th ed.). 

Cengage Learning. p. 198.  

15. Halliday, David; Resnick, Robert (2013). Fundamentals of Physics. Wiley. p. 524. 

16. Koch, Werner (2013). VDI Steam Tables (4 ed.). Springer. p. 8. Published under the auspices of the 

Verein Deutscher Ingenieure (VDI). 

17. Open University (2008). S104 Book 3 Energy and Light, p. 179. The Open University.  

18. Engineering Properties of Steels, Philip D. Harvey, editor, American Society for Metals, Metals Park, 

OH, (1982). 

19. Handbook of Stainless Steels, Donald Peckner and I. M. Bernstein, McGraw-Hill Book Company, New 

York, NY, (1977) 

20. Metals Handbook, Vol.1 - Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, ASM 

International 10th Ed. 1990. 

21. Metals Handbook, Howard E. Boyer and Timothy L. Gall, Eds., American Society for Metals, Materials 

Park, OH, 1985. 

22. ASM Metals Reference Book, Third edition, Michael Bauccio, Ed. ASM International, Materials Park, 

OH, 1993. 

23. ASM Specialty Handbook - Carbon and Alloy Steels, edited by J.R. Davis, Davis & Associates, ASM 

International, Metals Park, OH, (1996). 

24. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 2nd ed., Douglas C. Giancoli, Prentice Hall 

Publishers, Englewood Cliffs, NJ (1989) 

25. SAE Ferrous Materials Standards Manual, 1999 ed., HS-30, Society of Automotive Engineers, Inc., 

Warrendale, PA, (1999). 

26. ASTM Standards in ACI 301, 318, and 349, Publication SP-71, American Society for Testing and 

Materials, Philadelphia, PA, (1980) 

27. Matei, A. A., Pencea, I., Branzei, M., Trancă, D. E., Ţepeş, G., Sfăt, C. E., Ciovica (Coman), E., 

Gherghilescu, A. I., & Stanciu, G. A. (2015). Corrosion resistance appraisal of TiN, TiCN and TiAlN 

coatings deposited by CAE-PVD method on WC–Co cutting tools exposed to artificial sea water. 

Applied Surface Science, 358, 572–578. 

28. X.Z. Ding, A.L.K. Tan, X.T. Zeng, C. Wang, T. Yue, C.Q. SunCorrosion resistance of CrAlN and 

TiAlN coatings deposited by lateral rotating cathode arc. Thin Solid Films, 516 (2008), pp. 5716-5720 

29. N.S.N. Madaoui, B. Zaid, D. Saidi, A. Si AhmedStructural, mechanical and electrochemical 

comparison of TiN and TiCN coatings on XC48 steel substrates in NaCl 3.5% water solution. Appl. 

Surf. Sci., 312 (2014), pp. 134-138 

30. H.A. Jehn, M.E. BaumgartnerCorrosion studies with hard coating substrate systems. Surf. Coat. 

Technol., 54 (1992), pp. 108-114 

https://matmatch.com/materials/minfm63853-en-10277-2-grade-c10-cold-drawn
https://matmatch.com/materials/minfm63853-en-10277-2-grade-c10-cold-drawn
https://books.google.com/books?id=fRbZslUtpBYC&pg=PA198
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Halliday_(physicist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Resnick
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamentals_of_Physics
https://books.google.com/books?id=bJ_wBgAAQBAJ&pg=PA8
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Open_University


52 
 

31. C.Y.H. Lim, S.C. Lim, K.S. LeeThe performance of TiN-coated high speed steel tool inserts in turning. 

Tribol. Int., 32 (1999), pp. 393-398 

32. M.V.E.E. Vera, R. Lewis, E.A. Gallardo, J.R. Laguna-CamachoA study of the wear performance of 

TiN, CrN and WC/C coatings on different steel substrate. Wear, 271 (2011), pp. 2116-2124 

33. T. Chung-Chen, H.C. HongComparison of the tool life of tungsten carbides coated by multi-layer TiCN 

and TiAlCN for end mills using the Taguchi method 

J. Mater. Process. Technol., 123 (2002), pp. 1-4 

34. C.H. Liu, D.J. Aihua, C. Yangyang, Z. JunFriction and wear properties of TiN, TiAlN, AlTiN and 

CrAlN PVD nitride coatings 

Int. J. Refract. Met. Hard Mater., 31 (2012), pp. 82-88 

35. Marin, L. Guzman, A. Lanzutti, L. Fedrizzi, M. SaikkonenChemical and electrochemical 

characterization of hybrid PVD plus ALD hard coatings on tool steel 

Electrochem. Commun., 11 (2009), pp. 2060-2063 

36. C.L. He, J.L. Zhang, J.M. Wang, G.F. Ma, D.L. Zhao, Q.K. CaiEffect of structural defects on corrosion 

initiation of TiN nanocrystalline films 

Appl. Surf. Sci., 276 (2013), pp. 667-671 

37. P.E. Hosepian, C. Reinhard, A.P. EhiasarianCrAlYN/CrN superlattice coatings deposited by the 

combined high power impulse magnetron sputtering/unbalanced magnetron sputtering technique. Surf. 

Coat. Technol., 201 (2006), pp. 4105-4110 

38. Bouzakis, K.-D., Michailidis, N., 2007, Deviations in Determining Coatings’ and other Materials’ 

Mechanical Properties, When Considering Different Indenter Tip Geometries and Calibration 

Procedures, Surface and Coatings Technology, 202/4-7: 1108–1112. 

39. K.D. Bouzakis, E. Bouzakis, S. Kombogiannis, S. Makrimallakis, G. Skordaris, N. Michailidis, P. 

Charalampous, R. Paraskevopoulou, R. M’Saoubi, J.C. Aurich, F. Barthelmae, D. Biermann, B. 

Denkena, D. Dimitrov, S. Engin, B. Karpuschewski, F. Klocke, T. Ozel, G. Poulachon, J. Rech, V. 

Schulze, L. Settineri, A. Srivastava, K. Wegener, E. Uhlmann, P. Zeman, Effect of cutting edge 

preparation of coated tools on their performance in milling various materials, CIRP Journal of 

Manufacturing Science and Technology 7 (2014) 264–273. 

40. Air Brake Association (1921). The Principles and Design of Foundation Brake Rigging. Air brake 

association. p. 5. 

41.  Dowson, Duncan (1997). History of Tribology (2nd ed.). Professional Engineering Publishing.  

42. T. ÖzelThe influence of friction models on finite element simulations of machining. International 

Journal of Machine Tools and Manufacture, 46 (2006), pp. 518-530 

43. Profile, S. E. E. (2015). MODELLING AND SIMULATION OF METAL A Thesis Submitted to İ zmir 

Institute of Technology in Mechanical Engineering. December 2009. 

44. M. Ramezani, Z.M. Ripin, R. AhmadA static friction model for tube bulge forming using a solid 

bulging medium. Int J Adv Manuf Technol, 43 (3) (2009), pp. 238-247 

45. Bonnet, C., Valiorgue, F., Rech, J., Claudin, C., Hamdi, H., Bergheau, J. M., & Gilles, P. (2008). 

Identification of a friction model—Application to the context of dry cutting of an AISI 316L austenitic 

stainless steel with a TiN coated carbide tool. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 

48(11), 1211–1223.  

46. L. Ahmed and A. Ansell, ―Direct shear strength of high-strength fibre concrete,‖ Magazine of Concrete 

Research, vol. 62, no. 5, pp. 379–390, 2010. 

47. P. M. D. Santoa and E. N. B. S. Júlio, ―A state-of-the-art review on shear friction,‖ Engineering 

Structures, vol. 45, no. 1, pp. 435–448, 2012. 

48. Sebhi, A., Osmani, H., & Rech, J. (2012). Tribological Behaviour of Coated Carbide Tools during 

Turning of Steels with Improved Machinability. Strojniški Vestnik – Journal of Mechanical 

Engineering, 58, 744–749. https://doi.org/10.5545/sv-jme.2012.561 

49. Bahri, A., Guermazi, N., Elleuch, K., & Ürgen, M. (2015). Tribological performance of TiN coatings 

deposited on 304L stainless steel used for olive-oil extraction. Wear, 342–343, 77–84. 

https://doi.org/10.1016/j.wear.2015.08.012 

50. Bonnet, C., Valiorgue, F., Rech, J., Claudin, C., Hamdi, H., Bergheau, J. M., & Gilles, P. (2008). 

Identification of a friction model—Application to the context of dry cutting of an AISI 316L austenitic 

stainless steel with a TiN coated carbide tool. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 

48(11), 1211–1223. 

51. Sebhi, A., Osmani, H., & Rech, J. (2012). Tribological Behaviour of Coated Carbide Tools during 

Turning of Steels with Improved Machinability. Strojniški Vestnik – Journal of Mechanical 

Engineering, 58, 744–749. 

https://books.google.com/books?id=DoNBAQAAMAAJ&pg=PA5


53 
 

52. Sue, J. A., & Troue, H. H. (1990). Friction and wear properties of titanium nitride coating in sliding 

contact with AISI 01 steel. Surface and Coatings Technology, 43–44(PART 2), 709–720. 

53. Melkote, S. N., Grzesik, W., Outeiro, J., Rech, J., Schulze, V., Attia, H., Arrazola, P. J., M’Saoubi, R., 

& Saldana, C. (2017). Advances in material and friction data for modelling of metal machining. CIRP 

Annals - Manufacturing Technology, 66(2), 731–754.  

54. K.-D. Bouzakis, I. Mirisidis, E. Lili, N. Michailidis, A. Sampris, G. Skordaris, E.Pavlidou, G. Erkens, I. 

Wirth, Impact Resistance of PVD Films and Milling Performanceof Coated Tools at Various 

Temperature Levels, CIRP Annals–Manufacturing Technology55/1 (2005) 67–71. 

55. K.-D. Bouzakis, I. Mirisidis, N. Michailidis, E. Lili, A. Sampris, G. Erkens, R. Cremer, Wear of tools 

coated tools with various PVD films: Correlation with impact test results by means of FEM simulations, 

Plasma Processes & Polymers, 4 (2007) 301-310. 

56. Narayan, K. Lalit (2008). Computer Aided Design and Manufacturing. New Delhi: Prentice Hall of 

India. p. 3.  

57. Narayan, K. Lalit (2008). Computer Aided Design and Manufacturing. New Delhi: Prentice Hall of 

India. p. 4. 

58. "3D Feature-based, Parametric Solid Modeling". engineershandbook.com . Archived from the 

original on 2012-11-18. Retrieved 2012-03-01. 

59. "What is a CAD Workstation? Definition, Uses and More". Computer Tech Reviews. 2019-11-21. 

Retrieved 2020-04-30. 

60. Hrennikoff, Alexander (1941). "Solution of problems of elasticity by the framework method". Journal 

of Applied Mechanics. 8(4): 169–175 

61. Courant, R. (1943). "Variational methods for the solution of problems of equilibrium and 

vibrations". Bulletin of the American Mathematical Society. 49: 1–23.  

62. СПбЭМИРАН". emi.nw.ru. Archived from the original on 30 September 2015. Retrieved 17 

March 2018 

63. Strang, Gilbert; Fix, George (1973). An Analysis of The Finite Element Method. Prentice Hall. 

64. DarylL. Logan (2011). Afirstcourseinthefiniteelementmethod. CengageLearning.  

65. Saha, P. (Pradip) (2000). Aluminum extrusion technology. Materials Park, OH: ASM International. 

p. 25  

66. Lin, Y. C., Chen, M.-S., & Zhong, J. (2008). Prediction of 42CrMo steel flow stress at high temperature 

and strain rate. Mechanics Research Communications, 35(3), 142–150. 

67. Sakai, T., Belyakov, A., Kaibyshev, R., Miura, H., & Jonas, J. J. (2014). Dynamic and post-dynamic 

recrystallization under hot, cold and severe plastic deformation conditions. Progress in Materials 

Science, 60, 130–207. 

 

 

 

https://books.google.com/books?id=zXdivq93WIUC&printsec=frontcover
https://books.google.com/books?id=zXdivq93WIUC&printsec=frontcover
https://web.archive.org/web/20121118110426/http:/www.engineershandbook.com/Software/cad2.htm#3dp
http://engineershandbook.com/Software/cad2.htm#3dp
http://engineershandbook.com/Software/cad2.htm#3dp
http://engineershandbook.com/Software/cad2.htm#3dp
https://www.computertechreviews.com/definition/cad-workstation/
https://web.archive.org/web/20150930001741/http:/emi.nw.ru/INDEX.html?0%2Fresume%2Foganesan.htm
http://emi.nw.ru/INDEX.html?0/resume/oganesan.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Strang
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fix
https://archive.org/details/analysisoffinite0000stra

