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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Με ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη έλαο κηθξφο 

θχθινο ζπνπδψλ πνπ μεθίλεζε ην 2005 κε ηελ εηζαγσγή κνπ ζην Σκήκα 

Μεραλνινγίαο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κξήηεο ζην Ζξάθιεην. 

Αξρηθά, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Κνηξνγηάλλε Γεψξγην θαη 

Καξιαηήξα Διέλε γηα ηελ ακέξηζηε θαη ζπλερή ζπκπαξάζηαζε ηνπο, ηελ ςπρνινγηθή 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Δπραξηζηψ επίζεο, ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ θχξην Βηδάθε Νεθηάξην θαη 

Πεηνχζε Μάξθν γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε ηνπο θαζνδήγεζε, ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο 

θαη νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Σέινο, επηζπκψ λα εθθξάζσ ηελ άπεηξε εθηίκεζε κνπ ζηνλ θχξην Αγγειάθε 

Μηραήι γηα ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεψλ ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαιεηνκεραλψλ 

CNC. 
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ΚΟΠΟ 

 
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε θαηαζθεπή θαινππηνχ απφ αινπκίλην ζηελ 

CNC θξέδα HAAS VF-2 ηνπ εξγαζηεξίνπ κεραλνινγίαο. Γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην 

θαινχπη ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ηξηζδηάζηαην 

παξακεηξηθφ ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα PTC PRO ENGINEER WILDFIRE 4. Μέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζρεδηαζκφο ηνπ θαινππηνχ θαη ζα 

πξνζνκνησζνχλ φιεο νη θαηεξγαζίεο θνπήο ηνπ αθαηέξγαζηνπ πιηθνχ ελψ παξάιιεια 

ζα παξαρζεί ν θψδηθαο G πνπ είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ινγηζκηθνχ κε 

ηνλ ειεγθηή ηεο CNC θξέδαο. Σειεπηαίν θαη πεηξακαηηθφ ζηάδην είλαη ρχηεπζε ελ 

θελφ ηνπ θαινππηνχ ζηελ κεραλή ΜΚ-MINI κε ξεηίλε 2 ζπζηαηηθψλ ηεο εηαηξίαο 

AXSON πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαινχπηα ζηιηθφλεο. 
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Κεθάιαην 1: CNC ΦΡΔΕΔ 
 

1.1 Δηζαγσγή 
 

CNC = Computer Numerical Control 

Οη CNC (ππνινγηζηηθέο αξηζκεηηθέο ειεγρφκελεο) κεραλέο είλαη πνιχπινθα 

εξγαιεία επεμεξγαζίαο πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνιχπινθα 

εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, νη νπνίεο απμάλνληαη 

ξαγδαία κε ηελ πξφνδν ησλ ππνινγηζηψλ. Οη CNC κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε κεραλέο 

πνπ εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο φπσο ηφξλνη, θξέδεο, θνπή θαη ράξαμε κε ιέηδεξ, πδξνθνπή 

θαη άιισλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ. Ο φξνο CNC αλαθέξεηαη ζε κηα κεγάιε νκάδα 

απφ απηά ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγηθή ππνινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ θηλήζεσλ γηα λα εθηειεζζεί ε θαηεξγαζία. 

 

1.2 Ηζηνξηθή Δμέιημε 
 

Σν θίλεηξν ηεο 'εθεχξεζεο' ηνπ αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ (NC) ήηαλ ε επθνιφηεξε 

θαη γξεγνξφηεξε παξαγσγή εμαξηεκάησλ αεξνπιάλσλ ζην πφιεκν ησλ Ηαπψλσλ κε 

ηνπο Ακεξηθάλνπο ζηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ, φπνπ νη δεχηεξνη είραλ εμαηξεηηθά κεγάιεο 

απψιεηεο. Ζ ηαρεία παξαγσγή θαη επηζθεπή αεξνζθαθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ζηάζεθε 

πξαγκαηηθφο πνλνθέθαινο γηα ηνπο κεραληθνχο ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο. Έηζη, 

πέξα απφ ηε κεησκέλε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαιεηνκεραλψλ, ε 

ζπλερήο παξαγσγή ρσξίο ζπληήξεζε θαη ε θφπσζε ησλ ηερληηψλ νδεγνχζε, ζπρλά, 

ζε ειαηησκαηηθά θαη επηθίλδπλα ηεκάρηα. Αθφκα, νη απαηηήζεηο ηεο βηνκεραλίαο γηα 

αθφκα πην ζχλζεηα ηεκάρηα, δελ κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα ζπκβαηηθά 

κεραλνπξγεία. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθαξκνγήο αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

εξγαιεηνκεραλέο είλαη ε αθφινπζε:  

 

1949 Αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιεηνκεραλψλ αλαηέζεθε ζηνλ John 

Pearson θαη ζην Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ). 

 

1952 Καηαζθεπάζηεθε ε πξψηε κεραλή αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ, κία Cincinnati 

Hydrotel, κε θαηαθφξπθε άηξαθην, ηαπηφρξνλε θίλεζε ζε ηξείο άμνλεο (3D γξακκηθή 

παξεκβνιή), 400 πεξίπνπ δηφδνπο ζηε κνλάδα ειέγρνπ θαη αλάγλσζε δεδνκέλσλ απφ 

δηάηξεηε ηαηλία. 

  

1954 Ζ εηαηξία Bendix άξρηζε βηνκεραληθή παξαγσγή εξγαιεηνκεραλψλ 

αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ. 

  

1958 Δκθαλίζηεθε ε πξψηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ ε 

APT (Automatically Programmed Tool) ζε ζπζρεηηζκφ κε ππνινγηζηή ΗΒΜ 704.  

 

1960 Αληηθαηαζηάζεθαλ ξειέ θαη δίνδνη ηεο κνλάδαο ειέγρνπ κε ηξαλδίζηνξ.  

 

1965 Απηνκαηνπνηήζεθε ε αιιαγή εξγαιείσλ  
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1968 Δθαξκφζηεθαλ νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα κε άκεζν αληίθηππν ζην 

κέγεζνο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ.  

 

1969 Δκθαλίζηεθε ην πξψην DNC (ζεκαίλεη θαηαλεκεκέλνο (DISTRIBUTED) 

θαη φρη άκεζνο(DIRECT ) - Standard Omnicontrol θπζηθά ζε ππνινγηζηή ΗΒΜ. 

 

1970 Τινπνηήζεθε ε απηφκαηε αιιαγή παιεηψλ.  

 

1972 Γεκηνπξγήζεθε ε πξψηε γεληά CNC ζε mini ππνινγηζηέο.  

 

1976 Άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπινί επεμεξγαζηέο ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ, πξάγκα πνπ δηεπθφιπλε ηε δηεχξπλζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

είλαη εθηθηέο ζηελ ίδηα ηελ εξγαιεηνκεραλή (θπξίσο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

κεραλήο).  

 

1980 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εξγαιεηνκεραλήο ππνζηεξίδεηαη απφ γξαθηθά κε 

θάπνην είδνο πξνζνκνίσζεο ζηελ ίδηα ηελ κνλάδα ειέγρνπ.  

 

1985 Ξεθίλεζε ε δεκηνπξγία 'αλνηρηψλ' ζπζηεκάησλ θαη ηππνπνηεκέλσλ 

πξσηφθνισλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εξγαιεηνκεραλψλ ζε πεξηβάιινλ 

CIM.  

 

1990 Δκθαλίζηεθαλ ςεθηαθά interfaces κεηαμχ κνλάδαο ειέγρνπ θαη κνλάδαο 

θίλεζεο πνπ βειηίσζαλ πνιχ ηελ αθξίβεηα θαη ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αμφλσλ.  

 

1993 Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows ζηελ 

κνλάδα ειέγρνπ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε θχξηα θαη ηερληθά πην απαηηεηηθή εθαξκνγή ηνπ αξηζκεηηθνχ 

ειέγρνπ γίλεηαη ζε εξγαιεηνκεραλέο θνπήο, φπνπ ηππηθά έλα εξγαιείν αθνινπζεί κία 

γεσκεηξηθή ηξνρηά. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη αξηζκεηηθφο έιεγρνο 

θαη ζε εξγαιεηνκεραλέο δηακφξθσζεο (ειαζκάησλ, ζσιήλσλ θιπ), αιιά θαη ζε κε 

ζπκβαηηθέο κεραλέο θαηεξγαζηψλ, φπσο ε ειεθηξνδηάβξσζε. 
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1.3 CNC 
 

1.3.1 Λεηηνπξγία CNC 
 

CNC είλαη ε θαζνδήγεζε κηαο εξγαιεηνκεραλήο κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο 

θσδηθνπνηεκέλσλ εληνιψλ πνπ απνηεινχληαη απφ αξηζκνχο, γξάκκαηα ηνπ 

αιθαβήηνπ θαη ζχκβνια ηα νπνία κπνξεί λα θαηαλνήζεη ε κνλάδα ειέγρνπ ηεο 

κεραλήο (machine control unit , MCU). Οη εληνιέο απηέο κεηαηξέπνληαη ζε παικνχο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπο νπνίνπο αθνινπζνχλ νη θηλεηήξεο θαη νη κνλάδεο ειέγρνπ 

ηεο κεραλήο έηζη ψζηε λα εθηειεζζνχλ νη κεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζε έλα εμάξηεκα. 

Οη αξηζκνί ηα γξάκκαηα θαη ηα ζχκβνια είλαη θσδηθνπνηεκέλεο εληνιέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο, ζέζεηο, ιεηηνπξγίεο ή θηλήζεηο ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη ε εξγαιεηνκεραλή θαζψο δηακνξθψλεη ην εμάξηεκα. 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο θαζνδήγεζεο θαη έιεγρνπ ησλ εξγαιεηνκεραλψλ CNC απφ 

ην ρείξηζηε ηνπο είλαη κνλφδξνκεο. Ο ηερληθφο CNC θαζνξίδεη ηελ αθνινπζία ησλ 

θηλήζεσλ ηεο εξγαιεηνκεραλή, ηηο ηηκέο ησλ ζπλζεθψλ θαηεξγαζίαο (πξφσζε, βάζε 

θνπήο, ηαρχηεηα θνπήο, θ.ι.π), ειέγρεη ηε ρξήζε ή φρη ηνπ πγξνχ θνπήο, δηαρεηξίδεηαη 

ηα θνπηηθά εξγαιεία, θ.ι.π. Γηα φια απηά, ζπληάζζεη έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο ζε 

ηππνπνηεκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (θψδηθαο), κεηαθέξεη ηνλ θψδηθα ζηε 

κνλάδα έιεγρνπ θαη ελεξγνπνηεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ CNC θαζνδήγεζε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ζπζηήκαηα 

ζρεδίαζεο (Computer Aided Design, CAD) θαη ζπζηήκαηα θαηεξγαζηψλ (Computer 

Integrated Manufacturing, CIM) θαη επέιηθηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο (Flexible 

Manufacturing Systems, FMS). Δπηπιένλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ππνινγηζκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ έιεγρνπ θαζνδήγεζεο δηεμάγνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ηαρχηεξα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο. 

 

1.3.2 Πιενλεθηήκαηα CΝC 
 

 Διαηησκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο γηα παξαγσγή. 

 Διάηησζε αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο. 

 Μεγάινο βαζκφο αθξίβεηαο. 

 Πνιχπινθεο κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο. 

 Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. 

 Μεγαιχηεξε αζθάιεηα ηεο εξγαιεηνκεραλήο. 

 Μηθξφηεξε αλάγθε επίβιεςεο. 

 Μεγαιχηεξε ρξήζε ηεο κεραλήο. 

 Μεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή. 

 Μεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ ρεηξηζηή. 

 Διάηησζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ. 
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1.3.3 Βήκαηα Γηαδηθαζίαο 
 

 ΥΔΓΗΑΜΟ: 

θέςε, νξηζκφο πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεδηαζκφο ηεκαρίνπ. 

 

 CAD: 

Μεηάθξαζε ηεο ζθέςεο ζηνλ ππνινγηζηή. ρεδηαζκφο ηνπ ηεκαρίνπ ζε 

πξφγξακκα 3D (Σξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο).  

 

 CAM: 

Μεηαηξνπή ηνπ 3D ζρεδίνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ γιψζζα ηεο 

κεραλήο. 

 

 ΔΛΔΓΥΟ: 

Καηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ ηεο κεραλήο. 

 

 ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ: 

Καηαζθεπή ηνπ ηεκαρίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.  

 

 
 

ρήκα 1: Γηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζίαο CNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CAD CAM ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
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1.3.4 Λνγηζκηθά CAD/CAM/CAE 
  

CAD = Computer Aided Design. 

Computer Aided Design (CAD) είλαη ε ςεθηαθή δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο, 

εμαξηήκαηνο ή ζπλαξκνινγήκαηνο.  

Χο έλλνηα πεξηιακβάλεη ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ηδεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ, ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ, πνπ πεξηιακβάλεη ην 

ζρεδηαζκφ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ, θαη κεηέπεηηα ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ πνπ ζα 

θαζνξίζεη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πξντφληνο, φπσο ηελ έρεη ζπιιάβεη ν ζρεδηαζηήο. Ζ 

ςεθηαθή απηή δεκηνπξγία κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ αλάιπζεο πξνηνχ 

πάξεη έγθξηζε γηα λα πξνσζεζεί ζηελ παξαγσγή. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, επηηξέπεη γξήγνξεο θαη αθξηβείο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ειαρηζηνπνηεί ηα ιάζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. 

Υξεζηκνπνηψληαο θάπνην CAD ινγηζκηθφ, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πην θαηλνηφκα 

ζρέδηα ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο. Με έλα CAD 

ινγηζκηθφ γηα ηξηζδηάζηαηε ζηεξεά κνληεινπνίεζε, έρεηε θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ 

κνληέινπ θαη κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζρέδηα παξαγσγήο, ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα, 

ζρέδηα δηαδηθαζηψλ ζπλαξκνιφγεζεο, θσηνξεαιηζηηθέο εηθφλεο θαη θηλεκαηηθή 

πξνζνκνίσζε.  

 

CAM - Computer Aided Manufacturing 

Computer Aided Manufacturing είλαη ε δηαδηθαζία φπνπ ηα CAD δεδνκέλα 

επεμεξγάδνληαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ θαζνδήγεζε CNC 

εξγαιεηνκεραλψλ.  

Ζ ςεθηαθή πιεξνθνξία ελφο θνκκαηηνχ εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα CAM απφ ην 

ινγηζκηθφ CAD. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη ζε δηζδηάζηαηε (2D) ή ηξηζδηάζηαηε 

(3D) κνξθή, αλάινγα κε ηελ θαηεξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

 

CAE - Computer Aided Engineering 

Computer Aided Engineering είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ πξνζνκνίσζε, ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 

ςεθηαθφ κνληέιν, πξντφλ ή ζπλαξκνιφγεκα, κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ. Με ηα 

πξνγξάκκαηα CAE, εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε απφδνζε ελφο πξντφληνο, πξηλ ην 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί έλα θπζηθφ πξσηφηππν. 

Με εμειηγκέλα εξγαιεία πξνζνκνίσζεο θαη αλάιπζεο, νη κεραληθνί κπνξνχλ λα 

δνθηκάζνπλ ηε δνκηθή θαη ηε ζεξκηθή απφδνζε, ηηο δνλήζεηο, ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη 

ηελ θηλεζηαθή απφδνζε ηνπ πξντφληνο, απφ ην ηξηζδηάζηαην CAD ζρέδην. Οξηζκέλα 

CAD/CAM ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα απιά εξγαιεία αλάιπζεο, αιιά γηα 

πην απαηηεηηθέο αλαιχζεηο, ππάξρνπλ πην εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα. Δπηπξφζζεηα, 

ππάξρεη κηα γθάκα εξγαιείσλ βηνκεραληθήο αλάιπζεο θαη πξνζνκνίσζεο, φπσο ε 

αλάιπζε ξνήο πιαζηηθνχ θαη ε επαιήζεπζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

injection moulding. Ζ δηαδηθαζία ρχηεπζεο κεηάιινπ, κπνξεί λα πξνζνκνησζεί θαη λα 

βειηηζηνπνηεζεί, ειαρηζηνπνηψληαο ηε ζπαηάιε αθξηβψλ πξψησλ πιψλ θαη 

εμαζθαιίδνληαο έλα ρπηφ πςειήο πνηφηεηαο. 
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Κεθάιαην 2: ΦΡΔΕΔ 
 

2.1 Δίδε Φξεδνκεραλώλ  
 

Τπάξρνπλ δχν είδε θξεδνκεραλψλ: 

 Οξηδφληηαο αηξάθηνπ.  

 Καηαθφξπθεο-θάζεηεο αηξάθηνπ. 

  

 
Δηθφλα 1: Λεπηνκεξή απεηθφληζε θάζεηεο θξεδνκεραλήο. 

 
Δηθφλα 2: Λεπηνκεξή απεηθφληζε νξηδφληηαο θξεδνκεραλήο θαη ζεξπνηί(θνξείνπ) 
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Με βάζε ηνπο άμνλεο πνπ ελζσκαηψλνπλ νη πεξηζζφηεξεο CNC εξγαιεηνκεραλέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηξηψλ (3), ηεζζάξσλ (4) ή θαη πέληε (5) αμφλσλ. ε επηηξαπέδηα 

θιίκαθα φκσο ζπλαληψληαη θπξίσο κεραλέο ηξηψλ (3) αμφλσλ, ζε θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ελφο εθ ησλ επζπγξάκκσλ αμφλσλ κε 

πεξηζηξνθηθφ κεραληζκφ (δηαηξέηεο). ε ζπαληφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη 

επηηξαπέδηεο κεραλέο ηεζζάξσλ αμφλσλ κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θίλεζεο ηξηψλ 

επζπγξάκκσλ αμφλσλ θαη ελφο πεξηζηξνθηθνχ. 

2.2 Κύξηα Μέξε 
 

Κπξία κέξε ζε θξέδεο αξηζκεηηθνχ έιεγρνπ απνηεινχλ:  

Οη άμνλεο ηεο εξγαιεηνκεραλήο: Με απηνχο επηηειείηαη ζπλδπαζκφο γξακκηθψλ 

θαη πεξηζηξνθηθψλ θηλήζεσλ. Κάζε άμνλαο λνείηαη ηφζν κε ηελ θηλεκαηηθή ηνπ 

έλλνηα, φζν θαη ζαλ ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ηζρχνο ή κέηξεζεο επί απηνχ 

ησλ ζηνηρείσλ θίλεζεο (ζέζε, ηαρχηεηα, επηηάρπλζε). Οη άμνλεο, ε θίλεζή ηνπο θαη ν 

έιεγρφο ηνπο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηάηαμε, ην ραξαθηεξηζκφ θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ επηηξαπέδησλ CNC θξεδνκεραλψλ. 

Ο θηλεηήξαο θχξηαο αηξάθηνπ δηα ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ.  

Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπλήζσο έλα αξηζκφ 

κηθξνεπεμεξγαζηψλ, κλήκεο (RAM & ROM) θαη νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ γηα 

ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνπήο θαζψο θαη ειεθηξνληθά 

ηζρχνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αμφλσλ. Γηάθνξα πεξηθεξεηαθά γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε κεραλή, ηελ εθηχπσζε αξρείσλ θαη ελδερφκελα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαιεηνκεραλήο.  

Ο H/Y θαη ην ιεηηνπξγηθφ ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θνπήο ζηε κεραλή (κε ελζσκαησκέλν CAM ή κέζσ post-processor 

απφ εμσηεξηθφ CAM), ηελ εθηχπσζε αξρείσλ θαη ελδερνκέλσο ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαιεηνκεραλήο.  

πζθεπέο αιιαγήο εξγαιείσλ, ππάξρνπλ δχν εηδψλ, ε θαηαθφξπθε θαη ε 

νξηδφληηα. Ζ ζπζθεπή αιιαγήο εξγαιείσλ κπνξεί λα απνζεθεχεη αξθεηά 

πξνηνπνζεηεκέλα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα θιεζνχλ γηα ρξήζε απηφκαηα, απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ εμαξηήκαηνο. Οη ζπζθεπέο αιιαγήο εξγαιείσλ είλαη ζπλήζσο δχν 

θαηεπζχλζεσλ, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαθίλεζεο γηα ηελ 

ηπραία πξφζβαζε ζην εξγαιείν. Ο πξαγκαηηθφο ρξφλνο αιιαγήο εξγαιείσλ είλαη κφλν 

3 κέρξη 5 sec. 

Ζ MCU (Machine Control Unit) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ρεηξηζηή λα εθηειεί 

κηα πνηθηιία εξγαζηψλ φπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε θαηεξγαζία, ε δηάγλσζε, ε 

επνπηεία εξγαιείσλ θαη κεραλήο θιπ. Οη MCU πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη λέεο MCU είλαη πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλεο, 

πξάγκα πνπ θάλεη ηηο εξγαιεηνκεραλέο πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο θαη ην ζχλνιν ηεο 

κεραλνπξγηθήο επεμεξγαζίαο ιηγφηεξν εμαξηψκελν απφ ηελ αλζξψπηλε επηδεμηφηεηα. 
 

2.3 Aξρή Λεηηνπξγίαο  
 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ειέγρνπ θιεηζηνχ βξφρνπ αλάδξαζεο. Οη ηηκέο 

αλαθνξάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξφγξακκα ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο 

πνπ κεηξψληαη φζν ζπρλά απαηηείηαη θαη ε δηαθνξά ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
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νδήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο θάζε άμνλα ή γεληθφηεξα ησλ πάζεο θχζεσο 

ελεξγνπνηεηψλ (actuators).  

Ζ γεληθή αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαιεηνκεραλήο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 2 θαη 3. 

 
ρήκα 2: Γεληθή αξρή ιεηηνπξγίαο CNC εξγαιεηνκεραλήο. 

 
ρήκα 3: Γεληθή αξρή ιεηηνπξγίαο CNC εξγαιεηνκεραλήο. 

Απφ ηε θχζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, νη θηλεηήξεο servo έρνπλ ζηαζεξή αλάδξαζε 

ζέζεο, ιφγσ ηεο νπηηθήο παικνγελλήηξηαο (optical encoder), κε ηελ νπνία είλαη 

εθνδηαζκέλνη. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

θηλεηήξα θαη θξαηά ηνλ ειεγθηή ελεκεξσκέλν γηα ην πφζν πξαγκαηηθά έρεη 

πεξηζηξαθεί ν άμνλαο ηνπ θηλεηήξα. Ζ αλάδξαζε ζέζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηνξζψζεη θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο. Ζ 

ζηαζεξή δηνξζσηηθή απηή δηεξγαζία επηηπγράλεηαη ζε πςειέο ηαρχηεηεο (κέρξη θαη 

ηξεηο θνξέο ην ζπλνιηθφ έξγν) θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο ηζρχνο (κέρξη θαη 

ηξεηο θνξέο ηε ζηξεπηηθή ξνπή) ζε πςειέο ηαρχηεηεο. Σν ζχζηεκα θιεηζηνχ βξφγρνπ 

ησλ θηλεηήξσλ servo δηαζθαιίδεη επίζεο φηη δελ πξφθεηηαη λα εκθαληζηεί θάπνηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ θίλεζε, εθηφο θαη αλ θάπνην ακεηαθίλεην αληηθείκελν εκπνδίζεη 

ηελ ηξνρηά θίλεζεο. 

 

2.4 Καζνξηζκόο ησλ Αμόλσλ 

  
Οη άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο 

θίλεζεο γηα εξγαιεηνκεραλέο αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην ISO-841 ηνπ 

1974 θαη ζηα αληίζηνηρα εζληθά πξφηππα DIN, BS θιπ. Οξίδεηαη δεμηφζηξνθν 

θαξηεζηαλφ ζχζηεκα γηα ηνπο θχξηνπο άμνλεο Υ, Τ θαη Ε (βι. Δηθφλα 3). 
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Οη γξακκηθνί άμνλεο κηαο εξγαιεηνκεραλήο είλαη:  

• νη θχξηνη Υ, Τ, Ε,  

• νη δεπηεξεχνληεο U, V, W, παξάιιεινη πξνο ηηο δηεπζχλζεηο X, Y, Z 

αληίζηνηρα.  

• νη βνεζεηηθνί P, Q θαη R., φρη αλαγθαία παξάιιεινη πξνο ηηο δηεπζχλζεηο 

X, Y, Z.  

Οη άμνλεο πεξηζηξνθήο ζπκβνιίδνληαη κε A, B, θαη C θαη είλαη επίζεο 

παξάιιεινη πξνο ηηο θχξηεο θαξηεζηαλέο δηεπζχλζεηο X, Y, Z. Ζ ζεηηθή θαηεχζπλζε 

πεξηζηξνθήο γηα ηνπο άμνλεο A, B, θαη C πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ θαλφλα ηνπ 

δεμηφζηξνθνπ θνριία θνηηψληαο πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε ησλ αμφλσλ Υ, Τ, Ε 

αληίζηνηρα. 

Ο άμνλαο R (Reference = αλαθνξά) ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ Ε γηα λα 

δειψζεη ην επίπεδν (αλαθνξάο) φπνπ απνζχξεηαη ην εξγαιείν θξέδαο, δξαπάλνπ θαη 

άιισλ ζπλαθψλ εξγαιεηνκεραλψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο θάζεο θνπήο θαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο θαη πάλσ απφ ην νπνίν ην εξγαιείν είλαη δπλαηφ λα θηλείηαη 

κε γξήγνξε πξφσζε. 

Κάπνηε ζπκβαίλεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο (ζπλήζσο 1 θαη 2) ζηνπο 

άμνλεο Υ, Τ. Απηνί νη άμνλεο αληηζηνηρνχλ ζε γέθπξεο κεγάισλ εξγαιεηνκεραλψλ, νη 

νπνίεο θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε Υ ή Τ κε ηε βνήζεηα δχν θηλεηήξσλ (αμφλσλ). 

Παξφιν φηη δελ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθνχο άμνλεο, αιιά γηα ζπκπιεξσκαηηθνχο, 

ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα δηαρσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κε έλα δείθηε. 

 

 
Δηθφλα 3: Καζνξηζκφο αμφλσλ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο ζε θάζε γξακκηθφ άμνλα ζεσξείηαη 

πάληνηε ε ζρεηηθή θίλεζε ηνπ εξγαιείνπ ζε ζχζηεκα αλαθνξάο αθίλεην σο πξνο ην 

ηεκάρην. Αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θηλείηαη ην ηεκάρην, ε θαηεχζπλζε πνπ θαζνξίδεηαη 

ζαλ ζεηηθή είλαη ε πξαγκαηηθή (αληίζεηε κε ηελ πεξίπησζε αθίλεηνπ ηεκαρίνπ) αιιά 

ην ζχκβνιν ηνπ αληίζηνηρνπ άμνλα αθνινπζείηαη απφ έλα ηφλν, δει. +Υ’, +Τ’ θιπ. 

Με απηή ηε ζχκβαζε απαιιάζζεηαη ν πξνγξακκαηηζηήο απφ ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ζηελ ηδηαίηεξε θαηαζθεπή θάζε 

κεραλήο. Οη θαλφλεο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο ζε 

εξγαιεηνκεραλέο είλαη νη αθφινπζνη : 

Γηα ηνλ άμνλα ησλ Ε :  

• ε εξγαιεηνκεραλέο θξεδαξίζκαηνο ή δηάηξεζεο, ε ζχκβαζε είλαη ν Ε άμνλαο 

λα είλαη παξάιιεινο κε ηελ άηξαθην θαη ε ζεηηθή θαηεχζπλζε λα αληηζηνηρεί ζε 

αχμεζε ηεο απφζηαζεο ηεκαρίνπ θαη εξγαιείνπ.  

• Γεληθά ν άμνλαο Ε είλαη θαηά κήθνο ηεο θχξηαο αηξάθηνπ (απηήο πνπ δηαζέηεη 

ηελ κέγηζηε ηζρχ). Ζ άηξαθηνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεη ην εξγαιείν (φπσο ζε δξάπαλα) 

ή ην ηεκάρην (φπσο ζε ηφξλνπο).  
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• Δάλ δελ ππάξρεη άηξαθηνο, φπσο ι.ρ. ζε πιάλεο, ν άμνλαο Ε είλαη θάζεηνο ζηελ 

επηθάλεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ ηεκαρίνπ (ηξαπέδη).  

Γηα ηνλ άμνλα ησλ Υ :  

• Ο άμνλαο Υ είλαη παξάιιεινο πξνο ηελ επηθάλεηα ζπγθξάηεζεο θαη 

παξάιιεινο πξνο ηε καθξχηεξε απφ ηηο θηλήζεηο ηεο κεραλήο. Όπνπ είλαη δπλαηφ 

πξέπεη λα είλαη νξηδφληηνο.  

• ε εξγαιεηνκεραλέο κε πεξηζηξεθφκελα εξγαιεία εάλ ν άμνλαο Ε είλαη 

νξηδφληηνο, ε ζεηηθή θαηεχζπλζε Υ είλαη πξνο ηα δεμηά θνηηψληαο απφ ηελ θνιψλα 

πξνο ην ηεκάρην, βι. Δηθφλα 2. Δάλ ν άμνλαο Ε είλαη θαηαθφξπθνο ε ζεηηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα Υ είλαη πξνο ηα δεμηά θνηηψληαο απφ ηελ άηξαθην πξνο ηελ 

θνιψλα, βι. Δηθφλα 1.  

 

2.5 Απόιπηεο θαη ρεηηθέο πληεηαγκέλεο 
 

Σα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ελφο ηεκαρίνπ, πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεί θαηεξγαζία, 

κπνξεί λα νξηζηνχλ κε δπν ηξφπνπο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ απφιπην θαη ην ζρεηηθφ ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο ζεκείσλ ζην επίπεδν ή ζην ρψξν. Καη νη δπν ηξφπνη είλαη 

κεηαμχ ηνπο ηζφηηκνη, κε ηελ έλλνηα φηη, νπνίνο απφ ηνπο δπν θη αλ ρξεζηκνπνηεζεί, ην 

απνηέιεζκα ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο ζα είλαη ην ίδην. ηελ πεξίπησζε 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο κε ηνλ απφιπην ηξφπν, νη ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείνπ δίλνληαη 

ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, πνπ έρεη νξηζζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε ζεκείν 

είλαη δηαθνξεηηθή νληφηεηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ δε ζρεηίδεηαη κε θαλέλα άιιν 

ζεκείν, εθηφο απφ ην κεδεληθφ (αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ). Έηζη ζηελ 

ςεθηαθή θαζνδήγεζε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο θαη επαλάιεςεο ηεο θνπήο ζε 

θάπνηα γλσζηή ζέζε, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε επαλεθηέιεζε φινπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ην δεχηεξν ηξφπν, κε ηε ρξήζε δειαδή ησλ ζρεηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ε 

πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ γίλεηαη πάληα κε αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν 

ζεκείν. Γηα λα κεηαθεξζεί δειαδή ζηε λέα ζέζε ην θνπηηθφ εξγαιείν, πξέπεη ε 

θίλεζε λα γίλεη ζε ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ απηφ βξίζθεηαη πξηλ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη 

έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα. Δάλ ε θαηεξγαζία δηαθνπεί, γηα παξάδεηγκα, ιφγσ βιάβεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη πάιη απφ ηελ ίδηα ζέζε, αθνχ απηή 

είλαη νξηζκέλε ζε ζρέζε κε θάπνηα πξνεγνχκελε ζέζε, πνπ δελ είλαη πηα γλσζηή. 

Όκσο ε κέζνδνο απηή έρεη άιιεο επθνιίεο έιεγρνπ θαη αληηγξαθήο, πνπ ηελ θάλνπλ 

ζε αξθεηέο πεξίπησζεο ειθπζηηθή ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 

 

2.6 Φξεδάξηζκα 
 

 Σν θξεδάξηζκα είλαη κηα θαηεξγαζία αθαίξεζεο κεηαιιηθνχ πιηθνχ φπνπ, 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εξγαιεηνκεραλήο ζηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ηνπ 

θνκκαηηνχ θαη ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πνιχπινθεο 

γεσκεηξίεο. Ζ θχξηα θίλεζε δίδεηαη ζην θνπηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν δηαζέηεη πνιιέο 

θχξηεο θφςεηο ή δφληηα, ελψ ζην θνκκάηη δίλεηαη ε θίλεζε πξνψζεσο. Ζ δηαηνκή ηνπ 

απνβιήηνπ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν θνπήο ηνπ θάζε δνληηνχ, θαζψο 

θάζε δφληη δελ θφβεη ζπλερψο αιιά κφλν φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θνκκάηη θαηά 

ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 
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Δηθφλα 4: Παξάδεηγκα θξεδαξίζκαηνο. 

 Οη θαηεξγαζίεο θξεδαξίζκαηνο δηαθξίλνληαη ζε πεξηθεξηθφ, κεησπηθφ θαη ζην 

θξεδάξηζκα κε θνλδχιη. Με ην κεησπηθφ θξεδάξηζκα θαηεξγάδνληαη επηθάλεηεο 

θάζεηεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ην νπνίν δηαζέηεη δφληηα κε θφςεηο 

πεξηθεξεηαθά θαη κεησπηθά. Με ην πεξηθεξηθφ θξεδάξηζκα θαηεξγάδνληαη επίπεδεο 

επηθάλεηεο παξάιιειεο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ην 

νπνίν δηαζέηεη δφληηα κε θφςεηο κφλν πεξηθεξεηαθά. ην θξεδάξηζκα κε θνλδχιη 

θαηεξγάδνληαη δηάθνξεο επηθάλεηεο κεησπηθέο ή πεξηθεξηθέο, θαζψο ην θνπηηθφ 

εξγαιείν δηαζέηεη ηε γεσκεηξία ηνπ πεξηθεξηθνχ εξγαιείνπ, κε θάζεηε δηεχζπλζε 

πξνο ην θνκκάηη, φπσο ζην κεησπηθφ θξεδάξηζκα.  

 

 
Δηθφλα 5: Καηεξγαζίεο θξεδαξίζκαηνο- πεξηθεξηθφ, κεησπηθφ θαη κε θνλδχιη. 

 

Καηά ηελ θαηεξγαζία θξεδαξίζκαηνο ε θίλεζε πξνψζεσο ηνπ θνκκαηηνχ κπνξεί 

λα είλαη αληίξξνπε ή νκφξξνπε πξνο ηελ θχξηα πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ. 
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Δηθφλα 6: Πιάγηα φςε αληίξξνπνπ θαη νκφξξνπνπ θξεδάξηζκαηνο. 

 

 
Δηθφλα 7: Κάηoςε αληίξξνπνπ θαη νκφξξνπνπ θξεδαξίζκαηνο. 

 

 ην αληίξξνπν θξεδάξηζκα ην θνπηηθφ εξγαιείν πεξηζηξέθεηαη αληίζεηα απφ ηε 

δηεχζπλζε ηεο πξφσζεο θαζψο ην θνκκάηη θηλείηαη πξνο ην εξγαιείν απφ ηε κεξηά 

φπνπ ηα δφληηα θηλνχληαη πξνο ηα πάλσ. Σν πάρνο ηνπ απνβιήηνπ ζηελ αξρή ηεο 

θνπήο ηνπ ελφο δνληηνχ είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη, φπνπ ζην 

ηέινο ηεο θνπήο ηνπ ελφο δνληηνχ είλαη ην κέγηζην. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ απαηηείηαη απφ ην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην λα έρεη ηξαρηά επηθάλεηα, ψζηε λα 

απμάλεηαη ε δσή ηνπ εξγαιείνπ, θαζψο ηα δφληηα έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνκκάηη 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θνκκαηηνχ.  

ην νκφξξνπν θξεδάξηζκα ην θνπηηθφ εξγαιείν πεξηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

δηεχζπλζε ηεο πξφσζεο ηνπ ηεκαρίνπ πξνο θαηεξγαζία. Σν ηεκάρην έξρεηαη ζε επαθή 

κε ην εξγαιείν απφ ηε κεξηά πνπ ηα δφληηα θηλνχληαη πξνο ηα θάησ. Σν απφβιεην 

ζηελ αξρή ηεο θνπήο ηνπ ελφο δνληηνχ είλαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θαη ζηαδηαθά 

κεηψλεηαη ζην ειάρηζην έσο ην ηέινο ηεο θνπήο ηνπ ελφο δνληηνχ. Σν νκφξξνπν 

θξεδάξηζκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, γηαηί απνδίδεη θαιχηεξεο 

επηθάλεηεο θαη κεγαιχηεξε δσή ηνπ εξγαιείνπ. 
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2.7 Γηάηξεζε κε Φξέδα 
 

Ζ δηάηξεζε είλαη κηα απιή, γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή κέζνδνο γηα ηελ δηάλνημε 

θπιηλδξηθψλ νπψλ ή ηε δηεχξπλζε θαη κνξθνπνίεζε ππαξρφλησλ νπψλ κε ειηθνεηδέο 

θνπηηθφ εξγαιείν. Ζ θχξηα θίλεζε θαη ε θίλεζε πξνψζεσο δίλεηαη ζπλήζσο ζην 

θνπηηθφ εξγαιείν. Πάλσ ζηνπο έιηθεο ηνπ εξγαιείνπ ξέεη ην απφβιεην, ην πάρνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ίζν κε ην κήθνο ηεο ισξίδαο ηνπ εξγαιείνπ πνπ εηζρσξεί ζην 

αληηθείκελν. Οη θαηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο νπψλ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ θαη απφ ηηο 

εξγαιεηνκεραλέο ηφξλεπζεο . Ζ επαθή ηνπ εξγαιείνπ ζην θνκκάηη είλαη ζπλερήο έσο 

φηνπ ηειεηψζεη ε θαηεξγαζία, ην νπνίν ζεκαίλεη ζηαζεξέο δπλάκεηο θαη 

ζεξκνθξαζίεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε δηάηξεζε είλαη παξφκνηα κε ηελ ηφξλεπζε. 

 

 
Δηθφλα 8: Παξάδεηγκα δηάηξεζεο. 

 

Γηα ηε κνξθνπνίεζε ππαξρφλησλ νπψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηεξγαζίεο 

γιχθαλζεο, εκβάζπλζεο, ζπεηξψκαηνο, θεληξαξίζκαηνο θαη ηζνπέδσζεο ηνπ άθξνπ 

νπήο. Ζ γιχθαλζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ κηαο νπήο, 

απνδίδνληαο ιεία ηειηθή εζσηεξηθή επηθάλεηα. Ζ ζπεηξνηφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ ζπεηξψκαηνο ζηελ νπή. Με ηελ εκβχζηζε παξάγεηαη 

κεγαιχηεξε δηάκεηξνο ζηελ αξρή ηεο νπήο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο ηνπ 

θνριία. Παξαιιαγή ηεο θαηεξγαζίαο εκβχζηζεο είλαη ε εκβχζηζε κε γσλία, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή απαηηνχκελσλ θιίζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

γσληαθψλ θεθαιψλ θνριία. Σν θεληξάξηζκα ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο 

νπήο, δεκηνπξγψληαο έλα ζεκείν ψζηε ην εξγαιείν λα θεληξαξηζηεί. Ζ ηζνπέδσζε 

ηνπ άθξνπ ηεο νπήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία επίπεδεο επηθάλεηαο πάλσ απφ 

ηελ νπή. 
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Δηθφλα 9: Καηεξγαζίεο δηάηξεζεο-(α)γιχθαλζε, (β)ζπεηξνηφκεζε, (γ)εκβχζηζε, 

(δ)εκβχζηζε κε γσλία, (ε)θεληξάξηζκα, (ζη)ηζνπέδσζε ηνπ άθξνπ νπήο. 

 

 

 

 
Δηθφλα 10: Σχπνη ηξππαληψλ 
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Δηθφλα 11: Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ειηθνεηδνχο ηξππαληνχ 

2.8 Τγξή / Ξεξή Καηεξγαζία  
 
Ζ επηινγή γηα Τγξή ή Ξεξή Καηεξγαζία, δειαδή γηα ρξήζε ή φρη ςπθηηθνχ θαη 

ιηπαληηθνχ πγξνχ θαηά ηελ θαηεξγαζία, δελ εηίζεην θαλ ζαλ εξψηεκα ιίγεο δεθαεηίεο 

πξηλ. Σα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηα πξνβιήκαηα ηεο απνπζίαο 

ηνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε άιιν ηξφπν. ήκεξα φκσο, εηδηθά κε ηηο 

θνπέο πςειήο ηαρχηεηαο, ε ρξήζε ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ είλαη ζπδεηήζηκε θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απαγνξεπηηθή. Παξάιιεια, έρεη παξνπζηαζηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ε «ζρεδφλ μεξή» θαηεξγαζία, πνπ ζπλδπάδεη πιενλεθηήκαηα θαη απφ ηα 

δχν είδε θαηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε πνζφηεηα 

ιηπαληηθνχ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξνχκε 

λα έρνπκε πγξή ή μεξή θνπή, είλαη θαιφ λα αλαιχζνπκε θαη ηνπο δχν ηξφπνπο. 
 

2.8.1 Καηεξγαζία κε πγξό θνπήο  
 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ θαηά ηελ θνπή κεηάιισλ είλαη 

θπξίσο λα πξνζθέξεη ςχμε θαη ιίπαλζε ζηηο επηθάλεηεο θαηεξγαζίαο (θπξίσο ηνπ 

εξγαιείνπ) θαη δεπηεξεπφλησο λα απνκαθξχλεη ηα απφβιεηα. Έηζη επεξεάδεη άκεζα 

ηηο ζπλζήθεο ηξηβήο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηηο ηάζεηο, άξα ηνλ ρξφλν δσήο ηνπ 

εξγαιείνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθαλείαο ηνπ ηεκαρίνπ. Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη πγξά θνπήο κεηάιινπ (Metal Working Fluids - MWF). 

Μέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα, ην λεξφ απνηεινχζε ην κφλν ςπθηηθφ κέζν, αιιά 

εγθαηαιείθζεθε ζηαδηαθά, γηαηί παξφιν πνπ είρε εμαηξεηηθή ζεξκηθή ρσξεηηθφηεηα 

θαη ήηαλ επθφισο δηαζέζηκν, δεκηνπξγνχζε γξήγνξα θζνξά θαη δηάβξσζε ζηα 

εξγαιεία ελψ παξάιιεια δελ πξνζέθεξε ηθαλνπνηεηηθή ιίπαλζε. Παξφια απηά, έδηλε 

ηε δπλαηφηεηα λα απμεζεί ε ηαρχηεηα θνπήο θαηά 30-40%. Σα νξπθηέιαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κέρξη ζήκεξα, ειάρηζηα έρεη 

αιιάμεη ε δνκή ηνπο, κε εηζαγσγή πξνζζέησλ θαη παξαγσγή ζπλζεηηθψλ. 

Ζ ζεκαζία ηνπο ζηηο θαηεξγαζίεο θνπήο είλαη αδηακθηζβήηεηε, φκσο απηφ δε 
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ζεκαίλεη φηη είλαη πάληνηε ζσζηφ λα «πιεκκπξίδεη» ε επηθάλεηα θαηεξγαζίαο κε 

ιηπαληηθφ, αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ θνπήο ή ηεο θαηεξγαζίαο. Έηζη ζπαηαινχληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ, ηα νπνία νχηε ηδηαηηέξσο θζελά είλαη, νχηε ρσξίο 

άιια πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

Σν θφζηνο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο αιιά θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δελ είλαη 

δηφινπ άλεπ ζεκαζίαο. Τπνινγίδεηαη φηη θνζηίδεη 15-20% ηεο φιεο θαηεξγαζίαο 

(έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Mazda ππνιφγηζε φηη ην θφζηνο ςχμεο θαη ιίπαλζεο θαηά ηελ 

θαηεξγαζία θηάλεη κέρξη θαη ην 30%), ελψ ν θαζαξηζκφο ηνπ ιηπαληηθνχ κεηά ηε 

ρξήζε δελ είλαη πάληνηε απνηειεζκαηηθφο, εμαηηίαο ηεο ζπλερφκελεο κείσζεο ηνπ 

κεγέζνπο ησλ απνβιήησλ (θηάλνπλ κέρξη θαη ην 1κm, κέγεζνο πνπ δελ θξαηάεη 

θαλέλα θίιηξν), κεηά απφ θάζε επαλαρξεζηκνπνίεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη είηε λα 

αλαλεψλεηαη ζπρλφηεξα ην πγξφ θνπήο (αχμεζε ηνπ θφζηνπο) είηε ηα απφβιεηα απηά 

λα επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο θνπήο (κείσζε πνηφηεηαο). 

Σα νξπθηέιαηα απηά κεηά ηηο θαηεξγαζίεο, είλαη άθξσο βιαβεξά γηα ην 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνπο εξγάηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο. Με ηελ 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε ζπλερψο λα κεγαιψλεη, ην πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ ηνμηθψλ 

απνβιήησλ ίζσο είλαη θαη ην πιένλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη έρεη θαη νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν, εθφζνλ πιένλ φπνηνο ξππαίλεη, πιεξψλεη. Καη φηαλ ε θαηαλάισζε πγξψλ 

θνπήο ζηελ Ακεξηθή ζε εηήζηα βάζε μεπεξλάεη ηα 400.000.000 ιίηξα, γίλεηαη 

αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο, ελψ νη εξγάηεο πνπ έξρνληαη 

θαζεκεξηλά ζε επαθή κε απηά μεπεξλνχλ ην έλα εθαηνκκχξην. 

Σν ςπθηηθφ πγξφ πξνζθέξεη πνιχ θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηελ θνπή, αιιά 

θπξίσο γηα ηηο ρακειέο ηαρχηεηεο θνπήο. Μεηά ηα 100m/min, ε ιίπαλζε θαη ε ςχμε 

δελ είλαη πιένλ ην ίδην απνηειεζκαηηθή ελψ γηα αθφκε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο (ζε 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη νη θνπέο πςειέο ηαρχηεηαο), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πγξψλ θνπήο είλαη ακθηζβεηήζηκε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θνπήο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί θαηά ηελ θνπή κεηάιινπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο, ε 

επαθή απνβιήηνπ θαη εξγαιείνπ ζηελ επηθάλεηα απνβιήηνπ θηάλεη ην 100%, κε 

απνηέιεζκα ην πγξφ λα κελ κπνξεί λα εηζρσξήζεη αλάκεζα ζηηο δχν επηθάλεηεο. 

 Δίλαη βέβαηα πξνθαλέο, φηη παξφια ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πγξά 

θνπήο, ζε πνιιέο θαηεξγαζίεο δελ έρεη βξεζεί αθφκε ηξφπνο λα αληηθαηαζηαζνχλ 

ρσξίο λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα. Γηαηί ν ρξφλνο δσήο ηνπ εξγαιείνπ, 

εηδηθά θαηά ηηο θνπέο κεζαίσλ ηαρπηήησλ ζα κεησλφηαλ δξαζηηθά ρσξίο ιηπαληηθφ. Γη' 

απηφ ε ξνή ηνπ πγξνχ θνπήο θαηά ηελ θαηεξγαζία πηζαλφλ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

εγθαηαιεηθζεί. Καηεξγαζία ρσξίο ιηπαληηθφ είλαη ζήκεξα εθαξκφζηκε ζε 

θαηεξγαζίεο πςειήο ηαρχηεηαο θαη είλαη πνιιά ππνζρφκελε γηα θαηεξγαζίεο κε 

γεσκεηξηθά θαζνξηζκέλν θνπηηθφ εξγαιείν. 

Αθφκα ην δήηεκα ηεο ςχμεο αληηκεησπίδεηαη κε αεξηνπνηεκέλν κείγκα 

ιηπαληηθνχ κέζνπ (ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο) πνπ ςεθάδεηαη ζηελ επηθάλεηα θνπήο κε 

ρξήζε δηάηαμεο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη αμηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Venturi (Mist 

Cooling). 



22 

 

 
Δηθφλα 12: χζηεκα αεξηνπνηεκέλνπ κείγκαηνο ιηπαληηθνχ 

 

2.8.2 Καηεξγαζία Υσξίο Τγξό Κνπήο (Dry Machining) 
 

Αξρηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε μεξή θνπή είλαη δπλαηή θαη αμηφπηζηε κφλν 

γηα θνπή κε πςειέο ηαρχηεηεο, θαζψο ε ζπγθέληξσζε ζεξκηθψλ θνξηίσλ ζα ήηαλ κε 

αληηκεησπίζηκε, αθνχ ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο, ε επαθή εξγαιείνπ θαη ηεκαρίνπ 

ειαρηζηνπνηείηαη. Καηά ηελ μεξή θαηεξγαζία, είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπηζηνχλ 

επαξθψο νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην πγξφ θνπήο, δειαδή ε ςχμε, ε ιίπαλζε θαη 

ε απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ. Οη ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

απνβιήησλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη επηινγέο. 

Καηεξγαδφκελν Σεκάρην: Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πιηθφ ηνπ, θαζνξίδνπλ 

αξρηθά αλ κπνξεί λα ππνζηεί θαηεξγαζία πςειήο ηαρχηεηαο ρσξίο πγξφ θνπήο. Ζ 

επηζπκεηή πνηφηεηα επίζεο είλαη ζεκαληηθή θαζψο νη ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη είλαη πνιχ πςειέο θαη έηζη, παξφιν πνπ ε πιαζηηθή παξακφξθσζε 

ηνπ ηεκαρίνπ ελλνεί ηελ επθνιία ηεο θνπήο, ε πνηφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηεκαρίνπ 

ρεηξνηεξεχεη. θνπφο ινηπφλ είλαη λα κεηαθέξεηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε 

ζεξκφηεηα ζην ηεκάρην ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ κέλεη ζπγθεληξσκέλε ζηελ επηθάλεηα 

απηνχ. Γη 'απηφ είλαη ινγηθφ λα πξνηηκάηαη ε μεξή θνπή ζε θνκκάηηα κε θαιή ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα θαη κε κεγάιε κάδα γηα ηελ επθνιφηεξε απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο. 

Κνπηηθφ Δξγαιείν: Απηφ νθείιεη λα έρεη ηελ βέιηηζηε γεσκεηξηθή γηα ηελ 

κείσζε ηεο δχλακεο θνπήο (θαη άξα ηεο ζεξκνθξαζίαο) κε ηελ αχμεζε ησλ γσληψλ 

ειεπζεξίαο θαη γηα ηελ θαιχηεξε απνκάθξπλζε ηνπ απνβιήηνπ. Ζ απνκάθξπλζε απηή 

δηεπθνιχλεηαη φηαλ ην απφβιεην είλαη δηαθνπηφκελν θαη άξα ζπκθέξεη ε γσλία 

απνβιήηνπ λα είλαη αξλεηηθή θαη λα «ζπάεη» ην απφβιεην. 

Ζ μεξή θνπή απαηηεί επίζεο θνπηηθά εξγαιεία κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 

ζθιεξφηεηα θαη ζεξκηθή αληνρή. Έηζη ηα θαξβίδηα, ηα θεξακηθά θαη ην δηακάληη 

απνηεινχλ ηα κφλα πιηθά θαηαζθεπήο εξγαιείσλ γηα ηηο πςειέο ηαρχηεηεο θνπήο. 

Δηδηθά ην δηακάληη, είηε ζαλ πιηθφ θαηαζθεπήο είηε ζαλ πιηθφ επηθάιπςεο είλαη ην 

πιένλ ελδεδεηγκέλν, αθνχ πξνζθέξεη ηε κηθξφηεξε ηξηβή θαη ηελ θαιχηεξε αληνρή. 

Δξγαιεηνκεραλή: Σν θπξηφηεξν πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη κεραληζκνί κηαο 

εξγαιεηνκεραλήο είλαη έλα ζχζηεκα απνκάθξπλζεο απνβιήησλ, κε εηδηθή 

δηακφξθσζε ηνπ ζαιάκνπ θνπήο (θαιφ ζα ήηαλ λα δηαηεξείηαη ν ρψξνο ηεο θνπήο 
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ππφ πίεζε) θαη πξσηίζησο κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ αέξα πςειήο πίεζεο (flush-fine 

machining) ζην ζεκείν θνπήο. 

πλζήθεο Κνπήο: Δθηφο ηεο ηαρχηεηαο θνπήο, είλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα έρνπκε 

πςειέο ηαρχηεηεο πξφσζεο θαη κεγάιν βάζνο θνπήο, θαζψο παξφιν πνπ απμάλνπλ ηε 

ζεξκνθξαζία θαηεξγαζίαο, κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο απάγεηαη απφ ηα 

κεγάινπ κεγέζνπο απφβιεηα θαη έηζη κέλεη ιηγφηεξε ζεξκνθξαζία ζηελ 

θαηεξγαζκέλε επηθάλεηα, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο ηειηθήο επηθαλείαο. 

Σν είδνο ηεο θαηεξγαζίαο επίζεο θαζνξίδεη ην θαηά πφζν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θνπή πςειήο ηαρχηεηαο ρσξίο πγξφ θνπήο. Γηα ηηο θαηεξγαζίεο 

ηφξλεπζεο θαη θξεδαξίζκαηνο ην θπξηφηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηα ππεξθξάκαηα 

ελψ φια ηα ππφινηπα πιηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηεξγαζηνχλ. 

Ζ επηινγή ησλ θαηαιιήισλ ζπλζεθψλ θνπήο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε θαη φινη 

νη παξαπάλσ παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

 
 

Δηθφλα 13: Ξεξή θνπή ηεκαρίνπ ράιπβα κε εξγαιείν ζθιεξνκεηάιινπ 

 

2.9 Κνπηηθά Δξγαιεία θαη Τιηθά γηα Δπηηξαπέδην 

Φξεδάξηζκα 
 

2.9.1 Κνπή 
 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο θαηά ηελ θνπή είλαη ην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην, ην 

θνπηηθφ εξγαιείν θαη ην απφβιεην. Ζ θίλεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ (ε νπνία 

πξνζνκνηάδεηαη κε ζθήλα) σο πξνο ην ηεκάρην ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 

(δηεχζπλζε θνπήο) κε ηαρχηεηα u πξνθαιεί ηνλ ζρεκαηηζκφ απνβιήηνπ, ιφγσ ηεο 

ηζρπξήο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο ηνπ ηεκαρίνπ. 

 

 
  

 

Δηθφλα 14: Κίλεζε θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ζρεκαηηζκφο απνβιήηνπ 
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Αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο αθκήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ κπνξνχκε λα έρνπκε 

είηε νξζνγσληθή, είηε ινμή θνπή.  

 
Δηθφλα 15: Σχπνη θνπήο 

 

2.9.2 Απόβιεην 
 

Οη ζπλζήθεο θνπήο κεηάιισλ πεξηιακβάλνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, ην 

ξπζκφ αθαίξεζεο πιηθνχ, ηε δσή ηνπ εξγαιείνπ θαη ηελ ηειηθή επηθάλεηα. Οη επηινγέο 

ζηηο ζπλζήθεο θνπήο πξέπεη λα εμηζνξξνπνχλ απηέο ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ην ειάρηζην θφζηνο, ην κέγηζην ξπζκφ παξαγσγήο θαη ηελ θαιχηεξε 

επηζπκεηή ηειηθή επηθάλεηα αλάινγα κε ηελ θαηεξγαζία.  

Ζ κειέηε ηνπ απνβιήηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ην 

θαηλφκελν ηεο θνπήο. Σν απφβιεην ζρεκαηίδεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη παίξλεη 

πνηθίιεο κνξθέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαηεξγαζίαο. Σα βαζηθά είδε ηνπ 

απνβιήηνπ είλαη ην αζπλερέο, ην ζπλερέο θαη ην ζπλερέο κε ςεπδφθνςε.  

 

 
Δηθφλα 16: Βαζηθα είδε απνβιήηνπ 

 

 Καηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ αζπλερνχο απνβιήηνπ ην κέηαιιν ζξαχεηαη πεξηνδηθά 

θαη ην απφβιεην ηεκαρίδεηαη. Σν αζπλερέο απφβιεην παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζηελ 

θαηεξγαζία ςαζπξψλ κεηάιισλ, φπσο είλαη ν ρπηνζίδεξνο, γεληθά ζε ρακειέο 

ηαρχηεηεο θνπήο θαη ζε κεγάιεο πξνψζεηο. Έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο 

απνκάθξπλζεο, φκσο ρεηξνηεξεχεη ε ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο.  

Καηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζπλερνχο απνβιήηνπ ην κέηαιιν πθίζηαηαη ζπλερή 

πιαζηηθή παξακφξθσζε ζε δηάηκεζε θαη ην απφβιεην έρεη ηε κνξθή ηαηλίαο, ε νπνία 

θηλείηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Σν ζπλερέο απφβιεην 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ θνπή φιθηκσλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ, θπξίσο ζε πςειέο 

ηαρχηεηεο θνπήο. Ζ χπαξμε ζπλερνχο απνβιήηνπ ζρεηίδεηαη κε επλντθέο ζπλζήθεο 



25 

 

θνπήο θαη νδεγεί ζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο επηθάλεηα, φκσο ην κήθνο ηνπ απνβιήηνπ 

κπνξεί λα είλαη ηφζν κεγάιν, ψζηε λα δπζρεξαίλεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Σν 

πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε γξεδνζξαχζηε, ν νπνίνο αλαγθάδεη ηε 

ζξαχζε ηνπ απνβιήηνπ.  

Ζ παξαγσγή ηνπ ζπλερνχο απνβιήηνπ κε ςεπδφθνςε ζρεκαηίδεηαη φπσο θαη ην 

ζπλερέο απφβιεην, κε ηε δηαθνξά φηη έλα ζψκα απφ ηζρπξά παξακνξθσκέλν θαη 

ζθιεξπκέλν κέηαιιν, πξνζθνιιάηαη πάλσ ζην θνπηηθφ εξγαιείν, δεκηνπξγψληαο ηελ 

ςεπδφθνςε. Ζ θνπή πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πξνζθνιιεκέλν πιηθφ θαη φρη κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα, ηε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

ηξαρχηεηαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θνκκαηηνχ, κείσζε ηεο δσήο ηνπ εξγαιείνπ θνπήο θαη 

επίδξαζε ζηε δηαζηαηηθή αθξίβεηα ηνπ θνκκαηηνχ. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο ςεπδφθνςεο 

απνδίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηξηβήο θαη ζεξκνθξαζίαο 

ζηε δηεπηθάλεηα απνβιήηνπ θαη θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πξέπεη λα απμεζεί ε ηαρχηεηα θνπήο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 
Δηθφλα 17:Δίδε απνβιήηνπ αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα πξνψζεσο θαη ηνπ βάζνπο 

θνπήο 

 

2.10 Βαζηθά ηνηρεία Μεραληθήο Καηά ην Φξεδάξηζκα 
 

Πξόσζε θνπήο (Cutting Feed) [ f ]: 

Δίλαη ε απφζηαζε ηελ νπνία δηαλχεη ην θνπηηθφ εξγαιείν, ή ην ππφ θαηεξγαζία 

ηεκάρην (κεηαηφπηζε ηξαπέδεο εξγαιεηνκεραλήο), θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηζηξνθήο 

ηεο θπξίαο αηξάθηνπ ηεο εξγαιεηνκεραλήο (Spindle) καδί κε εξγαιεηνκεραλή, 

κεηξνχκελε ζε ίληζεο αλά πεξηζηξνθή (IPR) ή mm αλά πεξηζηξνθή (mm/rev). ε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε εξγαιεηνκεραλή δηεηζδχεη (Feeds) εληφο ηνπ ππφ θαηεξγαζία 

ηεκαρίνπ , ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ην ππφ θαηεξγαζία ηεκάρην δηεηζδχεη εληφο ηνπ 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Γηα έλα πνιχθηεξν θνπηηθφ εξγαιείν(Multipoint tool), ε πξφσζε 

θνπήο ηζνχηαη κε ηε πξφσζε αλά δφληη (Feed Per Tooth) [ fz ], κεηξνχκελε ζε ίληζεο 

αλά δφληη (IPT) ή mm/δφληη , πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηνλ αξηζκφ ησλ νδφλησλ ηνπ 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Σαρύηεηα θνπήο (Cutting Speed) [ vc ]: 

Δηλαη ε ηαρπηεηα ηνπ θνπηηθνπ εξγαιεηνπ, θαηα ηε δηαξθεηα ηεο θνπηηθεο 

δηαδηθαζίαο, αλαγφκελε ζηελ θνπηηθή αθκή ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Μεηξηέηαη ζε 

πξφσζε επηθαλείαο αλά ιεπηφ (Surface Feed Per Minute - SFM) ή ζε m/min. 
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Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο αηξάθηνπ (Spindle Speed) [ n ]: 

Δίλαη ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα ηνπ άμνλα ηεο εξγαιεηνκεραλήο θαη ζπλάκα ηνπ 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ, κεηξνχκελε ζε πεξηζηξνθέο αλά ιεπηφ (Revolutions Per Minute) 

(RPM). 

Ρπζκόο πξόσζεο (Feed Rate) : 
Δίλαη ε ζρεηηθή, ζην ππφ θαηεξγαζία ηεκάρην, ηαρχηεηα θνπήο ηνπ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξπζκφο πξφσζεο κεηξηέηαη 

ζε ίληζεο αλά ιεπηφ (IPM) ή mm/min θαη είλαη «πξντφλ» ηεο πξφσζεο θνπήο (IPR) 

θαη ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο αηξάθηνπ (RPM). 

Αμνληθό βάζνο θνπήο (Axial Depth Of Cut): 

Δίλαη ην βάζνο θνπήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζην ππφ θαηεξγαζία ηεκάρην , θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο. Σν βάζνο θνπήο κεηξάηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ. Σα κεγάια αμνληθά βάζε απαηηνχλ ρακειφ ξπζκφ πξφσζεο, δηαθνξεηηθά 

κεηαθέξνληαη ζηελ εξγαιεηνκεραλή πςειά θνξηία, θάηη ην νπνίν κεηψλεη ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Γηα λα απνθεπρζνχλ απηά ηα θνξηία, ε θαηεξγαζία 

δηεμάγεηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξάζκαηα (πάζα). ε απηή ηελ πεξίπησζε ην θνπηηθφ 

εξγαιείν κεηαηνπίδεηαη ζε δηαθξηηά θαη θαζνξηζκέλα βάζε θνπήο αλά πάζν. 

 

 
Δηθφλα 18: Αμνληθφ βάζνο θνπήο 

Αθηηληθό βάζνο θνπήο (Radial Depth Of Cut): 

Δίλαη ην βάζνο θνπήο θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζην ππφ 

θαηεξγαζία ηεκάρην. Δάλ ην αθηηληθφ βάζνο θνπήο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ αθηίλα 

ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ηφηε θφβεη ηκεκαηηθά θαη δηεμάγεη πεξηθεξηθφ θξεδάξηζκα. 

Δάλ ην αθηηληθφ βάζνο θνπήο ηζνχηαη κε ηε δηάκεηξν ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ηφηε 

εηζρσξεί πιήξσο ζην ππφ θαηεξγαζία ηεκάρην θαη δεκηνπξγεί ζπιάθηα (Slots). Σα 

κεγάια αθηηληθά βάζε θνπήο απαηηνχλ ρακεινχο ξπζκνχο πξφσζεο , δηαθνξεηηθά ην 

θνπηηθφ εξγαιείν ζα θαηαπνλεζεί κε πςειά θνξηία θαη ζα κεησζεί ν ρξφλνο δσήο 

ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θαηεξγαζία εμειίζζεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα, φζν ην θνπηηθφ 

εξγαιείν θηλείηαη εληφο ηεο απφζηαζεο Step-Over θαη δηεηζδχεη ζην επηζπκεηφ 

αθηηληθφ βάζνο θνπήο. 
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Δηθφλα 19: Αθηηληθφ βάζνο θνπήο 

 

Απόζηαζε δηαδνρηθνύ βεκαηηζκνύ (Step-Over Distance): 

Ζ θαηεξγαζία κε θξεδάξηζκα κηαο γεσκεηξίαο, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξεο 

έθηαζεο απφ ην πιάηνο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ δηαδνρηθέο 

θνπέο, νη νπνίεο εθηεινχληαη βαζκηδσηά θαη δηαδνρηθά ε κηα κεηά ηελ άιιε, κε ηξφπν 

ηέηνην πνπ κνηάδεη κε δηαδνρηθνχο βεκαηηζκνχο ηνπ θνπηηθνχ. Ζ απφζηαζε 

δηαδνρηθνχ βεκαηηζκνχ (Step-Over) είλαη ηαπηφζεκε κε ην αθηηληθφ βάζνο θνπήο 

θάζε πάζνπ θαη πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηεο δηακέηξνπ ηνπ θνπηηθνχ. 

 

 
Δηθφλα 20: Απφζηαζε δηαδνρηθνχ βεκαηηζκνχ 
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2.11 Καηεγνξίεο Φξεδαξίζκαηνο, Κνπηηθώλ Δξγαιείσλ θαη 

Δπηινγή Καηά ην Δπηηξαπέδην Φξεδάξηζκα 
 

2.11.1 Καηεγνξίεο Φξεδαξίζκαηνο (Milling) 
 

Σν θξεδάξηζκα σο θαηεξγαζία δηαρσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

Γεληθό θξεδάξηζκα (General Machining): Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή θξεδαξίζκαηνο 

γηα γεληθή ρξήζε. Σν πιάηνο θνπήο (ae) θαη ην βάζνο θνπήο (a p ) κπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Σα εξγαιεία ζηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή θξεδαξίζκαηνο 

έρνπλ ζπλήζσο κεγάια κήθε θνπήο (Long Cutting Lengths) θαη κηθξνχ πάρνπο 

δηακέηξνπο ζηα άθξα ηνπο (Core Diameters). Γελ ππάξρνπλ πςειέο απαηηήζεηο ζηηο 

αλνρέο (Tolerances). ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή θξεδαξίζκαηνο , ε ρξήζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηερλνινγίαο CNC δελ θαζηζηά εθηθηέο πξνρσξεκέλεο κεζφδνπο 

θαηεξγαζίαο. Αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

βαζκφ απνβνιήο πιηθνχ Q( cm
3
 / min). Σν εχξνο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο 

πεξηιακβάλεη κηθξέο παξαγσγέο (Small Batch Sizes) ζε επξχ πεδίν πιηθψλ. 

Φξεδάξηζκα πςειώλ ηαρπηήησλ (High Speed Precision Machining): Δίλαη κηα 

ζηξαηεγηθή θξεδαξίζκαηνο πνπ ζπλδπάδεη κηθξά αθηηλσηά βάζε θνπήο (Small Radial 

Depth Of Cut) κε πςειέο ηαρχηεηεο θνπήο θαη πξφσζεο ηεο ηξάπεδαο ηεο 

εξγαιεηνκεραλήο (Table Feed). Αλάινγα κε ηε κέζνδν, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

πςεινί βαζκνί απνβνιήο πιηθνχ θαη ρακειέο ηηκέο ηξαρχηεηαο Ra. Σππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο είλαη νη κηθξέο δπλάκεηο θνπήο πνπ 

εκθαλίδνληαη, ε κεησκέλε παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην ηεκάρην θαη ην θνπηηθφ 

εξγαιείν, κηθξφηεξε αλάγθε γηα γιχθαλζε (Burr Formation) θαη πςειή 

δηαζηαζηνινγηθή αθξίβεηα ζην ηεκάρην. Με ηε κέζνδν HSM (High Speed Machining) 

κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειφο ξπζκφο απνβνιήο πιηθνχ θαη απνπεξάησζε ηεο 

επηθάλεηαο κε ηε ρξήζε πνιχ πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ θνπήο απφ απηέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην γεληθφ θξεδάξηζκα (General Machining). Σα εξγαιεία είλαη πνιχ 

επζηαζή, έρνπλ κεγάινπ πάρνπο δηάκεηξν ζηα άθξα ηνπο θαη κηθξά κήθε θνπήο, 

πεξηιακβάλνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη επθξηλή ρψξν γηα ηελ εμαγσγή ηνπ 

απνβιήηνπ γηα ηελ εχθνιε απνκάθξπλζή ηνπ θαη κπνξεί λα θέξνπλ επηθάιπςε (π.ρ. 

επηθάιπςε θνβαιηίνπ, πνπ πξνζδίδεη βειηησκέλε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ησλ πςειψλ 

ηαρπηήησλ θνπήο). Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ θξεδαξίζκαηνο είλαη ε 

βηνκεραλία ηαρείαο θαηαζθεπήο θαινππηψλ/ρπηψλ γηα πξν-απνπεξαησκέλεο (Pre-

Finishing) θαη απνπεξαησκέλεο (Finishing) θαηεξγαζίεο ζε ζθιεξπκέλν ράιπβα (78-

62 HRc). Ζ ηερληθή απηή κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

πιηθψλ φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν εξγαιείν θαη πξνρσξεκέλεο κέζνδνη 

θαηεξγαζίαο. 

Φξεδάξηζκα πςειώλ απνδόζεσλ (High Performance Machining): ηελ ελ 

ιφγσ ζηξαηεγηθή θξεδαξίζκαηνο επηηπγράλνληαη πνιχ πςεινί βαζκνί απνβνιήο 

πιηθνχ. Σππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελ ιφγσ θαηεξγαζίαο είλαη φηη ην πιάηνο θνπήο 

(ae) αληηζηνηρεί κηα θνξά ζηε δηάκεηξν θνπήο ( Dc ) θαη ην βάζνο θνπήο απφ 1 κέρξη 

1,5 θνξέο ζηε Dc αλαθνξηθά κε ην πιηθφ ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ. Με ηε 

κέζνδν HPM ( High Performance Machining) επηηπγράλεηαη ηδηαίηεξα πςειφο ξπζκφο 

απνβνιήο πιηθνχ εθαξκφδνληαο πνιχ πςειφηεξεο θνξηίζεηο ζην απφβιεην (Chip 

Load) απφ φηη ζην γεληθφ θξεδάξηζκα (General Machining). Σα θνπηηθά έρνπλ εηδηθέο 

δηακνξθψζεηο ζηνπο αχιαθεο ηνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απνβιήηνπ. ηηο αηρκέο 
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ηνπο έρνπλ πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο 45
ν
 ή πξνζηαηεπηηθά γσληαθά ξάδηα (Corner 

Radius), δειαδή έρνπλ έλαλ εηδηθά ιείν δηακνξθσκέλν ρψξν γηα ην απφβιεην θαη ηελ 

επηθάιπςε πνπ επηδέρνληαη. Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο είλαη νη 

θαηεξγαζίεο ζε πεξηβάιινληα καδηθήο παξαγσγήο ζηα νπνία ν ρξφλνο 

παξαγσγήο/παξάδνζεο ησλ ηεκαρίσλ είλαη πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο ή ζε παξαγσγή 

μερσξηζηψλ πξντφλησλ ζηα νπνία απαηηείηαη πςειφο βαζκφο απνβνιήο πιηθνχ Q (cm
3
 

/ min). 

Φξεδάξηζκα πςειώλ πξνώζεσλ(High Feed Machining): ηελ ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθή θξεδαξίζκαηνο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ πςειέο ηηκέο πξνψζεσο κε 

πιήξε ζχκπιεμε ηεο δηακέηξνπ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ( ae ) ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξά 

βάζε θνπήο (a p ). Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο HFM (High Feed Machining) 

επηηπγράλεηαη πςειφο ξπζκφο απνβνιήο πιηθνχ θαη απνπεξάησζε επηθαλεηψλ κε 

πνιχ πςειφηεξεο πξνψζεηο ηξαπέδεο ζπγθξηηηθά κε απηέο ηνπ γεληθνχ θξεδαξίζκαηνο 

(General Machining). Σα θνπηηθά έρνπλ ηδηαίηεξα κειεηεκέλν ην θπξίαξρν θνπηηθφ 

δφληη (Front Teeth), έρνπλ πνιχ κηθξά κήθε γηα θνπή θαη επηθάιπςε. Πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο θξεδαξίζκαηνο είλαη νη θαηεξγαζίεο καιαθνχ θαη 

ζθιεξπκέλνπ ράιπβα, θαηεξγαζίεο ηηηαλίνπ θαη αλνμείδσηνπ ράιπβα, θαζψο επίζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα θαιή κέζνδνο γηα πξνεξγαζία πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ε 

κέζνδνο HSM. Δπίζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θξεδάξηζκα ζπιαθίσλ κεγάινπ 

βάζνπο. 

 

2.11.2 Κνλδύιηα (End Mills) 
 

ην επηηξαπέδην θξεδάξηζκα ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα ιεγφκελα θνλδχιηα (End Mills). Τπάξρνπλ ζε αξθεηέο κνξθέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 21: Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θνλδπιηνχ 
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Επηιέγνληαο ησλ αξηζκό ησλ θηεξώλ (flutes) 

Γηαθξίλνληαη ζε δίθηεξα, ηξίθηεξα, ηεηξάθηεξα ή θαη κε πεξηζζφηεξα θηεξά 

(ζπαληφηεξα). Ο αξηζκφο ησλ θηεξψλ (flutes) ζηα θνλδχιηα θξεδαξίζκαηνο (end mill) 

εμαξηάηαη απφ: 

• Σν θαηεξγαδφκελν πιηθφ. 

• Σηο δηαζηάζεηο ηνπ ππφ θαηεξγαζία ηεκαρίνπ. 

• Σηο ζπλζήθεο θαηεξγαζίαο. 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 1.  

 

Ο ξόινο ηεο γσλίαο ειίθσζεο (Helix angle) 

Απμάλνληαο ησλ αξηζκφ ησλ θηεξψλ (Flutes), ην θνξηίν θνπήο ζε θάζε νδφλησζε 

είλαη πεξηζζφηεξν νκνηνγελέο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη θαιχηεξε πνηφηεηα 

επηθαλείαο ζην ηεκάρην πνπ θαηεξγαδφκαζηε. 

Μηα κεγάιε φκσο γσλία ειίθσζεο απμάλεη θαη ην θνξηίν (FV) θαηά κήθνο ηνπ 

άμνλα ηνπ θνπηηθνχ. Έλα κεγάιν θνξηίν FV ζπλεπάγεηαη ηα αθφινπζα: 

• Απμεκέλα θνξηία ζηηο εδξάζεηο (Bearings) ηεο εξγαιεηνκεραλήο. 

• Μεηαηφπηζε ηνπ θνπηηθνχ θαηά κήθνο ηεο αηξάθηνπ πεξηζηξνθήο. Γηα λα 

απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θνριησηνί ή ηχπνπ Weldon ζθηθηήξεο (Shanks). 

 

 

 
Δηθφλα 22: Κνλδχιη θξεδαξίζκαηνο (End Mill) 
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Πίλαθαο 1: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα επηινγήο θνλδπιίσλ 

 

Βαζηθέο Καηεγνξίεο 

Σα θνλδχιηα θξεδαξίζκαηνο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο θαηά ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 
Πίλαθαο 2: Καηάηαμε θνλδπιηψλ θξεδαξίζκαηνο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπο 
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Σν πξφηππν DIN 1836 θαζνξίδεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θνπηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηα θνλδχιηα, φπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
Πίλαθαο 3: Μεξηθνί ηχπνη θνπηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ην πξφηππν DIN 1836 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θνλδπιίσλ σο πξνο ηηο θνπηηθέο αηρκέο σο πξνο ηηο θνπηηθέο 

αηρκέο ηνπο (απνιήμεηο ησλ Flutes) ηα θνλδχιηα ππνδηαηξνχληαη ζε : 

 
Πίλαθαο 4: Υαξαθηεξηζηηθά θεληξνθφξσλ θαη κε θεληξνθφξσλ θνλδπιησλ.  

 

Πεξεηαίξσ Καηεγνξηνπνίεζε γηα ηελ επηινγή θνλδπιίσλ (End Mills) 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεξγαζίεο νη νπνίεο νξίδνληαη ππφ ηνλ φξν "End Milling". 

Γηα θάζε θαηεξγαζία, ππάξρεη έλαο βέιηηζηνο ηχπνο θνπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί . Σξεηο θπξίσο παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν ηνπ θνπηηθνχ πνπ 

ηειηθά ζα επηιεγεί θαη ηελ πεξεηαίξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ : 

• Ζ θαηεχζπλζε ρξήζεο (θνπήο) ηνπ θνπηηθνχ. 

• Ο ξπζκφο απνβνιήο ηνπ πιηθνχ (Material Removal Rate). 

• Ο ηχπνο ηεο εθαξκνγήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ρξήζεο ηνπ θνπηηθνχ ( Direction of the use of the 

Cutter), κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ην ζχλνιν ησλ θνπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο 

δηεπζχλζεηο εξγαζίαο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππφ θαηεξγαζία ηεκαρίνπ 

(Workpiece) κε ηξεηο ηξφπνπο: 
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Πίλαθαο 5: Καηεχζπλζε ρξήζεο ηνπ ΚΔ  

Παξαηήξεζε : Ζ αμνληθή θαηεχζπλζε είλαη εθηθηή κφλν κε Centrer Cutting End Mills. 

Όζνλ αθνξά ην ξπζκφ απνβνιήο πιηθνχ [ Material Removal Rate - MRR (Q) ] 

κπνξνχκε λα ηνλ ππνινγίζνπκε σο ηνλ φγθν ηνπ πιηθνχ πνπ απνβάιιεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνπήο. Ο φγθνο πνπ απνβάιιεηαη είλαη ν αξρηθφο φγθνο ηνπ ηεκαρίνπ 

πιελ απηφλ πνπ κέλεη κεηά ην πέξαο ηεο θαηεξγαζίαο. Ο ρξφλνο θνπήο είλαη ν ρξφλνο 

πνπ ρξεηάδεηαη ην θνπηηθφ γηα λα κεηαθηλεζεί θαηά ην κήθνο ηνπ ηεκαρίνπ. Ο ξπζκφο 

απνβνιήο πιηθνχ είλαη ε παξάκεηξνο, ε νπνία επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην 

βαζκφ ηειηθήο πνηφηεηαο απνπεξάησζεο (Finishing Grade) ηνπ ηεκαρίνπ. 

Οξίδεηαη: 

 

Q = 
            

    
 

 

φπνπ: 

Q = MRR(cm
3
 / min) 

 

ap  = αμνληθφ πάρνο (mm) 

 

ae = αθηηληθφ κήθνο (mm) 

 

a f = ξπζκφο απνβνιήο (mm / min) 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο ησλ θνλδπιίσλ απηέο ζπλδένληαη ζηελά κε ην ξπζκφ 

απνβνιήο πιηθνχ. Γηα θάζε εθαξκνγή ππάξρεη έλαο δηαθνξεηηθφο ξπζκφο απνβνιήο 

πιηθνχ, ν νπνίνο απμάλεηαη κε ηνλ ηξφπν εκπινθήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ κε ην ππφ 

θαηεξγαζία ηεκάρην. 
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Πίλαθαο 6: πληζηψκελεο παξάκεηξνη ρξήζεο θνλδπιίσλ αλά εθαξκνγή 

 

2.11.3 Σξόπνη Δηζρώξεζεο Κνπηηθνύ Δξγαιείνπ ζηελ Πξώηε Ύιε 
 

Απαληψληαη ζηηο θαηεξγαζίεο θξεδαξίζκαηνο νη παξαθάησ ηξφπνη εηζρψξεζεο 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζην ηεκάρην: 

Εηζρώξεζε κε γσλία (ramping) 

Πξνηεηλφκελεο γσλίεο εηζρψξεζεο α ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην (ramping angle) 

γηα εθαξκνγή ζε θνλδχιηα θξεδαξίζκαηνο πςειψλ ηαρπηήησλ. 

 

 
Πίλαθαο 7: Πξνηεηλφκελεο γσλίεο εηζρψξεζεο α ζην θαηεξγαδφκελν ηεκάρην 
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πεηξνεηδήο εηζρώξεζε 

 
Πίλαθαο 8: Πξνηεηλφκελεο ηηκέο ηαρχηεηαο ζπεηξνεηδνχο εηζρψξεζεο γηα δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ πιηθά 

Db max = 2 ∙ (D -  R )  

φπνπ , 

Db max = ε κέγηζηε δπλαηή δηάκεηξνο δηάλνημεο 

D = Ζ δηάκεηξνο θξεδαξίζκαηνο  

R= Ζ αθηίλα θξεδαξίζκαηνο 

 

Αμνληθή εηζρώξεζε 
 

 
Δηθφλα 23: Αμνληθή εηζρψξεζε 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πξφσζε πξέπεη λα δηαηξεζεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

νδφλησλ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ 

πξέπεη λα δηεμαρζεί αμνληθή εηζρψξεζε κε θνλδχιηα πνπ θέξνπλ παξαπάλσ απφ 

ηέζζεξεηο νδφληεο. 

 

2.12 Μεραληθή Φξεδαξίζκαηνο — Βαζηθέο Δμηζώζεηο 
 

Γίλνληαη παξαθάησ βαζηθνί ζπκβνιηζκνί θαη εμηζψζεηο κεραληθήο θνπψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην θξεδάξηζκα: 

 

Οξνινγία θαη ζπκβνιηζκνί θαηά ην θξεδάξηζκα: 

Dc : Γηάκεηξνο θνπήο (mm). 

 

lm : Τπφ θαηεξγαζία κήθνο (mm). 
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De : Δλεξγή δηάκεηξνο θνπήο. 

 

ap  : Βάζνο θνπήο (mm). 

 

ae : Πιάηνο θνπήο (mm). 

 

vc : Σαρχηεηα θνπήο (m/min). 

 

Q : Ρπζκφο απνβνιήο πιηθνχ (cm
3
 / min). 

 

Tc: Υξφλνο θαηεξγαζίαο (min). 

 

zn : Αξηζκφο δνληηψλ. 

 

f z : Πξφσζε αλά δφληη (mm/δφληη). 

 

fn: Πξφσζε αλά πεξηζηξνθή (mm/rev). 

 

v f  : Σαρχηεηα πξφσζεο ηξαπέδεο (mm/min). 

 

hex : Μέγηζην πάρνο απνβιήηνπ (mm). 

 

hm : Μέζν ζεσξεηηθφ πάρνο απνβιήηνπ (mm). 

 

zc: Δλεξγφο αξηζκφο δνληηψλ
1
. 

 

kc: Γχλακε θνπήο αλά mm
2
 (N / mm

2
) . 

 

n : ηξνθέο αηξάθηνπ (RPM) ή Βαζκφο απφδνζεο. 

 

kc1 : Γχλακε θνπήο γηα πάρνο απνβιίηηνπ 1mm ( N / mm
2
). Δίλαη δηαθνξεηηθή γηα 

θάζε θαηεγνξία πιηθψλ ηεο απηή δίλεηαη απφ ηεο πίλαθεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

εξγαιείσλ. 

 

Kr: Βαζηθή γσλία θνπήο (degrees). 

 

γν : Αμνληθή θιίζε θνπηηθνχ εξγαιείνπ yf : Αθηηληθή θιίζε θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 

 
1
 Ο ελεξγφο αξηζκφο δνληηψλ zc είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ vf θαη f. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηζρχεη zc = zn , ρσξίο λα απνθιείεηαη φκσο λα έρνπκε zc < zn . 
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γο: (Γσλία θιίζεο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ) + (γσλία θιίζεο ηνπ έλζεηνπ πιαθηδίνπ). 

 

mc: Δθζέηεο πνπ ιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δχλακεο θνπήο αλά mm
2
 (kci) 

 

vco : ηαζεξά γηα ηελ ηαρχηεηα θνπήο. 

 

cvc : πληειεζηήο δηφξζσζεο ηεο ηαρχηεηαο θνπήο. 

 

iC: Καηαρσξεκέλνο θχθινο. 

 

σ : Γσλία ζχκπιεμεο. 

 

M c  : Ρνπή θνπήο (Nm). 

 

 

 
Δηθφλα 24: Απεηθφληζε ζπκβνιηζκψλ θξεδαξίζκαηνο. 

Γεληθέο ζρέζεηο γηα ην θξεδάξηζκα: 

 

Σαρύηεηα θνπήο ( Vc ) : Vc = 
        

    
 [m/min] 

 

ηξνθέο αηξάθηνπ ( RPM ): n= 
        

     
 

 

Σαρύηεηα πξόσζεο ( Vf ): Vf =            [ mm/min ] 

 Vf =            [ mm/min ] 

 

Ρπζκόο απνβνιήο πιηθνύ ( Q ): Q= 
            

    
 (         ) 
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Πξόσζε αλά δόληη ( fz) : fz = 
  

    
 [ mm/δφληη ] 

 

Πξόσζε αλά πεξηζηξνθή ( fn ) : fn = 
  

 
 [ mm/rev ] 

 

Γύλακε θνπήο αλά mm
2 
(kc): kc = kc1 ∙ hm

-z 
[ N/mm

2 
] 

( z: δηνξζσηηθφο παξάγνληαο ζην κέζν πάρνο απνβιήηνπ ) 

 

 

 

Τπνινγηζκφο ηζρχνο θνπήο θαηά ην θξεδάξηζκα: 

 

Ρνπή (Nm): Mc = 
                 

2π   n
 

 

Ηζρύο (kW): Pc =
                 

             
 

 

Μέζν ζεσξεηηθό πάρνο απνβιήηνπ (mm): hm= 
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Πίλαθαο 9:Γχλακε θνπήο γηα πάρνο απνβιίηνπ 1mm ( N/mm

2
). Δίλαη δηαθνξεηηθή 

γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ, δίλεηαη απφ πίλαθεο ηνπ θαηαζθεπαζηή εξγαιείσλ. 
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2.13 Μεραληθή Γηάηξεζεο & πεηξνηόκεζεο - Βαζηθέο 

Δμηζώζεηο 
 

Υσξίο αιιαγή ζηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ δφζεθαλ παξαπάλσ δίλνληαη επίζεο 

εμηζψζεηο κεραληθήο θνπψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάηξεζε θαη ζπεηξνηφκεζε, θαζψο θαη 

απηέο νη θαηεξγαζίεο κπνξνχλ αλ πινπνηεζνχλ ζε επηηξαπέδηεο CNC θξέδεο. 

 
Γηάηξεζε: 

ηξνθέο αηξάθηνπ (n): n = 
        

   
 ( RPM ) 

 

vc = Σαρχηεηα θνπήο [m/min]  

D= Γηάκεηξνο (mm) 

 

Σαρύηεηα πξόσζεο(Vf ): Vf = n   fn ( mm/min ) 

 

fn = feed/rev 

 

n = r/min ( RPM ) 

 

Αμνληθή δύλακε εηζρώξεζεο( T ): T = 11.4 ∙ K ∙ D ∙ ( 100 ∙ fn )
0.85

  

Ηζρύο ( P ): P = 
                                   

      
 ( kW ) 

P= Power (kW) (Γηα κεηαηξνπή ζε HP πνιιαπιαζηάδνπκε κε 1.341)  

Κ= πληειεζηήο πιηθνχ 

Σ= Γχλακε εηζρψξεζεο (N) 

 

πεηξνηφκεζε: 

 

n = 
        

π   
 ( RPM ) 

 

Ρνπή ( Μd ): Μd = 
           

    
 ( Nm ) 

 

p = Βήκα [mm]  

D= Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο [ mm ] 

Kc = Γχλακε θνπήο αλά mm
2 

 

Ηζρύο ( P ): P= 
               

  
 ( kW ) 
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2.14 θαηξνεηδή Κνλδύιηα (ball nose end mills) 
 

Έλα ζθαηξνεηδέο θνλδχιη (Ball Nose End Mill) έρεη ζηελ άθξε ηνπ κηα 

εκηζθαηξηθή επηθάλεηα θνπήο. Σα ζθαηξνεηδή θνλδχιηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα 

ηελ θαηεξγαζία θαινππηψλ (Dies) θαη κεηξψλ (Moulds) θαζψο ηεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζχλζεησλ επηθαλεηψλ γηα ηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία, ηε βηνκεραλία νρεκάησλ θαη 

ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία (Defense Industry), σο ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ειεχζεξεο 

3D κνξθέο. 

Ζ ελεξγή δηάκεηξνο θνπήο είλαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε ψζηε λα ππνινγηζζεί γηα απηά ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο θπξίαο αηξάθηνπ 

(Spindle). Ζ ελεξγή δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ είλαη απηή πνπ πξαγκαηηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αμνληθά βάζε θνπήο. Ζ ελεξγή δηάκεηξνο επεξεάδεηαη απφ δπν 

παξακέηξνπο: ηελ αθηίλα ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη ην αμνληθφ βάζνο θνπήο. 

Γίλεηαη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε. 

Ζ ελεξγή δηάκεηξνο θνπήο αληηθαζηζηά ηελ δηάκεηξν (Dc) ηνπ θνπηηθνχ 

εξγαιείνπ φηαλ ππνινγίδεηαη ε ελεξγφο ηαρχηεηα θνπήο vc γηα θξεδάξηζκα κε 

ζθαηξνεηδή θνλδχιηα.  

 

Vc = 
          

    
 

 

φπνπ 

vc = ε ηαρχηεηα θνπήο (m/min). 

 

DE = ε ελεξγφο δηάκεηξνο θνπήο (mm). 

. 

n = ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο (rpm). 

 

Όηαλ έλα κε επίπεδν θνπηηθφ εξγαιείν, π.ρ. φηαλ έλα ζθαηξνεηδέο θνλδχιη, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηεξγαζηεί κηα επηθάλεηα κε ηελ ηαθηηθή «zig-zag» , κεηαμχ 

δπν πάζσλ εκθαλίδεηαη ππφιεηκκα πιηθνχ , ην χςνο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη σο εμήο 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 25: Δλεξγφο δηάκεηξνο θνπήο 
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Δηθφλα 26: Ύςνο ηνπ πιηθνχ πνπ απνκέλεη θαη απφζηαζε κεηαμχ δπν πάζσλ 

 

φπνπ, 

H c  =  Σν χςνο ηνπ πιηθνχ πνπ απνκέλεη (ππφιεηκκα)  

 R = Ζ αθηίλα ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ  

Ae = Ζ απφζηαζε κεηαμχ δπν πάζσλ  

 

Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ Hc  θαη ηεο ηηκήο ηεο ηξαρχηεηαο επηθαλείαο Ra 

πξνζεγγίδεηαη πεξίπνπ σο εμήο : 

Σν Ra αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 25% ηνπ Hc  

Πίλαθαο 10:πζρέηηζε κεηαμχ ηνπ Hc  θαη ηεο ηηκήο ηεο ηξαρχηεηαο επηθαλείαο 



 

43 

 

2.15 Καλόλεο Δπηινγήο θαη Υξήζεο Κνπηηθώλ Δξγαιείσλ  
 

Ζ επηινγή ζπλζεθψλ θαηεξγαζίαο γηα επηηξαπέδηεο εξγαιεηνκεραλέο CNC κε 

δεδνκέλν ην εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έρεη δχν ζθέιε, ην ηερλνινγηθφ θαη ην 

νηθνλνκηθφ. Σν πξψην ζπλδέεηαη κε φινπο εθείλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο κεραλήο, ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θαηεξγαζίαο (πγξφ θνπήο , ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο θιπ) θαζψο 

θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ(ηξαρχηεηα 

επηθάλεηαο, αλνρέο θιπ.). Σν δεχηεξν ζθέινο αλαθέξεηαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ θαηεξγαζίαο έηζη ψζηε -ηππηθά - λα κεγηζηνπνηείηαη θάπνηα ζπλάξηεζε 

θέξδνπο. Θεσξεηηθά, δειαδή, πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πνιχ-παξακεηξηθήο 

βειηηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο. 

ηελ πξάμε πνιχ ζπάληα αθνινπζείηαη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη 

απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο καζεκαηηθήο ή αξηζκεηηθήο ιχζεο. Έηζη, αξθείηαη θαλείο 

ζε επηινγή ζπλζεθψλ κέζα απφ ηερληθνχο θαηαιφγνπο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο 

εξγαιείσλ, κε ηε βνήζεηα απφ Handbooks πιηθψλ κε επηκέξνπο δηνξζψζεηο πξνο ηα 

άλσ ή πξνο ηα θάησ. 

Πνιχ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε θηεζείζα θάζε θνξά εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία 

ηνπ ρξήζηε απφ ηελ πνιπεηή ελαζρφιεζε κε ηα αληηθείκελα απηά. 

Πξηλ δηεμαρζεί θξεδάξηζκα πξέπεη λα ιακβάλεη θαλείο ππφςε ηα εμήο: 

 Δπηιέγεηαη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ην 

θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εθαξκνγή θνλδχιη. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ 

θεληξνθφξα (Center Cutting Type) θαη κε θεληξνθφξα (Non-Center Cutting 

Type) θνλδχιηα. 

 Δπηιέγεηαη ε θαηάιιειε ηαρχηεηα θνπήο θαη ν θαηάιιεινο ξπζκφο πξφσζεο 

ψζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ απνβνιήο πιηθνχ θαη ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Διέγρεηαη ε θαηάζηαζε θαη ε ειηθία ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Δπηιέγνληαη ηα θαιιειφηεξα, απφ άπνςε δηαζηάζεσλ, θνλδχιηα κε φζν ην 

δπλαηφλ γίλεηαη κεγαιχηεξε δηάκεηξν, κε ζθνπφ λα κεησζεί ε απφθιηζε θαη νη 

θακπηηθέο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηά. 

 Γηαιέγνληαη θνλδχιηα κε πςειή ζηηβαξφηεηα θαη απνθεχγεηαη ε ππέξκεηξε 

πξνβνιή ηνπ θνπηηθφ εξγαιείνπ απφ ηνλ εξγαιεηνδέηε ηνπ. 

 Σα θνλδχιηα κε πνιιέο απιαθψζεηο (Flutes), έρνπλ πςειή ζηηβαξφηεηα, 

κεησκέλν ρψξν απνβιήηνπ θαη ελδείθλπληαη γηα πςειέο ηαρχηεηεο πξφσζεο 

ηξαπέδεο. 

 Σα θνλδχιηα κε ιηγφηεξεο απιαθψζεηο (Flutes), έρνπλ κεησκέλε ζηηβαξφηεηα 

έλαληη απηψλ κε πνιιέο απιαθψζεηο, παξέρνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ην 

απφβιεην θαη σο ζπλέπεηα απηνχ, ην απφβιεην απνβάιιεηαη επθνιφηεξα απφ 

ην θνπηηθφ εξγαιείν ρσξίο λα κπινθάξεη ηελ θνπή ή λα ζπγθνιιηέηαη πάλσ 

ηνπ εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ζεξκφηεηαο. 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ηαρχηεηαο θνπήο θαη ηνπ ξπζκνχ πξφσζεο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηνλ ηχπν ηνπ πιηθνχ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε θαηεξγαζία, ην πιηθφ 

ηνπ θνλδπιίνπ, ηελ ηζρχ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (Spindle) θαη ηελ πνηφηεηα 

επηθαλείαο πνπ επηδηψθεηαη. 
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Δπηινγή απφ θαηαιφγνπο 

Γηα θάζε ηχπν εξγαιείνπ αλάινγα κε ην πιηθφ ηνπ θαηεξγαδφκελνπ ηεκαρίνπ θαη 

κε ην πιηθφ ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη έλα πίλαθα κε 

ζπληζηψκελεο ηηκέο πξφσζεο θαη ηαρπηήησλ θνπήο.  

Παξάδεηγκα - θξεδάξηζκα κε ρξήζε θνλδπιίσλ (end mills). 

Γηα πιεπξηθφ θξεδάξηζκα κε 3flute θνλδχιη (Standard Solid Carbide K30), πιηθφ 

θαηεξγαζίαο αινπκίλην (Aluminum alloys) ,πιεπξηθφ θηλίξηζκα θαη D=2mm απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή ππνινγίδνπκε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο 

θνπήο. 

 

 
Πίλαθαο 11: Δπηινγή θνλδπιίσλ 

Γηα D=2mm→ αe =0.1 ∙ D = 0.1 ∙ 2 = 0.2mm → αe =0.2mm (αθηηληθφ κήθνο) 

 

αp max =1.5 ∙ D = 3 mm → αp max = 3mm , επηιέγσ αp = 0.1 mm (αμνληθφ πάρνο) 

 

Άξα D=Dc = 2 , n=16000 RPM θαη Vf =720mm/min ( Σαρχηεηα πξφσζεο ) 

 

Vc = 
π         

    
 = 

        π     

    
 = 100.5 m/min → Vc =100.5 m/min  

 (Σαρχηεηα θνπήο) 

 

 

Q = 
            

    
 = 

                         

    
 =0.0144 

   

   
 →Q = 0.0144 

   

   
 

(Ρπζκφο απνβνιήο πιηθνχ) 

 

fz = 
  

    
 = 

         

        
 = 0.015 mm/δφληη → fz=0.015 mm/δφληη  

( Πξφσζε αλά δφληη) 

 

   = 
  

 
 = 

         

      
= 0.045 mm/rev ( Πξφσζε αλά πεξηζηξνθή )  
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hm= 
            

               
      

 
 
 =

                

               
       

 
 
= 0.0047mm→ hm=0.0047mm 

( Μέζν ζεσξεηηθφ πάρνο απνβιήηνπ) 

 

Γηα ζθιεξπκέλν αινπκίλην , Si<0.5% ( π.ρ. Al 7075) παίξλνπκε kcl =450 N/mm
2
 

θαη z=0.18 

Επνκέλσο: kc=kcl ∙hh
z 

=450 ∙0.0047
 -0.18

 = 1182.68 N/mm
2
 → kc =1182.68 

N/mm
2
 

 

Pc =
                 

             
 = 

                         

             
 = 0.283 kW ( Ιζρύο ) 

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κηα επηηξαπέδηα CNC εξγαιεηνκεραλή o άμνλα θπξίαο 

αηξάθηνπ δίδεη ηζρχ 330Watt θαη κέγηζηε ηαρχηεηα πξφσζεο ηξαπέδεο 3000mm/min, 

ζεσξψληαο βαζκφ απφδνζεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα η = 0.97 πξνθχπηεη: 

P = Pc / n= 283.66/0.97= 293 → P = 293 W < Pmax = 330 W . 

Δπνκέλσο δελ ηίζεηαη ζέκα αζηνρίαο θηλεηήξα νχηε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 

2.16 Τιηθά Κνπηηθώλ Δξγαιείσλ 
 

Τπάξρνπλ πνιιά πιηθά θνπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

βηνκεραλία. Σν θαιχηεξν εξγαιείν γηα κηα θαηεξγαζία είλαη απηφ πνπ έρεη επηιερζεί 

πξνζεθηηθά θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηεξγαζία γξήγνξα, απνδνηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

Έλα θνπηηθφ εξγαιείν, γηα λα παξάγεη πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θνκκάηηα, ζα πξέπεη 

λα δηαηεξεί ηε ζθιεξφηεηά ηνπ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά 

ηελ θνπή, ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ ψζηε λα κε ζξπκκαηίδεηαη θαηά ηελ θαηεξγαζία θαη 

ηελ αληνρή ηνπ ζηε θζνξά γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή δσή ηνπ εξγαιείνπ, πξηλ 

απηφ ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηαζεί.  

Σα θπξηφηεξα πιηθά ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ είλαη, ν ράιπβαο, ηα ρπηεπηά 

θξάκαηα, ηα ζθιεξνκέηαιια, ηα θεξακηθά, ηα δηακάληηα θαη νη ιεηαληηθέο ζθφλεο. 

 

 
 

Πίλαθαο 12: Δκβέιεηα ηδηνηήησλ δηάθνξσλ νκάδσλ θνπηηθψλ πιηθψλ. 
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Σα θαζαξά ραιχβδηλα εξγαιεία (Carbon Tool Steels), έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

άλζξαθα απφ 0,60% έσο 1,50% θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρακειέο ηαρχηεηεο θνπήο, 

ρακειέο πξνψζεηο θαη κηθξφ βάζνο θνπήο, φπσο επίζεο, γηα ηελ θαηεξγαζία καιαθψλ 

πιηθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ ρακειή αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

απνζηαζεξνπνηνχληαη ζηνπο 120
ν
C κε 200

ν
C.  

Σα ηαρπραιχβδηλα (HSS, High Speed Steels), εξγαιεία εθηφο απφ ηνλ άλζξαθα, 

πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ πξνζζεθψλ, φπσο ην ρξψκην, ην βνιθξάκην, ην βαλάδην, 

ην κνιπβδαίλην θαη ην θνβάιηην, ηα νπνία ζθιεξαίλνπλ ην ράιπβα θαη απμάλνπλ ηελ 

αληνρή ζηε ζεξκφηεηα.  

Σα ρπηεπηά θξάκαηα (Cast Alloys), είλαη κε ζηδεξνχρα θξάκαηα θνβαιηίνπ θαη 

ρξσκίνπ κε πξνζζήθε βνιθξακίνπ θαη άλζξαθα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ 

θνπήο κε αλψηεξε ζθιεξφηεηα απφ ηα ηαρπραιχβδηλα. Σα ρπηεπηά θξάκαηα, 

παξέρνπλ κεγάιε αληίζηαζε ζηελ ηξηβή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνπή πιηθψλ 

θαθήο πνηφηεηαο ή ζε πιηθά κε ζθιεξέο πξνζκίμεηο.  

Σα ζθιεξνκέηαιια (Carbides), είλαη πξντφληα ηεο θνληνκεηαιινπξγίαο θαη 

ζπλζέηνληαη απφ θαξβίδηα ηνπ βνιθξακίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε θαξβίδηα ηνπ ηηηαλίνπ 

θαη ηνπ ηαληαιίνπ, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ θνβαιηίνπ. Σα ζθιεξνκέηαιια, δηαηεξνχλ ηε 

ζθιεξφηεηά ηνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε αληίζεζε κε ηα θνπηηθά εξγαιεία ρπηήο 

κεηαιινπξγίαο, ηα νπνία έρνπλ κεγάιε εμάξηεζε ζηελ ζεξκηθή θαηεξγαζία γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο ζθιεξφηεηαο θαη θαηαζηξέθνληαη κε ηελ επαλαζέξκαλζε θαηά ηελ 

θνπή, ιφγσ ηξηβήο.  

Σα θεξακηθά θνπηηθά εξγαιεία (Ceramics), είλαη κε κεηαιιηθά πιηθά θαη 

ππεξηεξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, έλαληη ησλ 

ηαρπραιχβδηλσλ θαη ησλ ζθιεξνκεηάιισλ. Όκσο, είλαη ςαζπξά πιηθά κε κηθξή 

δπζζξαπζηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεξγαζία πνιχ ζθιεξψλ πιηθψλ ζε 

πςειέο ηαρχηεηεο θνπήο.  

Σν δηακάληη απνηειεί ππέξζθιεξν πιηθφ θνπηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ απαηηείηαη κεγάιε δηαζηαηηθή αθξίβεηα θαη ειαθξά θηληξίζκαηα 

επηθαλεηψλ. Δίλαη ε ζθιεξφηεξε γλσζηή νπζία κε ην κηθξφηεξν ζπληειεζηή ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο. Όκσο, ην δηακάληη είλαη αηφθηνο άλζξαθαο θαη έρεη έιμε γηα ηνλ άλζξαθα 

ησλ ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, γη’ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε κε ζηδεξνχρα 

κέηαιια.  

Οη ιεηαληηθέο ζθφλεο είλαη θφθθνη ιεηαληηθψλ νπζηψλ πάλσ ζε ιεηαληηθνχο 

ηξνρνχο (ζκπξηδνηξνρνχο) κε ζθνπφ ηε ιείαλζε.  

Σα ηαρπραιχβδηλα θαη ηα ζθιεξνκεηαιιηθά θνπηηθά εξγαιεία είλαη απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε γηα ηηο θαηεξγαζίεο αθαίξεζεο πιηθνχ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φζν απμάλεηαη ε αληνρή ζηελ ζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ, ηφζν 

απμάλεηαη θαη ην θφζηνο ηνπ. 

 

2.17 Φζνξά Κνπηηθώλ Δξγαιείσλ  
 

Ζ δσή ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ είλαη ν πην ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο 

ζηελ θνπή κεηάιισλ θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα θνπήο θαη ηελ ηαρχηεηα 

παξαγσγήο. Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θνπήο απμάλεη ηε δσή ηνπ εξγαιείνπ, φκσο 

κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα παξαγσγήο. Δλψ αληίζεηα, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θνπήο 

απμάλεη ηελ ηαρχηεηα παξαγσγήο αιιά απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ησλ 

θζαξκέλσλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο.  
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Ζ θζνξά ζην θνπηηθφ εξγαιείν πξνθαιείηαη απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

απφ ηελ ηξηβή πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ εξγαιείνπ, ηνπ θνκκαηηνχ θαη ηνπ 

απνβιήηνπ. Οη ζεξκνθξαζίεο αλαπηχζζνληαη απφ ηε κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο 

ελέξγεηαο, πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε πεξηνρή θνπήο, ζε ζεξκφηεηα ιφγσ ηεο ηξηβήο. Σν 

απφβιεην πξνθαιεί ηξηβή ζηελ επηθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ θαη ε θαηεξγαζκέλε 

επηθάλεηα πξνθαιεί ηξηβή ζην θάησ ηκήκα ηεο κχηεο ηνπ εξγαιείνπ. Οη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ νμείδσζε ηνπ πιηθνχ ηνπ εξγαιείνπ, ε νπνία απμάλεη ηνλ 

ξπζκφ ηεο θζνξάο ηνπ. 

 

 
Δηθφλα 27: πλήζεο θαηαλνκή ζεξκφηεηαο ζηελ δψλε θνπήο. 

Γηα ηε κείσζε ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ςπθηηθά πγξά θαηά 

ηελ θνπή. Δπίζεο, ηα πγξά θνπήο βνεζνχλ ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ απνβιήηνπ απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο θνπήο. Σα πγξά θνπήο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηεξγαζίεο 

ζθιεξψλ πιηθψλ θαη ζε θαηεξγαζίεο κε ρακειέο ηαρχηεηεο θνπήο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ επηηξέπεη ζε απηά λα εξγάδνληαη ζε 

πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ςπθηηθψλ πγξψλ, 

αιιά κε ηε ρξήζε πεπηεζκέλνπ αέξα, γηα λα απνκαθξχλνληαη ηα απφβιεηα.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο ηεο θζνξάο ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ θαηά ηελ 

θαηεξγαζία πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πξηλ ηελ αζηνρία ηνπ εξγαιείνπ, φπσο ε 

θαηαλάισζε κεγαιχηεξεο ελέξγεηαο, ε ηξαρχηεηα ηεο θαηεξγαζκέλεο επηθάλεηαο θαη 

ε αιιαγή ηεο γεσκεηξίαο ηνπ απφβιεηνπ.  

Ζ ηξηβή ηνπ απνβιήηνπ πάλσ ζην θνπηηθφ εξγαιείν ην θζείξεη, δεκηνπξγψληαο 

θξαηήξα ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ζ θζνξά δεκηνπξγείηαη θάησ απφ πςειή ηαρχηεηα 

θνπήο θαη φηαλ θαηεξγάδνληαη ζθιεξά πιηθά. 

 

 
Δηθφλα 28:Φζνξά θξαηήξα. 
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Ζ ηξηβή ηνπ εξγαιείνπ κε ηελ θαηεξγαζκέλε επηθάλεηα ηνπ θνκκαηηνχ θζείξεη 

ηελ αθκή ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Απηή ε θζνξά εκθαλίδεηαη ζε φια ηα εξγαιεία θαη 

δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί. 

 

 
Δηθφλα 29: Φζνξά αθκήο 

 

2.18 Σξόπνη πγθξάηεζεο Αθηέξγαζησλ Σεκαρίσλ 
 

Οη ηξφπνη ζπγθξάηεζεο αθηέξγαζησλ ηεκαρίσλ είλαη νη εμήο: 

1. ηε κέγγελε 

 Με ζηαγφλεο πνπ θηλνχληαη θαη νη δχν ηαπηφρξνλα 

 Με βάζε ζηξέςεσο  

 Με ζηαγφλεο ηχπνπ V γηα θπιηλδξηθά ηεκάρηα 

2. Με θνριίεο (Clamping sets) 

3. ε επηηξαπέδην ηζνθ (πνπ πξνζδέλεηαη πάλσ ζηελ ηξάπεδα- Chuck) 

4. Ζιεθηξνκαγλεηηθφ Chuck 

 

 
Δηθφλα 30: Grizzly θαη craftsman angle vise 

 
Δηθφλα 31:Clamping sets 
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 Δηθφλα 32:Chuck ηξαπεδαο Δηθφλα 33: Ζιεθηξνκαγλεηηθν Chuck 

 

2.19 Πξνγξακκαηηζκόο 

  
Ξεθηλψληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο κεραλήο καο ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά: 

 Πφζνπο άμνλεο θίλεζεο έρεη ε κεραλή. 

 Πνηεο είλαη νη κέγηζηεο ζηξνθέο (RPM) ηεο θχξηαο αηξάθηνπ ηεο κεραλήο. 

 Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα θχξηαο αηξάθηνπ ηεο κεραλήο. 

 Πφζε είλαη ε κέγηζηε δηαδξνκή θάζε άμνλα. 

 Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα πξφσζεο ηεο κεραλήο (Rapid Rate). 

 Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα θνπήο ηεο κεραλήο (Cutting Feedrate). 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη κε ηξείο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο : 

  

 πκβαηηθφο (κε ην ρέξη), φπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο βαζίδεηαη :  

 ην κεραλνινγηθφ ζρέδην ηνπ ηεκαρίνπ γηα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

γεσκεηξίαο.  

 ηηο γλψζεηο ηνπ απφ ηελ ηερλνινγία ηεο θαηεξγαζίαο ή αθφκε θαιχηεξα 

ζε έλα ηππηθφ ή πξνθαζνξηζκέλν θαζενιφγην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θάζεσλ ηεο θαηεξγαζίαο, ηελ εθινγή εξγαιείσλ, θαη ηελ εθινγή 

ζπλζεθψλ θαηεξγαζίαο (πρ ζηξνθψλ αηξάθηνπ, πξφσζεο θιπ).  

 

 Αιιειεπηδξαζηηθά απφ ην ρξήζηε κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ,  

Όπνπ ν ππνινγηζηήο έρεη απνζεθεπκέλεο ηππηθέο ―ζπληζηψζεο‖ 

γεσκεηξηθέο κνξθέο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πξάμε θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

γηα ηελ δεκηνπξγία θψδηθα αξηζκεηηθνχ ειέγρνπ γηα θάζε γεσκεηξία. Ο 

ρξήζηεο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επηινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσκεηξηθψλ 

κνξθψλ πνπ απνηεινχλ ην ηεκάρην πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί θαη κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο αιιειεπηδξαζηηθά ζην ινγηζκηθφ.  

πρλά απηή ε επηινγή γεσκεηξίαο γίλεηαη ζε έλα κνληέιν ηνπ ηεκαρίνπ ζε 

ζχζηεκα CAD.  

 

 Πιήξσο απηφκαηα απφ ινγηζκηθφ.  
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Απηφο ν ηξφπνο ειαρηζηνπνηεί ηελ επέκβαζε ηνπ ρξήζηε ιεηηνπξγψληαο 

φπσο ζηελ αιιειεπηδξαζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ αιιά κε ηελ πξφζζεηε 

απηφκαηε αλάιπζε ηνπ ηεκαρίνπ ζε ζεηξά ηππηθψλ γεσκεηξηθψλ κνξθψλ.  

Δπεηδή απηφ ην ηειεπηαίν δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη ζηε γεληθή 

πεξίπησζε, ν απηφκαηνο πξνγξακκαηηζκφο είλαη εθηθηφο ζε θαιά 

νξηνζεηεκέλεο εθαξκνγέο φπσο ηφξλεπζε, θαηεξγαζία πξηζκαηηθψλ ηεκαρίσλ 

κε αζπλερή κεηαβνιή ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο θιπ.  

 

2.20 Δίδε πληήξεζεο Δξγαιεηνκεραλώλ Φεθηαθήο 

Καζνδήγεζεο 
 

Οη απαηηήζεηο ζε ζπληήξεζε εξγαιεηνκεραλψλ ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο 

ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο : ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, πνπ είλαη κία 

πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία, θαη ζηελ επηζθεπή βιαβψλ, πνπ είλαη ζρεδφλ πάληα 

απξνγξακκάηηζηε. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπλήζσο γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ ε 

εξγαιεηνκεραλή δελ έρεη λα εθηειέζεη κεγάιν αξηζκφ παξαγγειηψλ, θαη έρεη κεδεληθφ 

ρξφλν αλακνλήο αληαιιαθηηθψλ, αθνχ απηά έρνπλ ήδε πξνκεζεπηεί. Αληίζεηα, νη 

βιάβεο πξνθχπηνπλ ζρεδφλ πάληα ζε ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη έρνπλ ζπρλά κηθξφ ή 

κεγάιν ρξφλν αλακνλήο αληαιιαθηηθψλ, πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ θαζαξφ ρξφλν 

επηζθεπήο ηεο βιάβεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηπραίεο βιάβεο δελ κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ εληειψο κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, απηή εμαζθαιίδεη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ ιφγσ βιάβεο θαη ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο 

αληαιιαθηηθψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαιεηνκεραλψλ. 

Ζ εκπεηξία θαη ε πξάμε έρεη ζεζπίζεη θάπνηνπο θαλφλεο ζηελ πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ησλ εξγαιεηνκεραλψλ. Απηνί είλαη : 

 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη επέκβαζε ζε πεξηνρέο ηεο κεραλήο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζσζηά γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα αιιάδνπλ 

ξπζκίζεηο θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ζπζθεπέο, πνπ έρνπλ κεγάιε 

αμηνπηζηία, εθηφο εάλ ην ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 Κάζε θνξά πνπ νη κεραλέο ζπληεξνχληαη, πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή 

ζε ελδείμεηο, πνπ ππνδεηθλχνπλ πηζαλέο κειινληηθέο βιάβεο. Απηφ πξέπεη λα 

γίλεηαη, αθφκα θαη αλ ην πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή δελ πξνβιέπεη επεκβάζεηο. Έηζη, νμεηδψζεηο, ραιαξέο 

ζπλδέζεηο μεβακκέλεο επαθέο, πξέπεη λα βάδνπλ ζε ζθέςεηο γηα ην κέιινλ. 

 Οη ηξεηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, είλαη ν 

θαζαξηζκφο, ε ιίπαλζε θαη ε επηζεψξεζε ζηηο ζέζεηο πνπ ζπληζηά ν 

θαηαζθεπαζηήο. 

 Ζ ρξήζε ιηπαληηθψλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή θαη ηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Τπεξβνιηθέο πνζφηεηεο 

ιαδηψλ ή γξάζνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ζ ππεξβνιηθή ιίπαλζε κπνξεί 

ζπρλά λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ή 

κεδακηλή ιίπαλζε. 

 Ζ δηάγλσζε ειεθηξνληθψλ βιαβψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε εηδηθψλ 

νξγάλσλ, πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

θαίγνληαη ή βξαρπθπθιψλνπλ νιφθιεξεο κνλάδεο θεληξηθνχ ειέγρνπ MCU 

απφ θηελά πνιχκεηξα. 
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Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ εθηειείηαη, κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ζ πην ζπρλή είλαη ε εβδνκαδηαία ζπληήξεζε, πνπ 

ζπλήζσο πξνβιέπεη εθηέιεζε θάπνηνπ θχθινπ θαηεξγαζίαο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 

θαη ηελ επίιπζε θάπνησλ κηθξνπξνβιεκάησλ, πνπ αλαθέξεη ν ρεηξηζηήο. Αθφκα, 

γίλεηαη έιεγρνο φισλ ησλ αλεκηζηήξσλ θαη πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο θαη ιίπαλζε 

φισλ ησλ πξνζβάζηκσλ ζέζεσλ. Αθνινπζεί ε κεληαία ζπληήξεζε πνπ, εθηφο απφ ηα 

παξαπάλσ, πξνβιέπεη έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ θαη ιίπαλζε φισλ ησλ αλεκηζηήξσλ. 

Δπίζεο, πξνβιέπεη ιχζηκν ησλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ αμφλσλ θαη θαζαξηζκφ απφ 

ηπρφλ ζθφλεο, αθαζαξζίεο θ.ιπ.. Σέινο, ε εηήζηα ζπληήξεζε πξνβιέπεη πιήξε έιεγρν 

ζρεδφλ φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ησλ εξγαιεηνκεραλψλ κε αιιαγή ηζηκνπρψλ, 

θαζαξηζκφ θαη ζχζθηγμε ησλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ θαη έιεγρν ηεο ηξνθνδνζίαο. 

Δπίζεο, πξνβιέπεη θαζαξηζκφ ηεο θνλζφιαο κε εηδηθέο ειεθηξηθέο ζθνχπεο θαη 

ζθίμηκν φισλ ησλ θνριηψλ. 

Μεηά απφ θάζε έιεγρν πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαη λα παξαγγέιλνληαη λέα, ψζηε λα ππάξρεη πάληα απφζεκα ζηελ 

απνζήθε. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηε ζπληήξεζε. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ αληηθαηαζηαζεί κία ηζηκνχρα πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εηήζηα 

ζπληήξεζε, δελ πξέπεη απηή λα παξαγγειζεί πξηλ ηελ επφκελε ζπληήξεζε, δειαδή 

κεηά απφ έλαλ ρξφλν ζρεδφλ, αθνχ, ζε πεξίπησζε ηπραίαο βιάβεο, ζα ππάξρεη 

δπζαλάινγνο ρξφλνο αλακνλήο γηα έλα ηφζν θηελφ εμάξηεκα. 

 

2.21 Αζθάιεηα κε ηηο ςεθηαθά θαζνδεγνύκελεο 

εξγαιεηνκεραλέο 
 

Γεληθά, θαηά ηελ εξγαζία ζην κεραλνπξγείν, ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα 

ζπκβνχλ αηπρήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ, θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο, λα πξνμελήζνπλ 

ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο. Απηφ ηζρχεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθά θαζνδεγνχκελεο εξγαιεηνκεραλέο, αθνχ νη ηερλίηεο δελ 

πιεζηάδνπλ ηε ζέζε θνπήο, πνπ άιισζηε ζπλήζσο είλαη θιεηζκέλε ζε έλα 

θνπβνχθιην. Οη κεγάιεο ηαρχηεηεο θνπήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζαλή ρξήζε 

κεηαθνξηθψλ δηαηάμεσλ θαη ξνκπφη, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο πνπ 

νδεγνχλ ζε αηπρήκαηα. Οη εξγαδφκελνη ζε ηέηνηνπο ρψξνπο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηέηνησλ αηπρεκάησλ. Οη ζπλήζεηο αηηίεο πνπ 

πξνθαινχλ αηπρήκαηα είλαη: 

 Δπηθίλδπλεο ή απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο. 

 θάικαηα εξγαδφκελσλ, ιφγσ απεηξίαο, αθαίξεζεο ή θνχξαζεο. 

 Δπηθίλδπλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Δπηθίλδπλε θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ ή αθφκα θαη ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Γηαθνξά απξφβιεπηα γεγνλφηα(βξαρπθχθισκα θ.ι.π.). 

Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα, δηαθξίλνληαη ζε αηνκηθά 

κέηξα αζθάιεηαο θαζελφο πνπ θηλείηαη θαη εξγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ κεραλνπξγείνπ 

αιιά θαη ζε γεληθφηεξα κέηξα, πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ. Σα 

απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ παίξλεη θάζε εξγαδφκελνο, γηα λα κελ εκπιαθεί 

ζε αηπρήκαηα είλαη: 

 Σα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα απφ 

ηα εθηνμεπκέλα απφβιεηα, απφ ζπηλδίξεο θιπ. 
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 Σα γάληηα, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα ρέξηα θαηά ηε κεηαθνξά ή επεμεξγαζία 

πιηθψλ. 

 Σα ππνδήκαηα αζθάιεηαο, πνπ πξνθπιάζζνπλ ηα πνδηά απφ ηηο πηψζεηο 

βαξηψλ αληηθεηκέλσλ. 

Σα βαζηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ, πνπ εξγάδνληαη ζε 

πεξηζηξνθηθά κεραλήκαηα θαη γεληθά ζε φιεο ηηο εξγαιείνκεραλέο, είηε είλαη 

ζπκβαηηθέο, είηε κε ςεθηαθή θαζνδήγεζε είλαη: 

 σζηφο ρεηξηζκφο θαη ζπγθέληξσζε πξνζνρήο. 

 Καιή θαηάζηαζε εξγαιεηνκεραλψλ θαη κεραλνπξγείνπ κε επηαμία θαη 

θαζαξηφηεηα. 

 Κνπηηθά εξγαιεία ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 σζηή ξχζκηζε πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο θαη πξφσζεο. 

 Απνθπγή θαξδηψλ ξερψλ θαη ιπκέλσλ καθξηψλ καιιηψλ. 

 Πξνζεθηηθή ζπγθξάηεζε ηεκαρίσλ θαη θνπηηθψλ εξγαιείσλ. 

 ηακάηεκα ηεο εξγαιεηνκεραλήο, φηαλ επηδηψθεηαη κηα κέηξεζε, ξχζκηζε, 

θαζάξηζκα ή επηζθεπή. 

 Να κελ εγθαηαιείπεηαη ε εξγαιείν κεραλή, φηαλ βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία θαη λα θιείλεη πάληα ην θνπβνχθιην πξνζηαζίαο, 

αθφκα θαη γηα ηε ιεηηνπξγία δφθηκεο ζην θελφ. 
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Κεθάιαην 3: ΚΑΛΟΤΠΗΑ 
 

3.1 Δηζαγσγή 
 

Ζ ρχηεπζε ησλ πιηθψλ είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο ηερληθέο ηεο εθαξκνζκέλεο 

κεηαιινγλσζίαο. Ο άλζξσπνο έρεη αξρίζεη λα ρπηεχεη κέηαιια απφ ην 5.000 π.Υ. 

Όκσο ε ηθαλφηεηα ηεο ρχηεπζεο ρπηνζηδήξνπ θαη ράιπβα είρε παξνπζηάζεη ζνβαξέο 

δπζθνιίεο θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Ζ πξψηε επηηπρήο ρχηεπζε ρπηνζηδήξνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κάιινλ γηα πξψηε θνξά ζηε Κίλα ην 500 κ.Υ. 

Ζ ρχηεπζε είλαη κία ηερληθή δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία έλα πγξφ πιηθφ απνθηά έλα 

επηζπκεηφ ζρήκα. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απφρπζε πγξνχ, κέζα απφ κία νπή, 

ζην θαινχπη φπνπ θαη ην πιηθφ ζηεξενπνηείηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηεξενπνίεζεο 

ηνπ πγξνχ, απηφ απνθηά ην επηζπκεηφ ζρήκα απφ ην πξνθαηαζθεπαζκέλν εζσηεξηθφ 

κέξνο ηνπ θαινππηνχ. Ζ ρχηεπζε ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθά εξγαζηήξηα, 

ηα νπνία θαινχληαη ρπηήξηα. Ζ κειέηε ηεο ρχηεπζεο ησλ πιηθψλ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηερλνινγίαο. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ην 

γεγνλφο φηη νη θπξηφηεξεο ηερλνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ ρπηψλ αληηθεηκέλσλ εμαξηψληαη 

απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή κειέηε θαη φρη απφ ηελ θαηαζθεπή απηψλ. 

Μηα ηαμηλφκεζε ησλ κεζφδσλ ρχηεπζεο κπνξεί λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε σο 

θξηηήξην ηε θχζε κνληέινπ θαη θαινππηνχ.  

Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο κεγάιεο νκάδεο κεζφδσλ ρχηεπζεο :  

1. Μέζνδνη κε θαινχπη κηαο ρξήζεο θαη κφληκν κνληέιν.  

2. Μέζνδνη κε θαινχπη θαη κνληέιν κηαο ρξήζεο.  

3. Μέζνδνη κε κφληκν θαινχπη.  

4. (Δηδηθέο) Μέζνδνη κε κφληκν ή κηαο ρξήζεο θαινχπη.  

 

1.Μέζνδνη κε θαινχπη κηαο ρξήζεο θαη κφληκν κνληέιν  

• Υχηεπζε ζε άκκν (Sand casting)  

Μέζνδνο ηεο πγξήο άκκνπ (Green sand casting)  

Μέζνδνο ηεο μεξήο άκκνπ (Dry-sand casting)  

Μέζνδνο CO2 (CO2 casting)  

Υξήζε ηζηκέληνπ σο ζπλδεηηθνχ  

Υξήζε ειαηψδνπο άκκνπ  

Υξήζε πνιπκεξηθήο ξεηίλεο σο ζπλδεηηθνχ  

 

• Υχηεπζε ζε άιια κέζα πιελ άκκνπ (Slurry-mold casting)  

Υχηεπζε ζε γχςηλν θαινχπη (Plaster-mold casting)  

Υχηεπζε ζε θεξακηθφ θαινχπη (Ceramic-mold casting)  

 

2.Μέζνδνη κε θαινχπη θαη κνδέιν κηαο ρξήζεο  

Υχηεπζε κε ―κάζθα‖(Shell casting)  

Υχηεπζε κε ―επέλδπζε‖ (Investment casting)  

 

3.Μέζνδνη κε κφληκν θαινχπη  

Υχηεπζε βαξχηεηαο (Gravity casting)  

(Slush casting)  

Υχηεπζε ρακειήο πίεζεο (Low-pressure casting)  

Υχηεπζε πίεζεο (Die casting)  
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Xχηεπζε ζπκπηέζεσο (Squeeze casting)  

 

4.(Δηδηθέο) Μέζνδνη κε κφληκν ή κηαο ρξήζεο θαινχπη  

Φπγνθεληξηθή ρχηεπζε (Centrifugal casting)  

Ζκη-θπγνθεληξηθή ρχηεπζε (Semi-centrifugal casting)  

Φπγνθεληξηδφκελε ρχηεπζε (Centrifuged casting) 

 

3.2 Βαζηθή Οξνινγία 
 

Κνίινο ρψξνο ηνπ θαινππηνχ 

Σν θαινχπη πνπ πξνθχπηεη γηα ρχηεπζε κε έγρπζε, απνηειείηαη απφ κέξε ηα 

νπνία εκπεξηέρνπλ ηνλ "θνίιν ρψξν" ή ην "ρψξν πιεξψζεσο". ηνλ θνίιν ρψξν 

ινηπφλ ηνπ θαινππηνχ, κνξθνπνηείηαη ην αληηθείκελν πξνο παξαγσγή, αθνχ αξρηθά 

έρεη εγρπζεί θαη ςπρζεί ην πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε εχπιαζηε ή παρχξξεπζηε 

θαηάζηαζε. Οπφηε, θνίινο ρψξνο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην κέξνο ηνπ θαινππηνχ πνπ 

δίλεη κνξθή ζην αληηθείκελν (ρπηφ ηεκάρην). Ο θνίινο ρψξνο απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

δχν κέξε: 

1. Σελ "θνηιφηεηα", πνπ είλαη ην ζειπθφ κέξνο ηνπ θαινππηνχ θαη δίλεη ζην 

αληηθείκελν ηελ εμσηεξηθή ηνπ κνξθή. 

2. Σνλ "ππξήλα", πνπ είλαη ην αξζεληθφ κέξνο ηνπ θαινππηνχ θαη δηακνξθψλεη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Πιάθεο θνηινηήησλ θαη ππξήλσλ ηνπ θαινππηνχ 

ηελ εηθφλα 34 απεηθνλίδεηαη έλα απιφ εμαγσληθφ δνρείν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ην θαινχπη απνηειείηαη απφ δχν πιάθεο. ηε κία πιάθα έρεη ηνπνζεηεζεί ε θνηιφηεηα, 

ε νπνία δηακνξθψλεη ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηνπ ηεκαρίνπ θαη είλαη γλσζηή σο "πιάθα  

θνηιφηεηαο" (ζεκείν έγρπζεο).  

Οκνίσο, ν ππξήλαο πνπ πξνεμέρεη απφ ηελ "πιάθα ηνπ ππξήλα", δηακνξθψλεη ηελ 

εζσηεξηθή κνξθή ηνπ ηεκαρίνπ. Όηαλ ην θαινχπη θιείζεη, νη δχν πιάθεο ελψλνληαη, 

κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ελφο δηαζηήκαηνο (θελνχ) κεηαμχ ηεο θνηιφηεηαο θαη 

ηνπ ππξήλα, πνπ νλνκάδεηαη θνίινο ρψξνο. 

 

 
Δηθφλα 34: Πιάθεο θνηιφηεηαο θαη ππξήλα θαινππηνχ 
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3.3 Οδεγνί - ηήιεο θαη Γαθηύιηνη Οδεγήζεσο 
 

3.3.1 Λεηηνπξγία ηεο ηήιεο θαη ηνπ Γαθηπιίνπ Οδεγήζεσο. 
 

Ο βαζηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θαινππηνχ, φπσο ην κέγεζνο θαη ε κνξθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, επεξεάδνπλ ην κέγεζνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάηαμε ησλ ζηειψλ 

νδεγήζεσο ζηελ πιάθα ηνπ θαινππηνχ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο είλαη ε επζπγξάκκηζε 

ησλ πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ θαηά ην "ζηάδην εκβνιηζκνχ ή έγρπζεο". Δληνχηνηο, νη 

ζηήιεο έρνπλ θαη δεπηεξεχνπζεο-βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνζηαζίαο ηνπ ππξήλα θαη 

επίζεο, δξνπλ σο" πείξνη θεληξαξίζκαηνο-επζπγξάκκηζεο" θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε 

ηνπ θαινππηνχ.  

Ο δαθηχιηνο ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο, εηζάγεηαη ζην θαινχπη, γηα λα παξέρεη ηε 

ζσζηή ζπλαξκνγή ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο θαη ζηελ πεξίπησζε πηζαλήο βιάβεο θαη 

θζνξάο, ηελ αληηθαηάζηαζή απηψλ. 

Οη ζηήιεο νδεγήζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

επζπγξάκκηζεο θαη ησλ δχν κηζψλ ηνπ θαινππηνχ (θαηά ην ζηάδην θιεηζίκαηνο). 

Χζηφζν, ε αλαγθαηφηεηα απηνχ εμαξηάηαη απφ ην ζρέδην ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν θνίινο ρψξνο ηνπ ζρήκαηνο 4 θαηεξγάδεηαη νιφθιεξνο ζηε κία πιάθα 

ηνπ θαινππηνχ, ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο πιάθαο ηνπ ππξήλα. ηελ πεξίπησζε απηή, 

απαηηείηαη κφλν ε "νλνκαζηηθή" επζπγξάκκηζε ησλ δχν κηζψλ, θαζψο ε ζρεηηθή 

κεηαθίλεζε ησλ δχν πιαθψλ δελ επεξεάδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Απελαληίαο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 5, φπνπ ν θνίινο ρψξνο 

δηακνξθψλεηαη απφ θνηιφηεηεο θαη ζηα δχν κηζά ηνπ θαινππηνχ, ε θαιή 

επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ δχν κηζψλ είλαη απαξαίηεηε. Αθφκα θαη κε ηελ παξακηθξή 

κεηαθίλεζε (ή θαθή επζπγξάκκηζε) ησλ δχν πιαθψλ, παξάγεηαη έλα αληηθείκελν πνπ 

νξίδεηαη θαη σο "αληηθείκελν εθηφο κήηξαο" (ζρήκα 5). 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ ζρήκαηνο 6 φπνπ ε θνηιφηεηα θαη ν 

ππξήλαο δηακνξθψλνπλ ηνλ θνίιν ρψξν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε 

θαθή επζπγξάκκηζε είλαη αθαηάιιειε θαζψο ην πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπ αληηθείκελνπ 

πνπ παξάγεηαη, είλαη κηθξφηεξν απφ ην άιιν. Δπηπξνζζέησο, ε εχπιαζηε κάδα ηνπ 

πιηθνχ πνπ εγρχεηαη εληφο ηνπ θνίινπ ρψξνπ, δηέξρεηαη απφ ηελ επθνιφηεξε δίνδν θαη 

γεκίδεη πξψηα ηε κεγαιχηεξε δηαηνκή ηνπ αληηθεηκέλνπ (πιήξσζε ηνπ κεγαιπηέξνπ 

ρήκα 4:Όηαλ ν θνίινο 

ρψξνο βξίζθεηαη ζηε κία 

πιάθα ηνπ θαινππηνχ, ηφηε 

απαηηείηαη κφλν "νλνκαζηηθή" 

επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ 

πιαθψλ. 

 

ρήκα 5:Όηαλ ν θνίινο 

ρψξνο δηακνξθψλεηαη 

θαη απφ ηηο δχν πιάθεο ηνπ 

θαινππηνχ 

ηφηε ε επζπγξάκκηζε είλαη 

απαξαίηεηε 
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πάρνπο ηνηρψκαηνο). Σν θαηλφκελν απηφ κεηαθηλεί ηνλ ππξήλα εθηφο επζπγξάκκηζεο, 

παξάγνληνο ζπλεπψο, αληηθείκελα αλεπηζχκεηεο κνξθήο. 

 

  

 
 

ρήκα 6: Καθή επζπγξάκκηζε κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ηεο 

θνηιφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ ηνπ 

ηχπνπ "πιαηζίνπ", επηθέξεη αλνκνηφκνξθα πάρε 

ηνηρσκάησλ 

 

Καη ζηηο δχν δηαηάμεηο, ην κήθνο ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο είλαη ηέηνην, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε επζπγξάκκηζε θαη ησλ δχν κηζψλ ηνπ θαινππηνχ, πξηλ ηελ είζνδν ηνπ 

ππξήλα ζηελ θνηιφηεηα. Υσξίο ινηπφλ ηε δένπζα πξνζνρή ηνπ ζρεδηαζηή-

θαηαζθεπαζηή, νπνηαδήπνηε θαθή επζπγξάκκηζε (ιφγσ ηεο πηζαλήο θζνξάο ησλ 

δαθηπιίσλ), πξνθαιεί ηελ πξφζθξνπζε ηνπ ππξήλα ζηελ θνηιφηεηα κε 

θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο (ζρήκα 7). 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ ελδερνκέλνπ απηνχ, ην κήθνο ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο πξέπεη 

λα επαξθεί γηα ηελ είζνδν ηεο ζην δαθηχιην νδεγήζεσο, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ππξήλα ζηελ θνηιφηεηα (ζρήκα 7). 

εκεησηένλ, φηη ε παηνχξα ζηελ άθξε ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο βνεζά ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζηνλ δαθηχιην. 

 
ρήκα 7: Λαλζαζκέλε (α) θαη ζσζηή (β) επηινγή ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ κήθνπο ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο 

3.3.2 Μέγεζνο θαη Αλνρή ησλ ηειώλ θαη Γαθηπιίσλ Οδεγήζεσο 
 

Σν ηππηθφ κέγεζνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο σο ηππνπνηεκέλα εμαξηήκαηα, 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 10 mm (3/8 in) θαη 50 mm (2 in) νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. 

Οξηζκέλα θαινχπηα κεγάινπ κεγέζνπο απαηηνχλ ζηήιεο εθηφο ηεο θιίκαθαο απηήο. Ζ 
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επηινγή ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θαινππηνχ θαη απφ 

ηελ πιεπξηθή ηάζε πνπ αζθείηαη ζηελ ζηήιε νδεγήζεσο 

Σν δηάγξακκα επηινγήο ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο, 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 8. Δάλ, αζθνχληαη κεγάιεο πιεπξηθέο ηάζεηο ηφηε επηιέγεηαη 

ε ακέζσο επφκελε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηεο ζηήιεο (ηα κεγέζε ησλ ζηειψλ 

νδεγήζεσο πνπ δίδνληαη ζην ζρήκα 8, βαζίδνληαη ζηελ θιίκαθα πνπ δηαηίζεηαη απφ 

ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία DME). 

 
ρήκα 8:Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα γηα ηελ επηινγή ηεο δηακέηξνπ ηεο ζηήιεο 

νδεγήζεσο, ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηνπ θαινππηνχ (θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία 

DME) 

ηε εηθφλα 35, παξαηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο αλνρέο ζπλαξκνγήο ζηειψλ 

νδήγεο. Δίλαη απαξαίηεην, νη δηαζηάζεηο ησλ SC θαη  HC λα κελ μεπεξλνχλ ηελ ηηκή 

0.5mm. 

 
Δηθφλα 35: Αλνρέο ζπλαξκνγήο ζηειψλ θαη δαθηπιίσλ νδεγήζεσο 

3.3.3 Γηάηαμε ησλ ηειώλ Οδήγεζεο 
 

Σν πιήζνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο πνπ εηζάγνληαη ζε έλα θαινχπη, θπκαίλεηαη 

απφ δχν (ζρήκα 9α) γηα ηνλ απινχζηεξν ηχπν έσο θαη ηέζζεξηο (ζρήκα 9γ) γηα ηα 

νξζνγψληα θαινχπηα. Οξηζκέλα θπιηλδξηθά θαινχπηα έρνπλ ηξεηο ζηήιεο νδεγήζεσο 

(ζρήκα 9β). 
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ρήκα 9: Γηαηάμεηο θαη δηαζηάζεηο ηνπ δηπινχ (α), ηξηπινχ (β) θαη ηεηξαπινχ 

(γ) ζπζηεκάηνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο 

 

 
ρήκα 10:Γηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηειψλ νδήγεζεο. Ζ δηάκεηξνο 

ηεο κίαο ζηήιεο δηαζηαζηνινγείηαη κηθξφηεξε απφ ηηο άιιεο, γηα 

ηε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε θαη επζπγξάκκηζε ηνπ θαινππηνχ 

 

Δθηφο απφ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δχν κηζψλ ηνπ θαινππηνχ, νη ζηήιεο 

νδεγήζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ απνθπγή ηεο ιαλζαζκέλεο 

ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θαινππηνχ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε ζηήιε νδεγήζεσο ιεηηνπξγεί 

σο πείξνο θεληξψζεσο. Ζ δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηπιψλ ζηειψλ νδεγήζεσο 

(ρήκα 9α) είλαη ηέηνηα, ψζηε ε δηάζηαζε ηεο δηακέηξνπ ηεο κίαο ζηήιεο λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ άιιε. Χζηφζν, ην ηξηπιφ θαη ηεηξαπιφ ζχζηεκα ζηειψλ 

νδήγεζεο ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηήιεο λα κεηαηνπίδνληαη. Σν 

ζρήκα 9β, απεηθνλίδεη ην ηξηπιφ ζχζηεκα ζηειψλ νδήγεζεο, ζην νπνίν νη δχν ζηήιεο 

κεηαηνπίδνληαη θαηά 7 mm (1/4 in) απφ ηελ θιίζε ησλ 120° ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ. Σν 

ζχζηεκα ησλ ηεηξαπιψλ ζηειψλ νδήγεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9γ, φπνπ νη δχν νπέο 

ζην θάησ κέξνο ηνπ θαινππηνχ ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ απηή ησλ 

νπψλ ζην πάλσ κέξνο θαηά 13 mm (1/2 in). Όιεο απηέο νη δηαηάμεηο ησλ ζηειψλ 

νδήγεζεο, εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαινππηνχ. 

Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θαηαζθεπαζηέο, είλαη ε ρξήζε ηεο ζπκκεηξηθήο δηάηαμεο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο. 

Δληνχηνηο, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ε δηάκεηξνο ηεο κίαο ζηήιεο είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηηο ππφινηπεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε δηάκεηξνο ηεο κίαο ζηήιεο είλαη 15 mm (1) ελψ ε δηάκεηξνο 

ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ είλαη 16 mm (αλαθνξηθά κε ην ρήκα 10). 
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3.4 Δμώζεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ από ην Καινύπη 
 

Με ηνλ φξν "εμψζεζε" ελλνείηαη ε νκνηφκνξθε απνκάθξπλζε ηνπ ρπηνχ 

αληηθεηκέλνπ απφ ην θαινχπη. Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζχζηεκα εμνιθέσλ, ην 

νπνίν επηηξέπεη κηα θαηά ην δπλαηφλ απηφκαηε απνκάθξπλζε. 

 

Σερληθέο εμψζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

Όηαλ ην αληηθείκελν πξνο παξαγσγή ςπρζεί, ζπζηέιιεηαη θαηά έλα πνζνζηφ θαη 

εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη 

δηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιάδνπλ, ιφγσ ζπξξηθλψζεσο ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ 

ςχμε. 

Γηα έλα αληηθείκελν ην νπνίν δελ δηαζέηεη εζσηεξηθή δηακφξθσζε, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ην ζπκπαγέο νξζνγψλην ηκήκα πιαζηηθνχ (ζρήκα 11α), ην 

αληηθείκελν ζπζηέιιεηαη καθξηά απφ ηα ηνηρψκαηα ηεο θνηιφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, 

επηηξέπεη ηε ρξήζε κίαο απιήο ηερληθήο εμψζεζεο (γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε 

πεπηεζκέλνπ αέξα). 

Όηαλ φκσο ην αληηθείκελν έρεη εζσηεξηθή δηακφξθσζε, ην αληηθείκελν θαζψο 

ςχρεηαη ζπξξηθλψλεηαη πξνο ηνλ ππξήλα κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

πεξηπινθφηεξν ζχζηεκα εμψζεζεο (ζρήκα 11β). 

 
ρήκα 11: Απνηέιεζκα ηεο ζπζηνιήο ζε δχν δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, 

α) ην αληηθείκελν ζπζηέιιεηαη καθξηά απφ ηελ θνηιφηεηα 

β) ην αληηθείκελν ζπζηέιιεηαη πξνο ηνλ ππξήλα 

 

Οη ηερληθέο εμψζεζεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα αθνινπζήζεη ν ζρεδηαζηήο, 

είλαη αξθεηέο. Ζ επηινγή θαηάιιειεο ηερληθήο εμαξηάηαη απζηεξά απφ ηε κνξθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Οη βαζηθέο ηερληθέο εμψζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη νη εμήο: 

1. Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ πίξσλ εμνιθέα. 

2. Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ πίξσλ εμνιθέα ζε ζπλδπαζκφ κε θπιηλδξηθνχο 

δαθηπιίνπο. 

3. Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ ξάβδσλ εμνιθέα. 

4. Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ πίξσλ εμνιθέα ηεο κνξθήο πηεξπγίνπ. 

5. Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ πεπηεζκέλνπ αέξα (πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα). 
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Ζ εμψζεζε κέζσ πίξσλ εμνιθέα είλαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη ε πην απιή φζνλ 

αθνξά ηελ εηζαγσγή ηεο ζην θαινχπη. ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ην αληηθείκελν 

εμσζείηαη ιφγσ ηεο ηάζεο πνπ αζθεί ε θπιηλδξηθή ραιχβδηλε ξάβδνο θαη ε νπνία 

νξίδεηαη σο "πείξνο εμνιθέα" (ζρήκα 12α). Ο πείξνο ηνπ εμνιθέα δηαζέηεη θεθαιή, 

γηα λα δηεπθνιπλζεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο πιάθεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμψζεζεο. 

 

 
ρήκα 12: α) απιφο πίξνο. β) βαζκηδσηφο πίξνο. γ) πίξνο ηεο κνξθήο D. 

δ)πίξνο κε ηε ρξήζε δαθηπιίνπ, ε) πίξνο κνξθήο πηεξπγίνπ, 

ζη) πίξνο θσληθήο θεθαιήο ή ηχπνπ βαιβίδαο, δ) ξάβδνο 

 

 
ρήκα 13: Καηάιιεια δηακνξθσκέλε εζνρή ζηελ πιάθα-θνξέν 

ηνπ εμνιθέα, γηα ηελ νιίζζεζε ηνπ πίξνπ 

 

 
ρήκα 14: Δμψζεζε ζπκπαγνχο αληηθεηκέλνπ ηεο κνξθήο Ε, κε ηε 

ρξήζε κεησπηθψλ πίξσλ εμψζεζεο 
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Δηθφλα 36:Παξάδεηγκα επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ απφ πείξνπο εμνιθέσλ. 

 

 
ρήκα 15: Ζ εμψζεζε αληηθεηκέλσλ ηχπνπ νξζνγσλίνπ πιαηζίνπ 

κέζσ κεησπηθψλ πίξσλ εμνιθέα, δελ είλαη ζεκηηή 

 

 
ρήκα 16:Δάλ ν πίξνο ηνπ εμνιθέα δελ είλαη ζην ίδην επίπεδν 

κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ππξήλα, ηφηε ζην αληηθείκελν 

δηακνξθψλνληαη είηε εζνρέο (α) είηε πξνεμνρέο (β) 

 

 
ρήκα 17:Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ πηεξπγσηψλ πίξσλ εμνιθέα 
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ρήκα 18: Δμψζεζε αληηθεηκέλνπ κέζσ βαιβίδσλ, γηα θαινχπη ελφο θνίινπ 

ρψξνπ 

α) αξρηθφ ζηάδην εμψζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

β) ηειηθφ ζηάδην εμψζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 

 
ρήκα 19: Μέζνδνη παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα εληφο ηνπ θαινππηνχ 

α) ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε παξνρήο (πεπηεζκέλνπ αέξα) 

β) απηνκαηνπνηεκέλε κνλάδα ειέγρνπ παξνρήο 

 

3.5 Δπηθάλεηα Γηαρσξηζκνύ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, αλαιχνληαη ηα είδε ησλ επηθαλεηψλ θαη ησλ 

επηπέδσλ δηαρσξηζκνχ. Ζ επηινγή ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ παξαγσγή ελφο αληηθεηκέλνπ επηζπκεηψλ δηαζηάζεσλ. 

Γεληθφηεξα, νη επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ ελφο θαινππηνχ είλαη ηα ηκήκαηα εθείλα 

ησλ πιαθψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο θνίινπο ρψξνπο θαη φηαλ απηά ελσζνχλ 

κεηαμχ ηνπο, παίδνπλ ην ξφιν ηνπ κέζνπ ζηεγαλνπνίεζεο, ψζηε λα απνηξαπεί ε 

απψιεηα εχπιαζηεο κάδαο πιηθνχ απφ ηνλ θνίιν ρψξν. 

Ζ επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί θαη λα ηαμηλνκεζεί ζε επίπεδε 

θαη κε επίπεδε. Παξαδείγκαηα πξνζθάησλ επηθαλεηψλ δηαρσξηζκνχ, είλαη νη 

βαζκηδσηέο επηθάλεηεο, νη επηθάλεηεο ππφ γσλία, νη επηθάλεηεο πεξηγξάκκαηνο 

(πξφηππν αληηθεηκέλνπ πξνο παξαγσγή) θαη ηέινο νη ζχλζεηεο επηθάλεηεο. 

Γεληθά, ε επίπεδε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ είλαη ε πην απιή ζε ζέκαηα 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, αθνχ ιεηαίλεηαη θαη εγθαζίζηαηαη (ηνπνζέηεζε, 

ζπλαξκνγή) εχθνια. 
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Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο δεπγαξηνχ πιαθψλ, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε ζπλαξκνγή επηθαλεηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη βάθνληαο κπιε ηε κία επηθάλεηα, 

θέξλνληαο ζηηγκηαία ζε επαθή ηηο δχν πιάθεο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθαηξψληαο 

νπνηαδήπνηε έληνλα ζηίγκαηα, ηα νπνία είλαη εκθαλή ζηελ επηθάλεηα πνπ δελ είλαη 

βακκέλε κπιε. Οη πιάθεο εγθαζίζηαληαη, φηαλ κία νκνηφκνξθε ιεπηή ζηξψζε 

ρξψκαηνο κπιε, κεηαθέξεηαη απφ ηε κία πιάθα ζηελ άιιε. 

 

3.5.1 Δπίπεδε Δπηθάλεηα Γηαρσξηζκνύ 
 

ηελ νπζία ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ εμαξηάηαη εμνινθιήξνπ απφ ηε κνξθή ηνπ 

ρπηνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην αληηθείκελν (κνξθήο νξζνγσλίνπ) ηνπ 

ζρήκαηνο 20, έρεη επίπεδε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε θνηιφηεηα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ εηζρσξεί ζηε κία πιάθα ηνπ θαινππηνχ, κε απνηέιεζκα ε επηθάλεηα 

δηαρσξηζκνχ λα ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή (επάλσ κέξνο) ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ εληειψο επίπεδε. 

 

 
ρήκα 20: Δπηθάλεηα θαη γξακκή δηαρσξηζκνχ ελφο 

ρπηνχ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ δηάηαμε απηή, φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε, είλαη ηδεαηή, θαζψο ε γξακκή 

δηαρσξηζκνχ δελ παξαηεξείηαη, εθηφο εάλ δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε επηθαλεηαθή  

αλσκαιία ζην ρπηφ ηεκάρην, ιφγσ ηνπ εκηηεινχο θιεηζίκαηνο ησλ πιαθψλ. πλεπψο, 

ην θαηλφκελν απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο "θιαζάξηζκα"'. Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, ιφγσ ηεο δηαθπγήο εχπιαζηεο κάδαο πιηθνχ απφ ηνλ 

θνίιν ρψξν, φηαλ ηα δχν κηζά ηνπ θαινππηνχ δελ είλαη εληειψο θιεηζηά. 

 

 
ρήκα 21: σζηή θαη ιαλζαζκέλε επηινγή ηεο επηθάλεηαο 

δηαρσξηζκνχ 
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ρήκα 22: Σππηθά αληηθείκελα κε επίπεδε επηθάλεηα 

δηαρσξηζκνχ 

 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, είλαη φηη ε επηθάλεηα 

δηαρσξηζκνχ επηιέγεηαη, έηζη ψζηε ην αληηθείκελν πξνο παξαγσγή, λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αθαίξεζεο θαη απφξξηςεο απφ ην θαινχπη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην 

ζρήκα 21, απεηθνλίδεηαη έλα επίπεδν αληηθείκελν κνξθήο νξζνγσλίνπ, ην νπνίν 

εηζάγεη κία δηπιή θσληθή αθκή. Δίλαη θαλεξφ, πσο ε δηαρσξηζηηθή γξακκή γηα ην 

αληηθείκελν απηφ, δελ ηνπνζεηείηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο επηθάλεηάο ηνπ, φπσο ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 20, θαζψο ε δηάηαμε απηή δεκηνπξγεί νμείεο 

αθκέο εληφο ησλ πιαθψλ, κε ζπλέπεηα ηελ πηζαλή θζνξά ηνπ θαινππηνχ. 

πλνςίδνληαο, ε γξακκή δηαρσξηζκνχ ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

κέγηζηεο δηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οπφηε, εάλ ε γξακκή απηή εθάπηεηαη ζε 

επίπεδε επηθάλεηα αληηθεηκέλνπ ηφηε ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ είλαη επίπεδε. ην 

ζρήκα 22, απεηθνλίδνληαη δηάθνξα αληηθείκελα κε επίπεδε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πφξηζκα. Σν βειάθη ππνδεηθλχεη ηε γξακκή δηαρσξηζκνχ. 

 

3.5.2 Με Δπίπεδε Δπηθάλεηα Γηαρσξηζκνύ 
 

Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή αξθεηψλ ρπηψλ αληηθεηκέλσλ, βξίζθεηαη ζε θνίιεο ή 

δηαθνξεηηθά ζε κε επίπεδεο επηθάλεηεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε επηθάλεηα 

δηαρσξηζκνχ είλαη είηε βαζκηδσηή, είηε ζχλζεηε, είηε πεξηγξακκαηηθή ή θαη αθφκα 

ππφ γσλία. 

1)Βαζκηδσηή επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ 

 Γηα παξάδεηγκα, ζην αληηθείκελν κνξθήο Ε ηνπ ζρήκαηνο 14, ε επηθάλεηα 

δηαρσξηζκνχ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θαη παξαηεξείηαη κφλν θαηά ηελ απφξξηςή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεκαρίνπ. Δπηπξνζζέησο, ιφγσ ηεο δηαβάζκηζεο απηήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ηνπ θαινππηνχ είλαη εμίζνπ βαζκηδσηή. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαζψο ε αθκή ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο παξαηεξείηαη θαη 

ζηελ πξφζνςε (εθηφο ηνπ ζπαζίκαηνο ηεο γσλίαο), είλαη ηεηξαγσληθήο κνξθήο, 

νιφθιεξε ε κία πιεπξά ηνπ πξνζαξκφδεηαη ζην έλα κηζφ (πιάθα) ηνπ θαινππηνχ. 

Δληνχηνηο, εάλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζηεζεί θαη κία θνίιε αθκή, ην 

θαινχπη ζα ζπκπεξηιάκβαλε θαη κία δεχηεξε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ, ε νπνία ζα 

πξνζαξκνδφηαλ θαη ζηηο δχν πιάθεο. 

2)Πεξηγξακκαηηθή επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ (επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ηχπνπ 

πξνθίι) 
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 Παξάδεηγκα ηεο πεξηγξακκαηηθήο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 23. Σν αληηθείκελν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 23α. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαζψο ε κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

φπσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ ηνκή ηνπ ζρήκαηνο 23β, είλαη ζπλερήο, ε γεληθή ηνπ 

κνξθή (πιάγηα φςε) εηζάγεη θνηιφηεηεο. Λφγσ ηεο ηεηξαγσληθήο κνξθήο ηεο αθκήο 

ηνπ ηεκαρίνπ (πξφζνςε), ε ζπλνιηθή κνξθή εηζρσξεί κφλν ζηε κία πιάθα ηνπ 

θαινππηνχ. Δπνκέλσο, ε κνξθή ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ δηακνξθψλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ (ζρήκα 23β). Γηα ηελ 

απινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο θαινππηνχ κε πνιπάξηζκνπο θνίινπο ρψξνπο, ε 

πεξηγξακκαηηθή επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ πξνεθηείλεηαη ζε φιε ηελ πιάθα ηνπ 

θαινππηνχ (ζρήκα 23γ). Δλ ζπλερεία, ηνπνζεηνχληαη θαη νη ππφινηπνη θνίινη ρψξνη, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεπηιεγκέλε δηάηαμε. 

 

 
ρήκα 23: Πεξηγξακκαηηθή επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ 

3) Δπηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ππφ γσλία 

Ο ζρεδηαζηήο αληηκεησπίδεη ζπρλά πεξηπηψζεηο αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ελψ είλαη 

απφιπηα ζπκκεηξηθά, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμψζεζεο απφ ην θαινχπη, εάλ θαη 

εθφζνλ ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ είλαη επίπεδε. Σν αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο 24γ, 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή. Σνπνζεηψληαο ηελ επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ζε 

θεθιηκέλν επίπεδν (ζρήκα 24β) θαη έρνληαο φια ηα κέξε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ίδην 

άμνλα κε ηνλ άμνλα απφξξηςεο θαη εμψζεζεο, ην ηεκάρην εμσζείηαη νκνηφκνξθα. 

4) χλζεηεο επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ αλαιπζεί κφλν νη πεξηπηψζεηο αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

αθκέο ζπλερφκελεο κνξθήο (ηεηξαγσληθήο, δηπιήο, θσληθήο ή θνίιεο κνξθήο). ηελ 

παξάγξαθν απηή, εμεηάδνληαη αληηθείκελα, ηα νπνία δελ έρνπλ αθκέο ζπλερήο 

κνξθήο. Σν γεγνλφο απηφ, ζπλήζσο, νδεγεί ζε αξθεηά ζχλζεηεο επηθάλεηεο 

δηαρσξηζκνχ αιιά πξνο ην παξφλ εμεηάδεηαη ε απιή πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 25. 

 

 
ρήκα 24: Δπηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ζε θεθιηκέλν 

επίπεδν (ππφ γσλία) 
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Σν αληηθείκελν ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε (ζρήκα 25α), είλαη κία επίπεδε 

πιάθα, κνξθήο νξζνγσλίνπ. Ζ αθκή ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, είλαη δηπιήο 

θσληθήο κνξθήο θαη νη άθξεο ηνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία κε ηελ επάλσ επηθάλεηα. 

Τπάξρνπλ, βέβαηα, δχν ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Ζ πην απιή κέζνδνο, είλαη ν 

ζρεδηαζκφο κηαο επίπεδεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ, ζηελ νπνία ην κηζφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εηζρσξεί ζε θάζε κία πιάθα ηνπ θαινππηνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 25β. Δπνκέλσο, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή ηνπ παξαδείγκαηνο, 

ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ζηε κέζε ηεο δηπιήο θσληθήο πιεπξάο θαη εγθάξζηα 

ησλ άθξσλ ηνπ. Ζ δηαρσξηζηηθή απηή γξακκή κπνξεί λα κελ είλαη απνδεθηή απφ ηνλ 

πειάηε, νπφηε ζηε πεξίπησζε απηή, αθνινπζείηαη ε πην ζχλζεηε κέζνδνο ζρεδηαζκνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη ε βαζκηδσηή επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ. 

 Γηα λα απνηξαπεί ην πέξαζκα ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο απφ ην κέζν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, είλαη απαξαίηεηε ε αλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ, 

ζην ίδην επίπεδν ησλ άθξσλ ησλ πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ (ζρήκα 25δ). Γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο νκνηφκνξθεο ζπλαξκνγήο ησλ ππεξπςσκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παξαπάλσ δηακφξθσζε, είλαη αλαγθαία ε θαηεξγαζία ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

κνξθήο ηεο άιιεο πιάθαο ηνπ θαινππηνχ (ζρήκα 25γ). Καζψο ινηπφλ, ηα 

ππεξπςσκέλα απηά κέξε ηεο πιάθαο, αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

δηακνξθψλεηαη έλα απιφ θαλάιη (αγσγφο, δίνδνο) ηεο κνξθήο ηνπ ζρήκαηνο 25γ. Ζ 

πξνεμέρνπζα κνξθή ηεο πιάθαο ηνπ ζρήκαηνο 25δ, εγθαζίζηαηαη πξνζεθηηθά ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ηεο άιιεο πιάθαο (ζρήκα 25γ) γηαηί δηαθνξεηηθά ππάξρεη 

πηζαλφηεηα ππεξπιήξσζεο ηνπ θνίινπ ρψξνπ, άξα θαη πηζαλή αλνκνηφκνξθε 

παξαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ πεξηνρή πνπ εζσθιείεηαη ζηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο 

ηνπ ζρήκαηνο 25γ απαηηεί κία θαιχηεξε θαηεξγαζία (ιείαλζε) απφ ηελ ππφινηπε 

επηθάλεηα ηνπ θαλαιηνχ, αθνχ ε ελ ιφγσ πεξηνρή δηακνξθψλεη ηνλ θνίιν ρψξν. 

 

 
ρήκα 25: χλζεηεο επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ (παξάδεηγκα 1) 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα πξναλαθεξζέληα, ε επίπεδε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ είλαη 

ε απινχζηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ. πλεπψο, ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο επηθάλεηαο 

απηήο, είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε βαζκηδσηή επηθάλεηα 

δηαρσξηζκνχ δίλεη ζηε δηαρσξηζηηθή γξακκή, ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηεο ζηα πην 

αθαλή ζεκεία (αθαλείο πεξηνρέο) ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, είλαη πσο ε βαζκηδσηή δηαρσξηζηηθή γξακκή επηηξέπεη ηελ 

χπαξμε κηαο κηθξήο δηακήθεο απφζηαζεο (ή δηαθνξάο), κεηαμχ ησλ δχν κηζψλ ηνπ 

θαινππηνχ. ηελ πεξίπησζε, βέβαηα, ηεο επίπεδεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ, κία 

παλνκνηφηππε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κηζψλ ηνπ θαινππηνχ, γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηή επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηειηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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ρήκα 26: χλζεηεο επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ 

(παξάδεηγκα 2) 

Σν επφκελν παξάδεηγκα πνπ εμεηάδεηαη, είλαη ε ιαβή κίαο βνχξηζαο καιιηψλ 

(ζρήκα 26), φπνπ ε αθκή ηεο αιιάδεη κνξθή ζπλερψο. Αξρηθά, ην κφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο, είλαη ν ζρεδηαζκφο 

πνιιψλ ηνκψλ δηα κέζνπ ηεο ιαβήο θαη έπεηηα ε επηινγή ηεο κέγηζηεο δηάζηαζεο 

μερσξηζηά ηεο θάζε δηαηνκήο (π.ρ. ζηα ζεκεία Μ. Ν. Ο). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο 26, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή δηέξρεηαη απφ φια απηά ηα 

ζεκεία, ηεο κέγηζηεο δηάζηαζεο. Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ ε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

έρεη πξνζδηνξηζηεί, ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ην ζρήκα 26β. 

Ζ επηθάλεηα απηή δελ κεηαβάιιεηαη εγθαξζίσο, επνκέλσο, έρεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηεξγαζίαο, θαζ' φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαινππηνχ. ε γεληθέο γξακκέο, ε 

δηαρσξηζηηθή απηή επηθάλεηα, πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ ή ζηνπο θνίινπο 

ρψξνπο, ψζηε ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνγήο ηεο θπκαηηζηήο επηθάλεηαο, λα 

κεησζεί ζην ειάρηζην. 

ε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, ε κεηαβνιή ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ ηεο κέγηζηεο δηάζηαζεο, είλαη απφηνκε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή δηαβαζκίδεηαη απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν, 

θαη είλαη πξνηηκφηεξε ε ππφ γσλία δηαβάζκηζε. Δίλαη ζπλήζσο απαξαίηεην, ν 

θαηαζθεπαζηήο λα έρεη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ άλεζε λα ζπλαξκφζεη ηνλ θνίιν ρψξν 

κε ηε βαζκηδσηή πεξηνρή, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε χπαξμεο θαη δεκηνπξγίαο 

ηνπηθψλ, νμεηψλ αθκψλ. 

 

3.6 πζηήκαηα Απαγσγήο Αέξα από ηνλ Κνίιν Υώξν ηνπ 

Καινππηνύ 
 

Όηαλ ε εχπιαζηε κάδα ηνπ πιηθνχ εηζέξρεηαη ζηνλ θνίιν ρψξν, ν 

παξεπξηζθφκελνο αέξαο εθηνπίδεηαη. Καλνληθά, ν αέξαο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ 
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θνίινπ ρψξνπ, δηαθεχγεη απφ ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπλαξκνγή ησλ δχν 

πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ. 

Δληνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε, φπνπ νη δχν πιάθεο ζπλαξκφδνπλ απφιπηα, ν αέξαο 

παγηδεχεηαη κέζα ζηνλ θνίιν ρψξν, κε απνηέιεζκα ην θαινχπη λα δπζιεηηνπξγεί 

(εκηηειήο πιήξσζε ηνπ θνίινπ ρψξνπ κε πιηθφ) θαη ηα αληηθείκελα, ηα νπνία 

παξάγνληαη λα έρνπλ αηέιεηεο, φπσο μεζψξηαζκα. 

Πξαθηηθά, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο απαγσγήο αέξα (ή 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ) ζην θαινχπη, παξέρεη ηξηρνεηδείο αγσγνχο εμαεξηζκνχ πνπ 

επηηξέπνπλ ηε εχθνιε δηαθπγή ηνπ αέξα (θαη άιισλ αέξησλ καδψλ πνπ πηζαλφλ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ). 

πλήζσο, ν ζρεδηαζηήο-θαηαζθεπαζηήο δελ πξνθαζνξίδεη ην ζχζηεκα απαγσγήο 

αέξα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην ζχζηεκα απαγσγήο αέξα λα 

θαηεξγάδεηαη ζηελ πιάθα ηνπ θαινππηνχ, αθνχ ην θαινχπη έρεη δνθηκαζηεί. 

Σν ζχζηεκα απαγσγήο αέξα απνηειείηαη απφ κία δηάηαμε ηξηρνεηδψλ αγσγψλ 

κηθξνχ βάζνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο δελ είλαη πεξηζζφηεξν απφ 0,05 mm (0,002 

in) ζε βάζνο θαη 3 mm (1/8 in) ζε πιάηνο θαη θαηαζθεπάδεηαη επάλσ ζηελ πεξηνρή 

έδξαζεο. 

Δάλ επηιερζεί κεγαιχηεξν βάζνο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα δηαθπγήο πιηθνχ δηα 

κέζσ ηνπ απιαθηνχ κε ζπλέπεηα ηελ αλεπηζχκεηε ππεξπιήξσζε ηνπ θνίινπ ρψξνπ, 

άξα θαη ηε δεκηνπξγία ραξαθηεξηζηηθνχ ίρλνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Οη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο εμαεξηζκνχ, είλαη νη εμήο: 

 ζην ζεκείν πνπ γεηηληάδεη κε ηε ζηέλσζε, ζε ζπκκεηξηθά θπξίσο 

αληηθείκελα, 

 ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληνχληαη πεξάζκαηα ξνήο θαη ηέινο, 

 ζην θάησ κέξνο ησλ νπνηνλδήπνηε πξνεμνρψλ 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν αέξαο πνπ ελαπνκέλεη ζηνλ θνίιν ρψξν δελ 

απάγεηαη κε ηνπο επηθαλεηαθνχο αγσγνχο εμαεξηζκνχ. Δπνκέλσο, ν ζρεδηαζηήο-

θαηαζθεπαζηήο δηακνξθψλεη έλα θεληξηθφ αγσγφ εμαεξηζκνχ, ν νπνίνο δηαπεξλά φιε 

ηελ πιάθα ηνπ θαινππηνχ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, εηζάγνληαο έλαλ εμνιθέα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Σν κηθξφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ εμνιθέα θαη ηεο νπήο ζηελ πιάθα 

ηνπ θαινππηνχ, επαξθεί ψζηε λα δηαθχγεη ν αέξαο. 

 

3.7 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πληειεζηή πζηνιήο ή 

πξξίθλσζεο ηνπ ρεδηαζηηθνύ Πξνηύπνπ 
 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνίινπ ρψξνπ ηνπ θαινππηνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζπζηνιή θαη ελδερφκελα ε επαλαζπζηνιή ηνπ ρπηνχ ηεκαρίνπ. Με ηνλ φξν "ζπζηνιή" 

ελλνείηαη ε αιιαγή δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ ιφγσ ζπξξηθλψζεσο ηνπ πιηθνχ θαηά 

ηελ ςχμε. Απηή εθθξάδεηαη σο ε δηαθνξά δηαζηάζεσλ κεηαμχ θνίινπ ρψξνπ ηνπ 

εξγαιείνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Καηά ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ζπζηνιήο (πίλαθαο 

13) έξρεηαη θαη κία πξφζζεηε δπζρέξεηα, απηή ηεο επαλαζπζηνιήο. "Δπαλαζπζηνιή", 

νξίδεηαη ε δηαθνξά δηαζηάζεσο κεηαμχ ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ςπρζεί ζηε 

ζεξκνθξαζία ρψξνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηά ηελ επίδξαζε κηαο 

νξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο. 
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Πίλαθαο 13: Δλδεηθηηθέο ηηκέο γηα ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο ρπηψλ κε έγρπζε 

3.8 Draft Angle (Κσληθόηεηα) 
 

Σν Draft Angle νξίδεηαη ε γσλία θάπνηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ θαινππηνχ έηζη ψζηε 

ην άλνηγκα ηεο θνηιφηεηαο λα είλαη επξχηεξν απφ ηε βάζε ηνπ (θσληθφηεηα). Σν Draft 

Angle επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε εμψζεζε ηνπ ηκήκαηνο απφ ην θαινχπη. 

 
Γηάγξακκα 1: Draft (A) ζε mm γηα δηάθνξα draft angles (B) ζε ζπλάξηεζε ηνπ 

βάζνπο ηνπ θαινππηνχ (C). 

πλήζσο ην Draft Angle ζπληζηάηαη απφ 1 έσο 3 κνίξεο . Όζν ην Draft απμάλεη 

ε εμψζεζε γίλεηαη επθνιφηεξε, αιιά απμάλεηε ν θίλδπλνο πσο θάπνηα ηκήκαηα 

κπνξεί λα γίλνπλ πάξα πνιχ βαξηά. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζπαζνχκε λα θξαηάκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ φπσο είλαη. 

3.9 Weld Line (Γξακκή πγθόιιεζεο) 
 

Καηά ηελ ρχηεπζε, Weld line (γξακκή ζπγθφιιεζεο) νξίδεηαη ην ζεκείν ελφο 

ηεκαρίνπ φπνπ δχν ξεχκαηα ηνπ πιηθνχ ρχηεπζεο ελψλνληαη. Δίλαη πηζαλφ, επίζεο λα 

ζρεκαηηζηεί απφ ηελ ηήμε ξεχκαηνο πνπ ξέεη πξνο ηελ ίδηα ή αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Δπηπξνζζέησο, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ νη γξακκέο ζπγθφιιεζεο, 

αιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ αξθεηά ηζρπξφηεξεο ή κπνξεί νη ζέζεηο ηνπο λα αιιάμνπλ. 

ηελ εηθφλα 37, παξαηεξνχληαη πηζαλά ζεκεία Weld Line. 
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Δηθφλα 37: Πηζαλά ζεκεία Weld Line 
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Κεθάιαην 4: PLASTIC ADVISOR 
 

4.1 Οδεγόο Λεηηνπξγίαο Plastic Advisor 

 

Δίλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ PTC φπνπ κε ηελ πξνζνκνίσζε 

ηεο πιαζηηθήο πιήξσζεο γηα κνξθνπνηεκέλα ηεκάρηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

κεραληθνχο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα απνθαιχπηνπλ ηα πξνβιήκαηα, θαη λα 

πξνηείλνπλ δηνξζσηηθά κέηξα, κεηψλνληαο ην ρξφλν αλάπηπμεο θαη ην θφζηνο. 

 

 Δθθίλεζε  

Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Δπηιέγεηαη File→Open θαη έπεηηα ην αξρείν. 

 

 
Δηθφλα 38: Άλνηγκα αξρείνπ-ηεκαρίνπ 

 

Δπηιέγεηαη ην ηεκάρην πνπ ζα πξνζνκνησζεί θαη ζηε ζπλέρεηα . 

 

 
Δηθφλα 39: Δπηινγή ηεκαρίνπ πξνζνκνίσζεο 

 

Απφ ην θεληξηθφ κελνχ επηιέγνληαη Applications→Plastic Advisor. 
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Δηθφλα 40: Δπηινγή ιεηηνπξγίαο Plastic Advisor απφ ην βαζηθφ κελνχ. 

Έπεηηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Plastic Advisor 7.0. 

 

 
Δηθφλα 41: Παξάζπξν ηνπ Plastic Advisor 7.0 

Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα λα εκθαληζηεί ην αθαηέξγαζην ηεκάρην, φπνπ 

πάλσ ζε απηφ παξαηεξείηαη ε θνξά έγρπζεο. 

 

 
Δηθφλα 42: Φνξά έγρπζεο ηεκαρίνπ 

 

 Οξηζκφο θνξάο έγρπζεο 

Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην , φπσο θαη ην αθαηέξγαζην ηεκάρην ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε αιιαγή ηεο θνξάο έγρπζεο. 
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Δηθφλα 43: Αιιαγή θνξάο έγρπζεο ηεκαρίνπ 

 Δπηινγή ζεκείνπ έγρπζεο. 

Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην ,γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ηεκάρην θαη ηελ εληφπηζε ηνπ 

ηδαληθνχ ζεκείνπ έγρπζεο. 

  

 
Δηθφλα 44: Δπηινγή αλάιπζεο ηνπ ηδαληθφηεξνπ ζεκείνπ έγρπζεο 

 

 
Δηθφλα 45: Δπηινγή πιηθνχ έγρπζεο 
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Δηθφλα 46: Παξάκεηξνη επηιεγκέλνπ πιηθνχ 

 

 
Δηθφλα 47: Πξνεηδνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο 

 

 
Δηθφλα 48: Απνηέιεζκα αλάιπζεο γηα ην ηδαληθφηεξν ζεκείν έγρπζεο κε θνξά 

έγρπζεο απφ ην άλσ ζεκείν 

 

χκθσλα κε ηελ ρξσκαηηθή κπάξα παξαηεξείηαη ην ηδαληθφηεξν ζεκείν έγρπζεο. 

Σν ηδαληθφηεξν ζεκείν ηνλίδεηαη κε ην κπιε ρξψκα (δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην ζεκείν έγρπζεο) θαη ην ρεηξφηεξν κε θφθθηλν. 

  

 Γνθηκή κε αιιαγή ηεο θνξάο έγρπζεο απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζεκείνπ έγρπζεο.  

Δπηιέγεηαη  γηα ηελ αιιαγή ηεο θνξάο έγρπζεο. 
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Δηθφλα 49: Έιεγρνο κε αιιαγή ηεο θνξάο έγρπζεο 

 

 
Δηθφλα 50: : Απνηέιεζκα αλάιπζεο γηα ην ηδαληθφηεξν ζεκείν έγρπζεο κε θνξά 

έγρπζεο απφ ην θάησ ζεκείν 

 

 Πξνζνκνίσζε θαη έιεγρνο έγρπζεο 

Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεκείνπ έγρπζεο. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα εληνπίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

 

 
Δηθφλα 51: Δηζαγσγή ηνπ ζεκείνπ έγρπζεο 

 

Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο έγρπζεο ηνπ πιηθνχ. Οη 

απαξαίηεηεο επηινγέο θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο.  
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Δηθφλα 52: Δπηινγή αλάιπζεο ηεο πιαζηηθήο πιήξσζεο 

 

 
Δηθφλα 53: Δπηινγή πιηθνχ έγρπζεο 

 

 
Δηθφλα 54: Παξάκεηξνη επηιεγκέλνπ πιηθνχ έγρπζεο 
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Δπηιέγεηαη ε εληνιή Finish, εθφζνλ ξπζκηζηνχλ νη παξάκεηξνη, γηα ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειεγρνπ 

πνηφηεηαο πιήξσζεο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζνκνίσζεο ηεο πιήξσζεο. 

 

 
Δηθφλα 55: Πξνζνκνίσζε πιήξσζεο 

 

Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο ηεο πιήξσζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο ηεο πιήξσζεο. 

 

 
Δηθφλα 56: Έιεγρνο πνηφηεηαο πιήξσζεο 

 

Με ηελ βνήζεηα ηεο ρξσκαηηθήο κπάξαο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα πιήξσζεο ηνπ 

ηεκαρίνπ. ηελ παξνχζα πεξίπησζε δελ παξαηεξείηαη θάπνην πξφβιεκα ζηελ 

πιήξσζε. Δλαιιαθηηθά ζηελ κπάξα εκθαλίδνληαη ρξψκαηα παξφκνηα κε απηά ηεο 

εηθφλαο 57.  
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Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην , εμεηάδεηαη εάλ ην απνηέιεζκα είλαη απνδεθηφ. 

 

 
Δηθφλα 57: Δπεμήγεζε ρξσκάησλ κπάξαο γηα ηελ πνηφηεηα πιήξσζεο 

 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο πιήξσζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

δχν ηξφπνπο: Α)Confidence Of Fill θαη Β) Quality Prediction. 

 

Α)Confidence Of Fill 

Ζ αλάιπζε ηνπ Confidence of fill πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

  

 
Δηθφλα 58: Πξφβιεςε πνηφηεηαο πιήξσζεο ηεκαρίνπ βάζε ηνπ Confidence of fill 

 

 
Δηθφλα 59: Πξφβιεςε πνηφηεηαο πιήξσζεο ηεκαρίνπ βάζε ηνπ Confidence of fill 

 

Β) Quality Prediction 

Ζ αλάιπζε ηνπ Quality Prediction πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην ξπζκφ ςχμεο, ηνπ ξπζκνχ δηάηκεζεο 

θαη ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ.  

Δπηιέγνληαο ην Quality Prediction ειέγρεηαη ε πνηφηεηα ηεο πιήξσζεο ηνπ 

ηεκαρίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ρξσκαηηθή κπάξα. Αλ παξαηεξεζεί θίηξηλν ρξψκα ζην 
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ηεκάρην, ηφηε ππάξρεη πηζαλφ πξφβιεκα πιήξσζεο ελψ αλ παξαηεξεζεί πξάζηλν 

ρξψκα, ππάξρεη πςειή πνηφηεηα πιήξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα 57. 

 
Δηθφλα 60: Πξφβιεςε πνηφηεηαο πιήξσζεο ηεκαρίνπ βάζε ηνπ Quality 

Prediction 

 

 
Δηθφλα 61: Πξφβιεςε πνηφηεηαο ηεκαρίνπ βάζε ηνπ Quality Prediction 

 

Κάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην ηεκάρην, παξαηεξνχληαη νη παξάκεηξνη ηνπ θάζε 

ζεκείνπ πνπ επηιέρζεθε. 

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ,παξαηεξνχληαη ηα πηζαλά Weld Line Locations, ηα 

νπνία εληνπίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

 

 
Δηθφλα 62: Πηζαλά Weld Line Locations 

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην , παξαηεξνχληαη ηα πηζαλά Air Trap Locations 

(ζεκεία παγίδεπζεο αέξα) ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε γαιάδην (Cyan) ρξψκα. 
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Δηθφλα 63: Πηζαλά Air Trap Locations(ζεκεία παγίδεπζεο αέξα) 

 

 

 

4.2 Δθαξκνγή ρεδηαζκνύ ζην Πεηξακαηηθό Σεκάρην 
 

Σν ζρεδηαζκέλν πεηξακαηηθφ ηεκάρην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ θαινππηνχ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 64. Όπσο παξαηεξείηαη ζην θέληξν ηεο 

θπιηλδξηθήο πεξηνρήο ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθφ νχπα, ην νπνίν εζσηεξηθά έρεη 

ζπείξσκα Μ6x1. ηελ εηθφλα 64 Β παξαηεξείηαη κε κσβ ρξψκα ην κεηαιιηθφ νχπα 

ηνπνζεηεκέλν εληφο ηνπ ηεκαρίνπ. 

 

 
Δηθφλα 64: Πεηξακαηηθφ ηεκάρην 

 

ηηο αθφινπζεο εηθφλεο θαίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ, γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ ηδαληθφηεξνπ ζεκείνπ έγρπζεο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ εηθφλα 65 

παξαηεξείηαη ε θνξά έγρπζεο απφ ην άλσ κέξνο, ελψ ζηελ εηθφλα 66 θαίλεηαη ην 

αληίζεην. 

 

Α Β 
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Δηθφλα 65: Αλάιπζε γηα ηελ εχξεζε ηνπ ηδαληθφηεξνπ ζεκείνπ έγρπζεο, κε θνξά 

έγρπζεο απφ ην άλσ κέξνο 

 

  
Δηθφλα 66: Αλάιπζε γηα ηελ εχξεζε ηνπ ηδαληθφηεξνπ ζεκείνπ έγρπζεο, κε θνξά 

έγρπζεο απφ ην θάησ κέξνο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαίλεηαη φηη φπνηα θνξά έγρπζεο θαη 

αλ νξηζζεί, ην ηδαληθφηεξν ζεκείν έγρπζεο είλαη ζηελ άλσ πεξηνρή ηνπ ηεκαρίνπ, ε 

νπνία εκθαλίδεηαη κε κπιε ρξψκα(εηθ. 65).  

Παξαθάησ νξίζηεθε ην ζεκείν έγρπζεο (θίηξηλνο θψλνο) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε πξνζνκνίσζή ηεο φπνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε πνηφηεηα πιήξσζεο. 

 

 
Δηθφλα 67: Πνηφηεηα πιήξσζεο Confidence Of Fill 
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Δηθφλα 68: Πνηφηεηα πιήξσζεο Quality Prediction 

 

ηελ εηθφλα 67, ζχκθσλα κε ηε ρξσκαηηθή κπάξα ζηελ αλάιπζε Confidence Of 

Fill παξαηεξείηαη φηη είλαη πηζαλφ λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ πνηφηεηα 

πιήξσζεο. Με ηελ αλάιπζε Quality Prediction, ζηελ εηθφλα 68, παξαηεξείηαη ζηα 

ζεκεία κε θίηξηλν ρξψκα φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνηφηεηαο 

πιήξσζεο. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηειεπηαία αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ πεξηνρψλ Weld Lines θαη Air traps. 

 

  
Δηθφλα 69: Πηζαλέο πεξηνρέο Weld Lines θαη Air traps 

 

ηελ εηθφλα 69 εληνπίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα νη πεξηνρέο Weld Lines θαη κε 

γαιάδην (Cyan) νη Air Traps. 
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Κεθάιαην 5: ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΛΟΤΠΗΟΤ ΣΟ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ PRO/ENGINEER 

5.1 Δηζαγσγή  
 

To Pro/Moldesign είλαη έλα επηκέξνπο πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ ηνπ 

Pro/Engineer, ην νπνίν παξέρεη ζην ζρεδηαζηή εξγαιεία πξνζνκνίσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ελφο θαινππηνχ, κέζσ ηεο γεσκεηξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

παξακεηξηθνχ CAD, CAM, CAE ινγηζκηθνχ Pro/Engineer. Ζ δπλαηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνηχπνπ ελφο θαινππηνχ γηα ηελ παξαγσγή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ 

κνληεινπνηείηαη κέζσ ηνπ Pro/Engineer, εμαιείθεη ηελ αλάγθε αλαδεκηνπξγίαο ηεο 

αξρηθήο γεσκεηξίαο ηνπ θαινππηνχ. Δπίζεο, ε παξακεηξηθή θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

επηηξέπεη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θαινππηνχ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ πξνηχπνπ. 

Έλα άιιν πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ εληφο ηνπ Pro/Engineer, είλαη θαη ην 

Pro/Casting πνπ παξέρεη εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ρπηνχ 

(ελλνείηαη, ηνπ θαινππηνχ) θαη ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ θαη εξγαιεία 

πξνεηνηκαζίαο, γηα ηελ παξαγσγή ησλ ρπηνπξεζαξηζηψλ αληηθεηκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα δχν απηά πξνγξάκκαηα (Pro/Moldesign. Pro/Casting) παξέρνπλ 

ηηο εμήο εθαξκνγέο: 

• Αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο ρχηεπζεο (θαη παξαγσγήο) ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ (κέζσ ηεο κεζφδνπ έγρπζεο), εληνπηζκφο θαη επηδηφξζσζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ δσλψλ-ηκεκάησλ. 

• Δθαξκνγή ζπζηνιήο (ή ηξάβεγκα) ηνπ ζρεδηαζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ή πξνηχπνπ), 

πνπ αληηζηνηρεί ζην πιηθφ, ηε γεσκεηξία θαη ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

εληφο ηνπ θαινππηνχ (ζεξκνθξαζία πιηθνχ θαη θαινππηνχ, πίεζε εγρχζεσο). 

• Δλλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο θαινππηνχ κε κία ή πεξηζζφηεξεο θνηιφηεηεο. 

•ρεδηαζκφο ησλ έλζεησλ ηκεκάησλ ηεο θνηιφηεηαο θαη ηνπ ππξήλα, ζπξηψλ θαη 

ζηαγφλσλ, θηλεκαηηθψλ κεραληζκψλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ, πνπ βνεζνχλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρπηνχ αληηθεηκέλνπ. 

•Γηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ελφο θαινππηνχ κε ηε ζπλαξκνιφγεζε 

ηππνπνηεκέλσλ παξειθφκελσλ (ή εμαξηεκάησλ), φπσο είλαη ε βάζε, νη πείξνη, ν 

εμνιθέαο, νη δαθηχιηνη κπνπθαδνχξαο θαη νη θνριίεο ζπγθξαηήζεσο. 

• Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαχισλ δηαλνκήο θαη απιψλ ςχμεο. 

•Έιεγρνο παξεκβαιιφκελσλ εμαξηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηνπ 

θαινππηνχ. 

Σν Pro/MOLDESIGN αξρίδεη κε ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ παξαγσγήο. Απηφ 

ην κνληέιν παξαγσγήο απαηηεί έλα ηκήκα κνληέινπ Pro/E νλνκαδφκελν κνληέιν 

αλαθνξάο (Reference Model) θαη ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη έλα κέξνο ην νπνίν 

κπνξεί λα θνξκαξηζηεί. Σα κνληέια αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γεσκεηξία ησλ 

κνληέισλ ζρεδηαζκνχ (Design Model) σο πεγή. 

Σν κνληέιν ζρεδηαζκνχ ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη ην φξακα ηνπ ζρεδηαζηή γηα 

ηελ ηειηθή ηνπ παξαγσγή. πλήζσο, ε γεσκεηξία ησλ ζρεδηαζκέλσλ κνληέισλ 

πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεδίαζεο ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή παξαγσγή, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία θνξκάξνληαη ή 

απαηηνχλ ηερλνινγία ρχηεπζεο φπσο ζπξξίθλσζε, ζρέδην ή γέκηζκα. Έηζη, ην κνληέιν 

αλαθνξάο (Reference Model) θαη ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ (Design Model) δελ είλαη 

παλνκνηφηππα.  
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Τπάξρνπλ 3 ηξφπνη γηα λα ζρεδηάζνπκε ην κνληέιν αλαθνξάο: 

1. Κιεξνδνηνχκελν (Inherited) 

Σν ηεκάρην αλαθνξάο (Reference Model) θιεξνλνκεί ηελ γεσκεηξία θαη ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην ζρεδηαζκέλν ηεκάρην. Μπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαζηάζεηο φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ 

θιεξνδνηνχληαη απφ ην ζρεδηαζκέλν κνληέιν. Όιεο νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην 

ζρεδηαζηηθφ κέξνο ελεκεξψλνληαη απφ ην κνληέιν αλαθνξάο, αιιά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηίζεληαη ή πνπ ηξνπνπνηνχληαη δελ έρνπλ θακία επίδξαζε 

ζην κνληέιν ζρεδηαζκνχ. Έηζη ην θιεξνδνηνχκελν κνληέιν έρεη κηα θαηεπζπληήξηα 

ζρέζε κε ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ. 

2. πγρψλεπζε κε ην ηεκάρην αλαθνξάο (Reference Model) 

Σν Pro/ENGINEER αληηγξάθεη ζρεδηαζκέλα γεσκεηξηθά κέξε ζε έλα ηεκάρην 

αλαθνξάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κφλν ε γεσκεηξία θαη ηα επίπεδα αληηγξάθνληαη 

απφ ην ζρεδηαζκέλν ηεκάρην θαη δελ ππάξρεη θακία ραξαθηεξηζηηθή πιεξνθνξία ζην 

ηεκάρην αλαθνξάο (Reference Model). Όιεο νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ελεκεξψλνληαη ζην ηεκάρην αλαθνξάο (Reference Model) αιιά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ πξνζηίζεληαη ζην κνληέιν αλαθνξάο δελ έρνπλ 

θακία επίδξαζε ζην ζρεδηαζκέλν κνληέιν (Design Model). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ην πξφηππν κνληέιν έρεη κηα θαηεπζπληήξηα ζρέζε κε ην ζρεδηαζκέλν κνληέιν. 

 

3. Ίδην κνληέιν  

Σν Pro/ENGINEER ρξεζηκνπνηεί ην επηιεγκέλν ζρεδηαζκέλν ηεκάρην σο ην 

ηεκάρην αλαθνξάο ηνπ θαινππηνχ. 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε πξνζζήθε ηεο ζπξξίθλσζεο ζην ηεκάρην αλαθνξάο. 

Όηαλ ην ιησκέλν πιηθφ εηζρσξήζεη ζηελ θνηιφηεηα ηνπ θαινππηνχ ζηεξενπνηείηαη, 

φπνπ απηφ ζα ζπξξηθλσζεί θαηά έλα νξηζκέλν πνζνζηφ, ην νπνίν είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε πιηθνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπξξίθλσζε δηεπξχλεη ην 

κνληέιν αλαθνξάο, έηζη ψζηε κεηά απφ ηελ ζηεξενπνίεζε θαη ηελ ςχμε, νη ηειηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ηεκαρίνπ λα είλαη νη επηζπκεηέο. ην Pro/ENGINEER ε ζπξξίθλσζε 

πξνζδηνξίδεηαη είηε απφ ηε Γηάζηαζε (By Dimension) είηε απφ ηελ Κιηκάθσζε (By 

Scaling). 

Γηάζηαζε (By Dimension) 

Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπξξηθλσκέλνπ ζπληειεζηή γηα φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ, επίζεο θαζνξίδνληαη νη ζπληειεζηέο ζπξξίθλσζεο γηα ηηο 

κεκνλσκέλεο δηαζηάζεηο. 

 

Κιηκάθσζε (By Scaling) 

Δπηηξέπεηαη λα ζπξξηθλσζεί ην γεσκεηξηθφ κέξνο κε βάζε ηεο θιίκαθά ηνπ ζε 

ζρέζε κε έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία Mold, ζα ηζρχεη κφλν γηα ην κνληέιν αλαθνξάο θαη δελ ζα επεξεάδεη 

ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπξξίθλσζε ππνινγίδεηαη απφ έλα εθ ησλ δχν ηχπσλ: 1+S ή 

1/(1-S) φπνπ S ε αλαινγία ζπξξίθλσζεο. Πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κεζφδνπ 

ζπξξίθλσζεο πξέπεη λα επηιεγεί ν επηζπκεηφο ηχπν. Ο πξνεπηιεγκέλνο ηχπνο είλαη 

1+S.  
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Σν επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ θαηεξγαζίαο. Σν κνληέιν 

θαηεξγαζίαο αληηπξνζσπεχεη ην πιηθφ απφ ην νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα έλζεηα 

θαινχπηα. Δίλαη ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ πνπ άκεζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ιησκέλνπ πιηθνχ. Σν κνληέιν θαηεξγαζίαο κπνξεί 

λα έρεη ηππνπνηεκέλεο ζπλνιηθά δηαζηάζεηο γηα λα ηαηξηάδεη ζην ππφδεηγκα ή λα είλαη 

παξαγγειία γηα λα δερζεί ηε γεσκεηξία ηνπ ζρεδηαζκέλνπ κνληέινπ. ε πεξίπησζε 

πνπ ην κνληέιν θαηεξγαζίαο είλαη πξνυπάξρνλ ηεκάρην, κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ 

θαηαζθεπή ζπλαξκνιφγεζεο. Σν Pro/MOLDESIGN παξέρεη επίζεο ηα εξγαιεία γηα 

λα δεκηνπξγεζεί ην ηεκάρην θαηεξγαζίαο απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα, θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ζπλαξκνιφγεζεο.  

Δάλ ην ηεκάρην θαηεξγαζίαο έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ 

θαινππηνχ, απηφκαηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα αθξίβεηα κε ην κνληέιν αλαθνξάο. Αιιά 

γηα απηή ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη απφ ην κελνχ ησλ ξπζκίζεσλ 

enable_absolute_accuracy λα ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή ΝΑΗ. 

 

 

Δηθφλα 70: Μελνχ ξπζκίζεσλ 

Σν επφκελν βήκα είλαη ζπλήζσο ε δεκηνπξγία επηθαλεηψλ δηαρσξηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρσξηζηεί ην ηεκάρην θαηεξγαζίαο ζε φγθνπο. Οη επηθάλεηεο 

δηαρσξηζκνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ρεηξνθίλεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε βαζηθή 

ηερληθή δηαρσξηζκνχ Pro/ENGINEER ή κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απηφκαηα κε 

εηδηθά εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην κελνχ θαηεξγαζίαο. 

Αθνχ έρνπλ θαζνξηζηεί νη επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ, ην ηεκάρην θαηεξγαζίαο 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε φγθνπο. Οη φγθνη ηνπ θαινππηνχ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχλ 

θνίιεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα σο επηπιένλ 

ζπζηαηηθά. Όηαλ ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ εθηειείηαη ζην αθαηέξγαζην ηεκάρην, ην 

ζχζηεκα δεκηνπξγεί θνίιεο επηθάλεηεο αληηγξάθνληαο φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ, 

αθαηξεί ην ηεκάρην αλαθνξάο απφ απηφ ηνλ φγθν θαη έπεηηα ππνινγίδεη ηνλ φγθν ηνπ 

θαινππηνχ γηα θάζε πιεπξά ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο. 

Σα ζηαζεξά κέξε κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηνπο φγθνπο ηνπ θαινππηνχ. Δλψ, ηα 

εμαγφκελα εμαξηήκαηα παξάγνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ζηεξενχ πιηθνχ, ηα νπνία 

είραλ νξηζηεί αξρηθά. Απηή ε δηαδηθαζία, γίλεηαη απηφκαηα θαη νλνκάδεηαη εμαγσγή. 
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Απηά ηα κέξε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην 

Pro/ NC γηα ηελ νδήγεζε ησλ εξγαιεηνκεραλψλ CNC. 

 

5.2 Ζ εκαζία ηεο Αθξίβεηαο (Accuracy) ζην Pro/Moldesign 
 

Αθξίβεηα νξίδεηαη ε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ δχν νληνηήησλ. Απηέο νη 

νληφηεηεο κπνξεί λα είλαη ζεκεία, αθκέο ή επηθάλεηεο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή 

ηεο αθξίβεηαο ηφζν πην ιεπηνκεξή αληηθείκελα κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχληαη ζην 

Pro/E. Δπίζεο ιέγεηαη πσο ε αθξίβεηα είλαη ην κηθξφηεξν κέγεζνο (πνπ κεηξάηαη θαηά 

ηηο ηξέρνπζεο κνλάδεο) πνπ ην Pro/ENGINEER κπνξεί λα αλαγλσξίζεη. 

Όκσο, φζν κεηψλεηαη ε αθξίβεηαο (αληίζηνηρα γίλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

αθξίβεηαο) ν ρξφλνο αλαγέλλεζεο απμάλεη. Απηφ είλαη απνηέιεζκα αχμεζεο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κλήκεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξρείνπ. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη 

πξνζδηνξηζκνχ αθξίβεηαο ζην Pro/ENGINEER: 

1. ρεηηθή αθξίβεηα 

2. Απφιπηε αθξίβεηα  

Ζ ζρεηηθή αθξίβεηα ζπζρεηίδεη ην επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ ζε έλα κνληέιν βάζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ κεγέζνπο. Βαζίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ παξαδνρή φηη ηα κηθξφηεξα 

κνληέια απαηηνχλ πην εκπεξηζηαησκέλεο εξγαζίεο θαη αληίζηξνθα. Όηαλ ε αθξίβεηα 

είλαη ξπζκηζκέλε ζηε ζρεηηθή, ην ινγηζκηθφ θαζνξίδεη ηελ ηηκή αθξίβεηαο ζε θάζε 

βήκα δεκηνπξγίαο ηνπ ηεκαρίνπ. Καζψο ην κέγεζνο ηνπ ηεκαρίνπ απμάλεηαη απηή ζα 

ππνινγίζεη κηα λέα ηηκή γηα ηελ αθξίβεηα θαη ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη απφ εθείλν ην 

ζεκείν γηα φινπο ηνπο ζρεηηθνχο γεσκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο. Έηζη, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ κνληέινπ έρνπλ 

ζπλήζσο δηαθνξεηηθή αθξίβεηα. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ Νν.30 σο επηθάλεηα αληηγξαθήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ No.5. Απηέο νη 

δχν επηθάλεηεο δελ ζα είλαη γεσκεηξηθά ίζεο γηαηί θαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά 

δεκηνπξγήζεθαλ κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα. 

Όηαλ ε αθξίβεηα ηνπ ηεκαρίνπ έρεη νξηζηεί ζε απφιπηε αθξίβεηα, ηα φξηα θαη ην 

κέγεζνο δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηα αθξηβή ηεκάρηα απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

φια ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν αθξίβεηαο. Ζ ηηκή πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ απφιπηε αθξίβεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ε πξαγκαηηθή αθξίβεηα γηα φια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ. 

Ζ αθξίβεηα ζην Pro/Moldesign γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή, δηφηη ε 

επεμεξγαζία γίλεηαη ζε πεξηβάιινλ ζπλαξκνιφγεζεο κε δηαθνξεηηθά κνληέια κε 

δηαθνξεηηθέο αθξίβεηεο. Σν κνληέιν αλαθνξάο ζπλήζσο νξίδεηαη ζε πςειφηεξε 

αθξίβεηα (δειαδή ρακειφηεξε ηηκή αθξίβεηαο) πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπεί ην 

ιεπηνκεξέο έξγν. Αιιά ην κνληέιν παξαγσγήο είλαη ζπλήζσο νξηζκέλν ζε κηθξφηεξε 

ζρεηηθή αθξίβεηα. Όιεο νη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο δεκηνπξγνχληαη θαηά ην επίπεδν 

ζπλαξκνιφγεζεο, σζηφζν είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο αθξίβεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο γεσκεηξίαο. Κφβνληαο, ππνζεηηθά, έλα φγθν απφ θάπνην κνληέιν 

αλαθνξάο, ε αθξίβεηα ηεο ζπλαξκνινγεκέλεο θαηαζθεπήο ελδέρεηαη λα κελ επαξθεί 

γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί ζην κνληέιν 

αλαθνξάο κε πνιχ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Έηζη, γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ, 

πξέπεη λα ζέζνπκε ηελ αθξίβεηα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαηαζθεπήο ζηελ απφιπηε 

ζέζε θαη ίζε κε απηή ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο. 
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Πάληα ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηεο απφιπηεο αθξίβεηαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θαηαζθεπήο. Σν Pro/Moldesign ξπζκίδεη απηφκαηα ηελ αθξίβεηα ηεο 

ζπλαξκνινγνχκελεο θαηαζθεπήο ψζηε λα είλαη ίζε κε απηή ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο, 

φηαλ ην αξρείν ξπζκίζεσλ enable_absolute_accuracy είλαη επηιεγκέλν ζε Ναη. ην 

Moldesign, ν θαζνξηζκφο απηήο ηεο επηινγήο βνεζά λα δηαηεξήζεη ηελ νκνηνγελή 

αθξίβεηα γηα ην κνληέιν αλαθνξάο, ην αθαηέξγαζην ηεκάρην θαη ην 

ζπλαξκνινγνχκελν θαινχπη. Καηά ηνλ ρξφλν πξφζζεζεο ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο ζηε 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαινππηνχ, ην ινγηζκηθφ ζα ελεκεξψζεη, εάλ δηαπηζησζεί 

απφθιηζε κεηαμχ ηεο αθξίβεηαο ηνπ ζπλαξκνινγνχκελνπ κνληέινπ θαη ηεο αθξίβεηαο 

ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη απνδερηφ ή λα απνξξηθηεί ν 

θαζνξηζκφο ηεο αθξίβεηαο ηνπ ζπλαξκνινγνχκελνπ κνληέινπ ψζηε λα ηζνχηαη κε ηελ 

αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο. Γεκηνπξγψληαο ην αθαηέξγαζην ηεκάρην ζηελ 

ιεηηνπξγία Mold, ε αθξίβεηα ηνπ είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη ίδηα κε ηελ αθξίβεηα 

ηνπ κνληέινπ ζπλαξκνιφγεζεο. 

 

5.3 Οδεγόο Λεηηνπξγίαο Pro/Moldesign 
 

5.3.1 Βαζηθέο Ρπζκίζεηο 

Γηα ηελ Γεκηνπξγία αξρείνπ θαινππηψλ, επηιέγεηαη . Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

αξρείνπ ησλ θαινππηψλ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν αξρείν ηχπνπ Manufacturing 

θαη ππνθαηεγνξίαο Mold Cavity.  

 

Δηθφλα 71: Παξάζπξν δεκηνπξγίαο αξρείνπ θαινππηνχ. 

 

1. Απφ ην θχξην κελνχ επηιέγεηαη Edit → Setup, ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ κελνχ, απφ ην νπνίν νξίδεηαη ε παξάκεηξν Units (Μνλάδεο). 

Έπεηηα θαζνξίδεηαη ην ζχζηεκα κνλάδσλ πνπ ρξεηάδεηαη. Αθνινχζσο, 

επηιέγεηαη Set. 
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Δηθφλα 72: Παξάζπξν ξχζκηζεο κνλάδσλ. 

 

ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ. ηελ πξψηε επηινγή ε 1inch=25.4mm θαη ζηελ δεχηεξε ε 

1inch=1mm. 

 

Δηθφλα 73: Παξάζπξν ξχζκηζεο κεηαηξνπήο κνλάδσλ. 

 

2. Θα πξέπεη πάληα ε ξχζκηζε enable_absolute_accuracy λα είλαη νξηζκέλε σο 

yes. Ζ ξχζκηζε απηή γίλεηαη απφ ην θεληξηθφ κελνχ Tools→Options, θαη ζην 

παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη επηιέγεηαη ην θειί option, πιεθηξνινγείηαη ε εληνιή 

enable_absolute_accuracy θαη ζην θειί value νξίδεηαη ην yes. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηηξέπεηαη ε απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή 

ηεο ξχζκηζεο επηιέγεηαη Apply. 
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Δηθφλα 74: Παξάζπξν βαζηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 

3. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην βήκα 1, γηα ηελ εληνιή 

accuracy_lower_bound θαη δίλεηαη ε ηηκή 0.000001, παξαθάκπηνληαο ηελ 

πξνεπηιεγκέλε ρακειφηεξε αθξίβεηα. 

4. Δπφκελν βήκα είλαη ε επηινγή Features option ζην Model Tree. ην θνπηί 

δηαιφγνπ επηιέγεηαη Settings→Tree Filters θαη έπεηηα νξίδνληαη ηα 

απαξαίηεηα θνπηηά. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη επηιέγνληαο Apply. 

 

 

Δηθφλα 75: Δπηινγή ξπζκίζεσλ ηνπ Model Tree. 

 

 

Δηθφλα 76: Παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηνπ Model Tree. 
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Σέινο ζα εκθαληζηνχλ ζην κελνχ ηα εηθνλίδηα ηνπ Pro/Mold. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαινππηνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κε ηελ ζεηξά ηα παξαθάησ εηθνλίδηα ηεο 

δεμηάο κπάξαο. 

5.3.2 Δπεμήγεζε Δηθνληδίσλ Γεμηάο Μπάξαο 
 

 Δηζαγσγή ηεκαρίνπ / Οξηζκφο ηνπνζέηεζεο. 

 Οξηζκφο ζπξξίθλσζεο-ζπζηνιήο. 

 Οξηζκφο αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ. 

 Γεκηνπξγία έλζεησλ θαινππηψλ.(Οιίζζεζε θαη εηζαγσγή)  

 Γεκηνπξγία ζθηαγξαθεκέλεο θακπχιεο.(Γηαρσξηζηηθή γξακκή) 

 Γεκηνπξγία δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο.(Πεξηκεηξηθήο επηθάλεηαο) 

 Γηαρσξηζκφο φγθνπ θαινππηνχ. 

 Γεκηνπξγία ηκήκαηνο θαινππηνχ.(ηεξενπνίεζε φγθνπ θαινππηνχ) 

 Σνκή φγθνπ θαινππηνχ. 

 Γεκηνπξγία πιαθψλ ζπγθξάηεζεο.[ Moldbase layout (EMX) ] 

 

Αλαιπηηθή επεμήγεζε εηθνληδίσλ δεμηάο κπάξαο. 

 Δηζαγσγή ηεκαρίνπ / Οξηζκφο ηνπνζέηεζεο . 

 Δθαξκνγή ζπζηνιήο . Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςχμεο ηνπ θαινππηνχ ην 

πιηθφ πιήξσζεο ζπζηέιιεηαη θαη ζηεξενπνηείηαη. Άξα, ην ηειηθφ θνκκάηη ζα 

έρεη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο απφ απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε. Γηα λα κελ ζπκβεί 

απηφ εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ ζπξξίθλσζεο, βάζεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ 
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πιήξσζεο, ζην αληηθείκελν. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπζηνιήο απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, έηζη ψζηε φηαλ ζα ππάξμεη ε ζπζηνιή, λα απνθηήζεη ηηο 

επηζπκεηέο δηαζηάζεηο. 

 Γεκηνπξγία φγθνπ θαινππηψλ . Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ φγθνπ ησλ 

θαινππηψλ γίλεηαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία ηνπ (Automatic Workpiece) κε 

νξζνγψλην ζρήκα ηνπ νπνίνπ νη πιεπξέο ηζαπέρνπλ (Uniform Offsets), απφ ηηο 

πιεπξέο ηνπ κεγεζπκέλνπ ηειηθνχ ηεκαρίνπ. 

 Γεκηνπξγία έλζεησλ θαινππηψλ . ε πεξηπηψζεηο πνπ ε γεσκεηξία ηνπ 

ηεκαρίνπ πεξηέρεη εγθνπέο, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία έλζεησλ 

θαινππηψλ. Σα έλζεηα θαινχπηα δεκηνπξγνχληαη κε εληνιέο ζρεδίαζεο, 

ζπλήζσο κφλν κε εμψζεζε (Extrude), ιφγσ ηεο απιήο ηνπο γεσκεηξίαο. 

 Γεκηνπξγία επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ . Ζ επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ είλαη νη 

επηθάλεηεο επαθήο ησλ θαινππηψλ θαη δεκηνπξγνχληαη ζε δχν βήκαηα. Σν 

πξψην βήκα είλαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία θαη ε επηινγή ησλ θακππιψλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ , απφ φπνπ ζα πεξλά ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. ηε 

ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν βήκα δεκηνπξγείηαη ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα βάζεη 

ησλ παξαπάλσ θακππιψλ. Βέβαηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο κε εξγαιεία ζρεδίαζεο επηθαλεηψλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα λα είλαη κηα ελσκέλε 

επηθάλεηα. 

 Γεκηνπξγία ζπζηεκάησλ Runner ή Water Line ή Ejector Pin Hole (Insert > 

Runner ή Water Line ή Ejector Pin Hole). Σα ζπζηήκαηα πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα θαινχπηα είλαη ην ζχζηεκα ξνήο ηνπ 

πιηθνχ, ην ζχζηεκα ςχμεο θαη ην ζχζηεκα εμνιθέσλ. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπζηήκαηα είλαη νπζηαζηηθά νπέο ζηα θαινχπηα θαη εκθαλίδνληαη σο 

αθαίξεζε πιηθνχ. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ην Pro/Engineer 

παξέρεη έηνηκνπο ηχπνπο νπψλ γηα ηα ζπζηήκαηα, φπνπ επηιέγεηαη ε 

γεσκεηξία (θπθιηθή, εκηθχθιηα, εμαγσληθή, ηξαπεδνεηδή θαη θπθιηθή 

ηξαπεδνεηδή) θαη νη δηαζηάζεηο ηεο νπήο θαη ζρεδηάδεηαη ε επηζπκεηή ζέζε 

ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Σέινο, κεηά ηε ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη 

απηφκαηε επηινγή ησλ ηκεκάησλ απφ ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηα ζπζηήκαηα. 

 Γεκηνπξγία ηκεκάησλ θαινππηνχ . Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ησλ 

θαινππηψλ πξψηα δηαρσξίδεηαη ν φγθνο  ζηα μερσξηζηά ηκήκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα, εμάγεηαη ε γεσκεηξία ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζε μερσξηζηφ αλεμάξηεην 

αξρείν θνκκαηηνχ (Part). 

 Γεκηνπξγία πιαθψλ ζπγθξάηεζεο . Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ θαινππηνχ αθνινπζεί ε εηζαγσγή ησλ πιαθψλ ζπγθξάηεζεο ησλ 

θαινππηψλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Pro/Engineer, κε ηππνπνηεκέλα κεγέζε ησλ 

πιαθψλ ζπγθξάηεζεο. Σέινο, γίλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ νπψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην ζχζηεκα ξνήο ηνπ πιηθνχ, ην ζχζηεκα ςχμεο θαη ην ζχζηεκα 

εμνιθέσλ, ζηηο πιάθεο ησλ θαινππηψλ. 

 

 



 

92 

 

5.3.3 Παξάδεηγκα ρεδηαζκνύ 
 

5.3.3.1 Γεκηνπξγία Αξρείνπ 

 

Απφ ην βαζηθφ κελνχ επηιέγεηαη File→New 

ην θνπηί δηαιφγνπ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέγεηαη Manufacturing and Mold 

Cavity. Έπεηηα πιεθηξνινγείηαη ην φλνκα TOPCOVER θαη απνεπηιέγεηαη ε 

ξχζκηζε Use default template (Υξήζε πξνεπηιεγκέλνπ πξνηχπνπ) 

 

Δηθφλα 77: Δπηινγή ξπζκίζεσλ ζην παξάζπξν δεκηνπξγίαο λένπ ηεκαρίνπ-

αξρείνπ. 

 

Έπεηηα επηιέγεηαη . 

ην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη νξίδεηε mmns_mfg_mold (Μεηξηθφ ζχζηεκα) 

 

Δηθφλα 78: Παξάζπξν επηινγήο κνλάδσλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Έλα πξφηππν αξρείν πεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο πνπ έλαο ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηεί ζπλήζσο κε ηνλ ηαπηφρξνλν νξηζκφ ελφο κνληέινπ παξαγσγήο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κνληέια παξαγσγήο δεκηνπξγνχληαη ηαρχηεξα θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή. 
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Δπηιέγεηαη  γηα ηε δεκηνπξγία κνληέινπ θαηεξγαζίαο. Σν ινγηζκηθφ ζα 

δεκηνπξγήζεη δχν αξρεία 1. topcover.mfg, 2. topcover.asm. 

Σν αξρείν κε ηελ "mfg" θαηάιεμε είλαη ην αξρείν δηαδηθαζία θαινππηνχ θαη 

πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θαινππηνχ. Σν αξρείν κε ηελ "asm" είλαη ε 

επέθηαζε ηνπ ζπλαξκνινγεκέλνπ θαινππηνχ. Σππηθά, ην ζπλαξκνινγεκέλν θαινχπη 

απνηειείηαη απφ ην πξφηππν αλαθνξάο, ην αθαηέξγαζην ηεκάρην, ηηο επηθάλεηεο 

δηαρσξηζκνχ, ηνπο φγθνπο ησλ θαινππηψλ ,ηα δηαηξνχκελα εμαξηήκαηα. 

Σν ζχζηεκα απηνκάησο δεκηνπξγεί πξνεπηιεγκέλα επίπεδα(Default Datums), 

φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 79: Δκθάληζε πξνεπηιεγκέλσλ επίπεδσλ ζην Model Tree θαη ζην κελνχ 

επηινγήο πξνβνιήο. 

 

ην παξάζπξν γξαθηθψλ παξαηεξείηαη ην βέινο PULL DIRECTION λα δείρλεη 

πξνο ηα πάλσ. Απηφ δείρλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε θνξά αλνίγκαηνο ησλ θαινππηψλ. Ζ 

πξνθαζνξηζκέλε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ 

γξακκή δηαρσξηζκνχ ησλ θαινππηψλ (Silhouette Curve (Parting Line). 

 

Δηθφλα 80: Απεηθφληζε επηπέδσλ θαη βέινπο PULL DIRECTION ζην παξάζπξν 

γξαθηθψλ.  

5.3.3.2 Δηζαγσγή Σεκαρίνπ 

 

 Δηζάγεηαη ην ηεκάρην επεμεξγαζίαο ψζηε λα ζρεδηαζηεί ην θαινχπη ηνπ, 

επηιέγνληαο ην εηθνλίδην .  
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Δηθφλα 81: Παξάζπξν εηζαγσγήο ηεκαρίνπ επεμεξγαζίαο ζην παξάζπξν 

γξαθηθψλ. 

 

 Δπηινγή ηνπ αξρείνπ topcover.prt, έπεηηα επηιέγεηαη . Ακέζσο 

εκθαλίδνληαη δχν παξάζπξα ην Create Reference Model θαη ην Layout. 

 ηελ ζπλέρεηα, επηιέγεηαη ην Merge By Reference→ OK θαη Single→ OK 

ζε θάζε παξάζπξν αληίζηνηρα. 

 

 

Δηθφλα 82: Δπηινγή ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο. 

  

Ζ επηινγή Merge By Reference είλαη πξνεπηιεγκέλε απφ ην ινγηζκηθφ, έηζη δίλεηαη ην 

φλνκα TOPCOVER_REF ζην λέν Reference Model. 

 Έπεηηα επηιέγεηαη . Ακέζσο αλνίγεη ην παξάζπξν Layout(Γηάηαμε). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εηζάγεηαη ην Reference Model ζε έλα ζπλαξκνινγνχκελν 

θαινχπη. 
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Δηθφλα 83: Παξάζπξν επηινγήο δηάηαμεο ηνπ Reference model. 

 

Έρνπλ επηιεγεί απηφκαηα ηα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ Reference model θαη 

ηνπ θαινππηνχ. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ηνπνζεηεζεί ην ηεκάρην αλαθνξάο εληφο ηνπ ζπλαξκνινγεκέλνπ θαινππηνχ. Σν 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ηεκαρίνπ αλαθνξάο θαζνξίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

ηεκαρίνπ αλαθνξάο εληφο ηνπ ζπλαξκνινγεκέλνπ θαινππηνχ. Με ην πξνεπηιεγκέλν 

ζχζηεκα αλαθνξάο επηιέγεηαη ην πξψην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζην πιαίζην 

αλαθνξάο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ελφο ηεκαρίνπ αλαθνξάο είηε κία 

θνξά είηε πεξηζζφηεξεο εληφο ηνπ ζπλαξκνινγνχκελνπ θαινππηνχ, απφ ηελ 

πξφζβαζε ζηνπο θαλφλεο δηάηαμεο πνπ ππάξρνπλ ζην παξάζπξν δηαιφγνπ. 

 

 Ζ πξνεπηιεγκέλε επηινγή Single είλαη επηιεγκέλε γηα δηάηαμε (Layout) ε 

νπνία ζεκαίλεη φηη εμαηηίαο ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο ζα δηαηίζεηαη ν 

ζπληνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ κε ην ζπλαξκνινγνχκελν 

θαινχπη. 

 Δπηιέγεηαη , ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ηεκαρίνπ αλαθνξάο κηα 

θνξά. Δκθαλίδεηαη κία πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ αιιαγή ηεο απφιπηεο αθξίβεηαο 

ηνπ κνληέινπ θαηεξγαζίαο. Απηφ γίλεηαη γηα λα αιιάμεη ε απφιπηε αθξίβεηα 

ηνπ κνληέινπ θαηεξγαζίαο θαη λα γίλεη ίζε κε ηνπ Reference model. 

 

 
Δηθφλα 84: Πξνεηδνπνίεζε αιιαγήο ηεο απφιπηεο αθξίβεηαο ηνπ κνληέινπ 

θαηεξγαζίαο. 

 

 Δπηιέγεηαη . 

 Καη εκθαλίδεηαη ην κνληέιν. 
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Δηθφλα 85: Δκθάληζε κνληέινπ ζην παξάζπξν γξαθηθψλ. 

 

Παξαηεξψληαο ην Model tree δηαπηζηψλεηαη φηη ην Reference part απνηειείηαη 

απφ έλα κφλν απιφ feature, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 86. 

 

Δηθφλα 86: Model Tree ηνπ Reference part.  

 

Σν Merge feature αληηγξάθεη ηελ γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ πνπ ζρεδηάζηεθε ζε 

έλα Reference Model. ε απηφ ην παξάδεηγκα ην TOPCOVER.PRT είλαη ην κνληέιν 

ζρεδηαζκνχ (Design Model) θαη TOPCOVER_REF.PRT είλαη ην reference model. 
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5.3.3.3 Draft Check 

 

ηε ιεηηνπξγία Draft Check πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ηνπ ηεκαρίνπ γηα έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ ζρέδην. Σν ζρέδην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα παξαγφκελα 

αληηθείκελα απφ ηα θαινχπηα, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία εθβνιήο ηνπ 

παξαγφκελνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην θαινχπη.  

 
 Δπηινγή Analysis>Mold Analysis 

 
Δηθφλα 87: Δπηινγή Mold Analysis απφ ην βαζηθφ κελνχ.  

 

 Δκθαλίδεηαη ην θνπηί δηαιφγνπ Mold Analysis. ηελ ζπλέρεηα, επηιέγεηαη 

αιιαγή ζηνλ ηχπν ζε Draft Check. 

 
Δηθφλα 88: Δπηινγή ηχπνπ αλάιπζεο Draft Check. 

 

 Γηα ηε επηθάλεηα αλαθνξάο επηιέγεηαη ην εηθνλίδην  θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ηεκάρην αλαθνξάο θάλνληαο πάλσ ηνπ δηπιφ θιηθ. 
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Δηθφλα 89: Δπηινγή ηεκαρίνπ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεηε Draft Check. 

 

 Καζνξίδεηαη κηα θνίιε επηθάλεηα ή πιήξεο κέξνο ηνπ ηεκαρίνπ γηα λα 

εθηειεζηεί ν έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ. 

 Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ γσλίαο (Angle options) ζε δύν δηεπζύλζεηο (Both 

directions) θαη εηζαγσγή 2 ζην πεδίν Draft angle.  

 

 
Δηθφλα 90: Δπηινγέο Angle Options. 

 

 Δπηιέγεηαη  γηα λα εθηειεζζεί ε αλάιπζε. Σν ινγηζκηθφ ζα 

εκθαλίζεη ηα απνηειέζκαηα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 91: Απνηέιεζκα αλάιπζεο γηα Draft Angle=2 
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 Σν θίηξηλν απεηθνλίδεη ηα ηνηρψκαηα πνπ έρνπλ ιηγφηεξν απφ 2
ν 

θιίζε (Draft). 

Αθνινπζεί αιιαγή ηεο γσλίαο Draft ζε 1
ν
 θαη επηιέγεηαη . Σν 

ηεκάρην ζα εκθαληζηεί φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 92: Απνηέιεζκα αλάιπζεο γηα Draft Angle=1 

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ φιεο νη επηθάλεηεο έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 1
ν 

Draft 

ζχκθσλα κε ην Legend (Υξσκαηηθή θιίκαθα), ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

βαζηζκέλνο ζην πιηθφ πνπ πξέπεη λα κπεη ζην θαινχπη θαη ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη λα απνθαζίζεη αλ απηφ ην ζρέδην(Draft) είλαη επαξθέο ή φρη. 

 Δπηινγή  γηα λα θιείζεη ην θνπηί δηαιφγνπ. 

 

5.3.3.4 Thickness 

 

ηε ιεηηνπξγία Thickness πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

νκνηφκνξθνπ πάρνπο ηνπ ηεκαρίνπ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ην Thickness Check 

tool. 

 Δπηινγή Analysis>Thickness Check 

 

 
Δηθφλα 93: Δπηινγή Thickness Check απφ ην βαζηθφ κελνχ. 

 

 Όηαλ εκθαληζηεί ην θνπηί δηαιφγνπ Model Analysis, ην ινγηζκηθφ παξαπέκπεη 

ζηελ επηινγή ελφο ηεκαρίνπ πξνο αλάιπζε. Δπηινγή σο ηεκαρίνπ αλαθνξάο ην 

TOPCOVER_REF . 
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Δηθφλα 94: Δπηινγή ηεκαρίνπ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεηε Thickness Check. 

 

 Παξαπνκπή ζηελ επηινγή ηνπ επηπέδνπ θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ζα ειέγμεη ην 

πάρνο. Δπηινγή MOLD_RIGHT επίπεδνπ αλαθνξάο θαη νξηζηηθνπνηείηαη κε 

δηπιφ κεζαίν θιηθ. 

 

 
Δηθφλα 95: Δπηινγή επηπέδνπ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ηνλ έιεγρν. 

 

 Σν ηκήκα Setup Thickness Check έρεη δχν ξπζκίζεηο. Σελ πξνεπηιεγκέλε 

Planes ( ) ε νπνία είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αλαιχζεη έλα ηεκάρην θαηά κήθνο ηνπ επηιεγκέλνπ πιάλνπ. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζφηεξσλ απφ έλα πιάλα θξαηψληαο παηεκέλν ην 

Ctrl θαη επηιέγνληαο ηα επηζπκεηά πιάλα. 

 Δηζαγσγή ζην πεδίν Max ηελ ηηκή 2.5 γηα ην κέγηζην πάρνο ηνπ ηεκαρίνπ. 
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Δηθφλα 96: Δηζαγσγή ηηκήο κέγηζηνπ πάρνπο ηνπ ηεκαρίνπ. 

 

 Δπηινγή ηνπ εηθνληδίνπ  θαη ηα απνηειέζκαηα ζα εκθαληζηνχλ 

φπσο θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 97: Απνηέιεζκα αλάιπζεο. 

 

Σν θφθθηλν ηξίγσλν, πνπ βξίζθεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πεξηνρή πνπ είλαη παρχηεξε απφ ην κέγηζην πάρνο πνπ εηζάγεηαη ζην πεδίν Max.  

 Δπηιέγεηαη  γηα λα θιείζεη ην θνπηί δηαιφγνπ. 

 

5.3.3.5 Shrinkage (πξξίθλσζε) 

 

Αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Δπηινγή ηνπ εηθνληδίνπ Shrinkage by Scale  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ζπληειεζηή ζπξξίθλσζεο γηα ην πιαζηηθφ αληηθείκελν.  

 Σν ινγηζκηθφ παξαπέκπεη ζηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. 

Δπηινγή PRT_CSYS_DEF ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. 
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Δηθφλα 98: Δπηινγή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. 

 

Σν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζζεί ε ζπξξίθλσζε. 

Σν ινγηζκηθφ θάλεη ζε θιίκαθα ην ηεκάρην ζε ζρέζε κε ην ηεκάρην αλαθνξάο, ζε απηφ 

ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Δπνκέλσο, ην ζεκείν ηεο πξνέιεπζεο απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ παξακέλεη ζηαζεξφ. 

 Δηζαγσγή ηνπ πνζνζηνχ ζπξξίθλσζεο ζην παξάζπξν Shrink Ratio πνπ είλαη 

ίδηα γηα ηηο δηεπζχλζεηο X, Y θαη Z (0.007 γηα 0.7% ζπξξίθλσζε πιαζηηθνχ 

ΑΒS). 

 Δηζαγσγή 0.007 ζην πεδίν Shrink Ratio. Ζ ξχζκηζε Isotropic είλαη επηιεγκέλε 

απηφ ζεκαίλεη φηη ην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην Shrink Ratio γηα φιεο ηηο 

δηεπζχλζεηο (X, Y θαη Ε). 

 

 
Δηθφλα 99: Δπηινγή ηχπνπ ζπξξίθλσζεο θαη εηζαγσγή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπξξίθλσζεο. 

 

 Πιεθηξνινγείηαη  γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπξξίθλσζεο γηα ην 

ηεκάρην αλαθνξάο.  
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Δηθφλα 100: Πξφζζεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζπξξίθλσζεο ζην Model Tree. 

 

 Παξαηεξψληαο ην Model Tree θαίλεηαη φηη ε ζπξξίθλσζε έρεη πξνζηεζεί 

ζην ηεκάρην αλαθνξάο, σο ρσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ. Κάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ ζπξξηθλψκαηνο ππάξρεη πξφζβαζε ζην κελνχ 

ζπληφκεπζεο. Απηφ ην κελνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαγξαθή ή 

αιιαγή ηεο ζπξξίθλσζεο επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο. 

 

5.3.3.6 Γεκηνπξγία Αθαηέξγαζηνπ Σεκαρίνπ (Workpiece)  

 

Γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία ελφο αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

επηβεβαίσζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαιφγνπ Mold Component Catalog. ηελ 

πεξίπησζε κε εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαιφγνπ ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα: ―No files or 

directories found‖, ηφηε απαηηείηαη ε επαλεγθαηάζηαζε ηνπ Pro/ENGINEER setup 

ψζηε λα εγθαηαζηαζεί ν θαηάινγνο Mold Component Catalog. ηελ ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία Automatic Workpiece Creation πνπ είλαη κία 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Pro/MOLD. 
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα Automatic Workpiece Creation δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην κέγεζνο θαη ηελ ζέζε 

ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απηφκαηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ, 

επηιέγεηαη ην εηθνλίδην  ψζηε λα αλνίμεη ην παξάζπξν Automatic Workpiece. 

Έπεηηα εκθαλίδεηαη ην θνπηί δηαιφγνπ Automatic Workpiece ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ. 

ηελ ζπλέρεηα, επηιέγεηαη ην MOLD_DEF_CSYS. Ο Ε άμνλαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληεηαγκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη παξάιιεινο κε ην pull direction (Με ηελ 

δηεχζπλζε αλνίγκαηνο ηνπ θαινππηνχ). 
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Δηθφλα 101: Δπηινγή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. 

  

Παξαηεξψληαο ην παξάζπξν γξαθηθψλ θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη έλα 

νξζνγψλην πιαίζην νξηνζέηεζεο γχξσ απφ ην κνληέιν αλαθνξάο. 

 

 
Δηθφλα 102: Οξζνγψλην πιαίζην νξηνζέηεζεο γχξσ απφ ην κνληέιν αλαθνξάο. 

 

Σν νξζνγψλην πιαίζην νξηνζέηεζεο είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ πνπ 

ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ην Reference model. Σν θνπηί δηαιφγνπ Automatic 

Workpiece δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβάιεηαη ην κέγεζνο ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

ηεκαρίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ξχζκηζε Offsets. 

 

 Δηζαγσγή ηεο ηηκήο offset ζην θνπηί δηαιφγνπ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Σν 

Offset πξνζζέηεη πιηθφ γχξσ απφ ην νξζνγψλην πιαίζην νξηνζέηεζεο 

εηζάγνληαο ηηκή γηα θάζε δηεχζπλζε. 
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Δηθφλα 103: Δηζαγσγή ηεο ηηκήο offset. 

 

 Πιεθηξνινγψληαο , νινθιεξψλεηαη ν νξηζκφο ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

ηεκαρίνπ. Σν αθαηέξγαζην ζα εκθαληζηεί φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 104: Δκθάληζε αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ.  

 

 Παξαθάησ, παξαηεξείηαη νη ξπζκίζεηο offsets γηα ην αθαηέξγαζην ηεκάρην. 

 

 
Δηθφλα 105: Κάηνςε επεμήγεζεο. 
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Δηθφλα 106: Πιάγηα φςε επεμήγεζεο. 

 

5.3.3.7 Καζνξηζκόο Απεηθόληζεο ζε Καισδηαθή (Wireframe). 

 

 Δπηινγή View>View Manager ή ηνπ εηθνληδίνπ  γηα λα εκθαληζηεί ην 

θνπηί δηαιφγνπ View Manager θαη επηινγή Style, εάλ δελ είλαη πξνεπηιεγκέλν, 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 107: Δπηινγή ξχζκηζεο Style. 

 

 Γηα ηνλ θαζνξηζκφ κίαο λέαο απεηθφληζεο, επηινγή . 

 

 Πιεθηξνινγείηαη WIREFRAME θαη επηιέγεηαη Enter. 
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Δηθφλα 108: Δκθάληζε ηεο λέαο απεηθφληζεο ζην ππνκελνχ Names.  

 

 Έπεηηα ζα εκθαληζηεί ην θνπηί δηαιφγνπ EDIT. Δπηινγή ηεο θαξηέιαο  

θαη παξαηεξείηαη φηη ε Wireframe απεηθφληζε είλαη πξνεπηιεγκέλε. 

 
Δηθφλα 109: Δπηινγή ξχζκηζεο Show. 

 

 Δπηινγή ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ κε ην αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ θαη 

επηινγή  γηα έμνδν απφ ην παξάζπξν. 

 

 
Δηθφλα 110: Καισδηαθή (Wireframe) απεηθφληζε. 
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 Δπηιέγεηαη  γηα έμνδν απφ ην θνπηί δηαιφγνπ View Manager. 

 

 

 

5.3.3.8 Γεκηνπξγία Δπίπεδεο Δπηθάλεηαο Γηαρσξηζκνύ 

 

 Δπηιέγεηαη Insert>Mold Geometry>Parting Surface ή επηιέγεηαη ην 

εηθνλίδην . 

 

 
Δηθφλα 111: Δπηινγή εληνιήο Parting Surface απφ ην βαζηθφ κελνχ. 

 

 Γεμί θιηθ ζην παξάζπξν γξαθηθψλ θαη επηινγή Properties ζην κελνχ πνπ 

εκθαλίδεηαη, φπσο δείρλεη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 112: Δπηινγή Properties ηνπ κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη. 

 

 Δηζαγσγή PS_FLAT σο ην φλνκα ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο θαη επηινγή 

. 

 

 
Δηθφλα 113: Δηζαγσγή νλφκαηνο ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο. 

 

 Γηα ηε δεκηνπξγία κίαο επίπεδεο επηθάλεηαο, επηιέγεηαη Edit>Fill. 
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Δηθφλα 114: Δπηινγή εληνιήο Fill απφ ην βαζηθφ κελνχ. 

 

 Δπηιέγεηαη  ζην πάλει πιεξνθνξηψλ. 

 

 
Δηθφλα 115: Δπηινγή Define ηνπ πάλει πιεξνθνξηψλ. 

 

 Δπηινγή ηεο ζπλερφκελεο ηνλνχκελεο επηθάλεηαο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  

 

ΠΡΟΟΥΖ! 

 Υξεζηκνπνηείηαη ην εηθνλίδην  γηα λα νξηζηεί UNBLANK ην 

Wireframe αθαηέξγαζην ηεκάρην, θαη έπεηηα επηιέγεηαη ε επηζπκεηή 

επηθάλεηα. 

 

 
Δηθφλα 116: Δπηινγή ηεο ζπλερφκελεο ηνλνχκελεο επηθάλεηαο. 

 

 Δπηινγή ηεο αθφινπζεο επηθάλεηαο σο θάησ πξνζαλαηνιηζκέλν πιάλν 

(Bottom Orientation Plane) 
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Δηθφλα 117: Δπηινγή πξνζαλαηνιηζκέλνπ πιάλν. 

 

 Δπηιέγεηαη  θαη ην ινγηζκηθφ ζα εκθαλίζεη ην παξάζπξν Sketch. 

 

 
Δηθφλα 118: Δπηινγή Sketch γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Sketch. 

 

 Δπηινγή Sketch>Edge>Use ή ην εηθνλίδην . 

 ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγεηαη . 

 

 ην παξάζπξν Type, επηιέγεηαη ε ξχζκηζε Loop. 

 

  

 
Δηθφλα 119: Δπηινγή ξχζκηζεο Loop. 

 

 Δπηινγή ηεο εμσηεξηθήο ζπλερφκελεο επηθάλεηαο ζην ηεκάρην αλαθνξάο φπσο 

παξαηεξείηαη παξαθάησ. 
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Δηθφλα 120: Δπηινγή ηεο εμσηεξηθήο ζπλερφκελεο επηθάλεηαο. 

 

 Δπηινγή ηεο πεξηκεηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ έηζη ψζηε ην 

ζρεδίαζκα λα εκθαλίδεηαη φπσο παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 121: Δπηινγή ηεο πεξηκεηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ. 

 

 Δπηινγή  εθφζνλ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο. 

 

 Δπηινγή  ή κεζαίν θιηθ γηα λα νινθιεξσζεί ην Fill Surface Feature. 

 

 Δπφκελε επηινγή , γηα λα νινθιεξσζεί έηζη ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ. 

 

 Έπεηηα ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ζα εκθαληζηεί φπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

(ηνλνχκελε). 
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Δηθφλα 122: Απεηθφληζε ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ.  

 

5.3.3.9 Γηαρσξηζκόο Πιαθώλ Καινππηνύ (Splitting) 

 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην . ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν SPLIT 

VOLUME, φπνπ νη πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο κέλνπλ φπσο έρνπλ, νη νπνίεο 

είλαη Two Volumes θαη All Wrkpcs, ζηελ πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ ζε δχν φγθνπο. 

 

 Αθνινπζεί ε επηινγή Done ή κεζαίν θιηθ γηα ζπλέρηζε. 

 

 
Δηθφλα 123: Δπηινγή ξπζκίζεσλ ηνπ παξάζπξνπ SPLIT VOLUME. 

 

 Σν ινγηζκηθφ παξαπέκπεη ζηελ επηινγή ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο ψζηε λα 

δηαρσξηζηεί ην αθαηέξγαζην ηεκάρην, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ε πξνεγνχκελε 

νξηζκέλε επηθάλεηα PS_FLAT,φπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 124: Δπηινγή ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο. 
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 Δπηινγή  ή κεζαίν θιηθ γηα νινθιήξσζε επηινγήο ησλ επηθαλεηψλ. 

 
Δηθφλα 125: Δπηβεβαίσζε επηινγήο επηθαλεηψλ. 

 

 

 Δθφζνλ έρνπλ επηιεγεί ζσζηά νη παξακέηξνη, επηιέγεηαη  ή κεζαίν 

θιηθ γηα έμνδν απφ ην παξάζπξν Split. 

 

 
Δηθφλα 126: Δπηβεβαίσζε επηινγψλ.  

 

 Δηζαγσγή TOPCOVER_CORE σο φλνκα ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ, φπσο 

παξαηεξείηαη παξαθάησ θαη επηινγή . 

 

 
Δηθφλα 127: Δηζαγσγή νλφκαηνο ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ. 

 

 Σν ινγηζκηθφ ζα ηνλίζεη ηνλ δεχηεξν ρσξηδνχκελν φγθν. ηε ζπλέρεηα 

εηζάγεηαη ην TOPCOVER_CAVITY σο ην φλνκα ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ, 

φπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ θαη επηιέγεηαη . 
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Δηθφλα 128: Δηζαγσγή νλφκαηνο ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ. 

 

ΤΠΔΝΘΤΜΗΖ 

 

Ο δηαρσξηζκφο δελ αιιάδεη ηελ γεσκεηξία ηνπ αθαηεξγαζηνπ ηεκαρίνπ. Όηαλ ε 

δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ είλαη ζε εμέιημε γηα ην αθαηέξγαζην ηεκάρην, ην ινγηζκηθφ:  

1. Γεκηνπξγεί έλα φγθν ( θιεηζηέο θνίιεο επηθάλεηεο ) αληηγξάθσληαο 

φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ. 

2. Αθαηξεί ην ηεκάρην αλαθνξάο έμσ απφ απηφλ ην φγθν. 

3. Υσξίδεη ηνλ φγθν ζε πεξηνρέο (φγθνπο), δηαρσξίδνληαο ηνλ ζηελ 

επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ. 

4. Γίλεη κνλαδηθά νλφκαηα ζηνπο φγθνπο ηνπ θαινππηνχ θαη ζηελ 

δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. 

 

 Παξαηεξψληαο ην Model tree, θαίλνληαη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εκθαλίδνληαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ φγθσλ, φπσο παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 129: Δκθάληζε ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ φγθσλ ζην Model tree. 
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5.3.3.10 Δμαγσγή ησλ ηεξεώλ ηνηρείσλ ηνπ Καινππηνπ 

 

 
Δηθφλα 130: Απεηθφληζε ηκεκάησλ ραξαθηεξηζηηθνχ θαινππηνχ. 

 

 Γηα εμαγσγή ησλ εμαξηήκαησλ ηνπ θαινππηνχ επηιέγεηαη Mold 

Comp>Extract ή ην εηθνλίδην . 

 

 Έπεηηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Create Mold Component φπσο παξαηεξείηαη 

παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 131: Παξάζπξν Create Mold Component. 

 

 Σν παξάζπξν εκθαλίδεη φινπο ηνπο παξφληεο φγθνπο ηνπ ζπλαξκνινγνχκελνπ 

θαινππηνχ. Δπηινγή  γηα λα ηνληζζνχλ νη δχν φγθνη πνπ ππάξρνπλ ζην 

θνπηί δηαιφγνπ. 

 

 Δπηινγή  γηα νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο. 

 

 
Δηθφλα 132: Δπηινγέο πνπ πξαγκαηνπνηείηε ζην παξάζπξν Create Mold 

Component 
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Σν ζχζηεκα γεκίδεη ηνπο ζρεδηαζκέλνπο φγθνπο κε ζηεξεφ πιηθφ γηα ηε 

δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εμαξηεκάησλ. Σν φλνκα ηνπ ηειηθνχ εμαξηήκαηνο είλαη ην 

ίδην κε ην φλνκα ηνπ φγθνπ. 

 

 Παξαηεξψληαο ην Model tree, θαίλεηαη φηη εκθαλίδνληαη δχν λέα εμαξηήκαηα: 

TOPCOVER_CORE.PRT θαη TOPCOVER_CAVITY.PRT 

 

 
Δηθφλα 133: Δκθάληζε εμαξηεκάησλ ζην Model Tree 

 

Σν εμαγψκελν εμάξηεκα δηαηεξεί ζπλεηξκηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην parent 

volume, εάλ ν φγθνο κεηαηξαπεί, ην εμάξηεκα ζα ελεκεξψζεη ην κνληέιν ηνπ 

θαινππηνχ Regenerated.  

 

 Παξαηεξψληαο ην παξάζπξν γξαθηθψλ θαίλεηαη φηη ην ινγηζκηθφ έρεη 

απηνκάησο ζβήζεη ηα parent volumes ησλ εμαγφκελσλ εμαξηεκάησλ. 

 

 
Δηθφλα 134: Δκθάληζε θαινππηνχ ζε θαισδηαθή(Wireframe) απεηθφληζε 

 

5.3.3.11 Γεκηνπξγία Έλζεησλ Δμαξηεκάησλ 

 

 Uncluttering the view (Σαθηνπνίεζε πξνβνιήο) 

Σν Pro/MOLDESIGN παξέρεη ην θνπηί δηαιφγνπ Blank - Unblank ψζηε λα 

αθαηξνχληαη θαη λα πξνζζέηνληαη εμαξηήκαηα, επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ ή φγθνη ζηελ 

παξνχζα πξνβνιή ηνπ κνληέινπ. Παξαθάησ αλαθέξεηαη ν ηξφπνο αθαίξεζεο φισλ 

ησλ εμαξηεκάησλ εθηφο απφ ην TOPCOVER_CORE. 

 Δπηινγή ψζηε λα εκθαληζηεί ην θνπηί δηαιφγνπ Blank–Unblank, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ.  
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εκείσζε: Σν Component Filter πξέπεη λα είλαη ελεξγφ θαη φια ηα 

εμαξηήκαηα ηνπ παξφληνο ζπλαξκνινγεκέλνπ θαινππηνχ λα είλαη ζηελ ιίζηα 

σο νξαηά εμαξηήκαηα (Visible Components). 

 

 
Δηθφλα 135: Παξάζπξν ηαθηνπνίεζεο πξνβνιήο 

 

 Δπηινγή TOPCOVER_REF, TOPCOVER_WRK θαη TOPCOVER_CAVITY 

έρνληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Ctrl θαη ηέινο επηιέγεηε . 

 

 
Δηθφλα 136: Δπηινγέο ηνπ παξάζπξνπ ηαθηνπνίεζεο πξνβνιήο 

 

 ηελ ζπλέρεηα αθαηξείηαη ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ θαη ελεξγνπνηείηαη ην 

θίιηξν Parting Surface επηιέγνληαο . 
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Δηθφλα 137: Δλεξγνπνίεζε ηνπ θίιηξνπ Parting Surface 

 

 Δπηινγή PS_FLAT θαη έπεηηα . 

 

 
Δηθφλα 138: Δπηινγή ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ θαη απφθξπςε(Blank) 

 

 Δπφκελν βήκα είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ θίιηξνπ Volume (Όγθνο), 

επηιέγνληαο . Παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη φγθνο πνπ 

αλαγξάθεηαη σο Visible Volumes, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ην ινγηζκηθφ εμάγεη ηα εμαξηήκαηα εθηφο ησλ φγθσλ ηνπ θαινππηνχ 

θαη απηνκάησο ηα parent volumes γίλνληαη κε νξαηά. 
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Δηθφλα 139: Δλεξγνπνίεζε ηνπ θίιηξνπ Volume(Όγθνο) 

 

 Δπηινγή  ψζηε λα θιείζεη ην παξάζπξν. Παξαηεξείηαη παξαθάησ φηη 

κφλν ην TOPCOVER_CORE εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε γξαθηθψλ. 

 

 
Δηθφλα 140: Δκθάληζε ηνπ TOPCOVER_CORE ζηελ νζφλε γξαθηθψλ 

 

 Γηα λα ζβεζηεί ην βέινο Pull Direction, επηιέγεηαη Tools>Environment. 

 

 
Δηθφλα 141: Δπηινγή εληνιήο Environment απφ ην βαζηθφ κελνχ Tools 
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 Έπεηηα ζην παξάζπξν Environment, απνεπηιέγεηαη ε ξχζκηζε Pull Direction. 

Έηζη παξαηεξείηαη φηη ην βέινο Pull Direction εμαθαλίζηεθε απφ ηελ νζφλε 

γξαθηθψλ. 

 

 
Δηθφλα 142: Απνεπηιoγή ηεο ξχζκηζεο Pull Direction ηνπ παξαζχξνπ 

Environment 

 

 
Δηθφλα 143: Απφθξπςε ηνπ βέινπο Pull Direction απφ ηελ νζφλε γξαθηθψλ 

 

 

 Γηαρσξηζκφο απφ ηνλ έλζεην φγθν (Splitting off the insert volume) 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξαηεξείηαη φηη ζην TOPCOVER_CORE.PRT 

ππάξρεη κηα πνιχ ιεπηή ππνδνρή. 
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Δηθφλα 144: Λεπηή ππνδνρή ηνπ TOPCOVER_CORE.PRT 

 

Απφ άπνςε θαηεξγαζίαο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα επεμεξγαζηεί αχηε ηελ πνιχ 

ιεπηή ππνδνρή ζηνλ ζηεξεφ ππξήλα (Solid Core). Έηζη ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί απηή ε 

κνξθή. ηε ζπλέρεηα, ζα δεκηνπξγεζεί κία άιιε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη ε ζρηζκή ζηνλ φγθν ηνπ TOPCOVER_CORE. Πξηλ 

μεθηλήζεη ν νξηζκφο ηεο λέαο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο, ζα πξέπεη πξψηα λα 

εμαθαληζηεί (Blank) ην TOPCOVER_CORE.PRT. 

 ην Model tree θάλνληαο δεμί θιηθ ζην TOPCOVER_CORE.PRT, επηιέγεηαη 

Blank, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνληαη θαη 

λα απνθξχπηνληαη αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ην παξάζπξν Blank- Unblank 

ή απεπζείαο απφ ην Model tree. 

 

 
Δηθφλα 145: Δπηινγή εληνιήο Blank γηα ην TOPCOVER_CORE.PRT απφ ην 

Model Tree 

 

 Αθνχ έρεη θαζνξηζηεί ε λέα δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, αλαθέξεηαη ε γεσκεηξία 

ηνπ ηεκαρίνπ TOPCOVER_REF. Έηζη ην πξψην βήκα πνπ αθνινπζείηαη είλαη 

ε εκθάληζε ηνπ. Πεγαίλνληαο ζην Model Tree θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 

TOPCOVER_REF.PRT ψζηε λα επηιεγεί ην Unblank, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα παξαθάησ. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

γεσκεηξία ησλ απνζπψκελσλ εμαξηεκάησλ ή ησλ φγθσλ ηνπ θαινππηνχ σο 

αλαθνξά θηηάρλνληαο ηηο επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ. Δάλ κία γεσκεηξία, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο αλαθνξά, αξγφηεξα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία 



 

122 

 

ηνπ δηαρσξηζκνχ (Split), ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ζα απνηχρεη λα 

δεκηνπξγεζεί θαη ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε επηθάλεηα θαη λα 

δηεπθξηληζηνχλ νη λέεο αλαθνξέο (References). 

 

 
Δηθφλα 146: Δπηινγή εληνιήο Unblank γηα ην TOPCOVER_REF.PRT απφ ην 

Model Tree 

 

 Παξαθάησ δεκηνπξγείηαη ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

κία ραξαθηεξηζηηθή εμσζνχκελε επηθάλεηα δχν θαηεπζχλζεσλ. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο επηθάλεηαο επηιέγεηαη Insert>Mold Geometry>Parting 

Surface ή ην εηθνλίδην . 

 

 ηελ ζπλέρεηα, κε δεμί θιηθ ζην παξάζπξν γξαθηθψλ επηιέγεηαη Properties 

ζην κελνχ πνπ ζα εκθαληζηεί, φπσο παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 147: Δπηινγή Properties ηνπ κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη 

 

 Δηζάγεηαη PS_EXTRUDE σο φλνκα ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο θαη 

επηιέγεηαη . 

 

 
Δηθφλα 148: Δηζαγσγή νλφκαηνο ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο 
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 ηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα ηε ρξήζε ηνπ Extrude Tool. 

 

 
Δηθφλα 149: Δπηινγή εληνιήο Extrude Tool απφ ηελ δεμηά κπάξα εληνιψλ 

 

 Δπηινγή  απφ ην πάλει πιεξνθνξηψλ. 

 

 
Δηθφλα 150: Δπηινγή Define ηνπ πάλει πιεξνθνξηψλ 

 

 Γηα ην πιάλν ζρεδίαζεο (Sketching Plane) επηιέγεηαη . Ζ 

πξνεγνχκελε ξχζκηζε(Use Previous) ρξεζεκνπνηείηαη γηα λα επηιεγνχλ ηα 

Sketching and Orientation References ηνπ ηειεπηαίνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ 

ηεκαρίνπ επεμεξγαζίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη γλσζηφ ην ηειεπηαίν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηεκαρίνπ πνπ επεμεξγάζηεθε, ζην νπνίν απαηηείηαη 

Sketching References θαη είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

επηθάλεηαο (Fill Surface) ζε απηήλ ηελ άζθεζε. Έηζη ην ινγηζκηθφ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην πιάλν Sketching θαη Orientation πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή επηθάλεηα (Fill Surface). 

 

 Δπηινγή Sketch>Edge>Offset ή ην εηθνλίδην . ην παξάζπξν πνπ ζα 

εκθαληζηεί επηιέγεηαη . ην παξάζπξν Type, επηιέγεηαη ε ξχζκηζε 

Chain. 

 
Δηθφλα 151: Δπηινγή ηεο ξχζκηζεο Chain 
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 Δπηιέγεηαη ε εζσηεξηθή ζπλερφκελε αθκή ηεο ξάβδσζεο πνπ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, φπσο παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 152: Δπηινγή ηεο εζσηεξηθήο ζπλερφκελεο αθκήο ηεο ξάβδσζεο 

 

 Δηζάγεηαη σο ηηκή offset ν αξηζκφο 0.65, γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ζπλερφκελεο 

γξακκήο πνπ επηιέρζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα, ζην κέζν ηεο εζσηεξηθήο 

ξάβδσζεο. 

 

 
Δηθφλα 153: Μεηαθνξά ηεο επηιεγφκελεο, ζπλερφκελεο γξακκήο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, ζην κέζν ηεο εζσηεξηθήο ξάβδσζεο 

 

 Έρεη νξηζζεί ε ζπλερφκελε γξακκή λα είλαη ζην κέζν ηεο εζσηεξηθήο 

ξάβδσζεο επεηδή δηεπθνιχλεη ηνπο ζρεδηαζηέο θαινππηψλ 

ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εηζαγφκελνπ εμαξηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ 

ζηνλ πάγθν. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηνπ 

πιάηνπο ηεο ξάβδσζεο αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ζρεδηαζηή, 

αιιάδνληαο ηελ ηηκή κεηαηφπηζεο. 

 Οινθιεξψλεηαη ν ζρεδηαζκφο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Δίλαη ζεηηθφ γηα ηελ 

πξαθηηθή θνπή λα εθαξκφδεηαη κεγάιε αθηίλα ζηηο γσλίεο δεδνκέλνπ δηφηη 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηεξγαζία ηνπο κε κεγαιχηεξα θνπηηθά. 
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Δηθφλα 154: Γηζδηάζηαηνο ζρεδηαζκφο έλζεηνπ εμαξηήκαηνο 

 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην , εθφζνλ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο. ηελ 

ζπλέρεηα εηζάγεηαη ε ηηκή 25 γηα ην βάζνο εμψζεζεο(extrusion depth), φπσο 

παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 155: Δηζαγσγή ηεο ηηκήο ηνπ βάζνπο εμψζεζεο ζην πάλει πιεξνθνξηψλ. 

 

 Σν κνληέιν ζα εκθαληζηεί φπσο δείρλεη ε αθφινπζε εηθφλα. 

 

 
Δηθφλα 156: Σξηζδηάζηαηνο ζρεδηαζκφο έλζεηνπ εμαξηήκαηνο 

 

 Σν βάζνο εμψζεζεο (Extrusion Depth) ειέγρεη ην βάζνο ησλ έλζεησλ 

εμαξηεκάησλ ζην TOPCOVER_CORE. Γηα ην βάζνο ζηε δεχηεξε δηεχζπλζε, 

εηζάγεηαη έλα θαηά πξνζέγγηζε αξηζκφ έηζη ψζηε ε εμσζνχκελε επηθάλεηα λα 

ππεξβαίλεη ην ηεκάρην αλαθνξάο. Δπηιέγεηαη  θαη εηζάγεηαη ε ηηκή 

50 γηα ην βάζνο εμψζεζεο γηα ην Side 2, φπσο παξαθάησ. 
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Δηθφλα 157: Δηζαγσγή ηεο ηηκήο ηνπ βάζνπο εμψζεζεο ηεο δεχηεξεο δηεχζπλζεο 

ζην πάλει πιεξνθνξηψλ 

 

 ηελ ζπλέρεηα, επηιέγεηαη ε ξχζκηζε Capped ends απφ ην κελνχ ξπζκίζεσλ 

ηνπ πάλει. Υξεζηκνπνηείηαη ε ξχζκηζε Capped ends επεηδή ε δηαρσξηζηηθή 

επηθάλεηα δελ θφβεη εληειψο ηνλ φγθν θαη ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηνπ 

θαινππηνχ ζα απνηχρεη. 

 Δπηιέγεηαη  ή κεζαίν θιηθ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία Extrude 

Surface Feature. 

 Δπηιέγεηαη  γηα λα νινθιεξσζεί ν θαζνξηζκφο ηεο δηαρσξηζηηθήο 

επηθάλεηαο. Παξαθάησ θαίλεηαη ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα φπσο ζα 

εκθαληζηεί. 

 

 
Δηθφλα 158: Δκθάληζε δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ έλζεηνπ φγθνπ 

 

 Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ππξήλα, ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ν φγθνο 

TOPCOVER_CORE θαη φρη ην ηεκάρην TOPCOVER_CORE.PRT. Ο 

δηαρσξηζκφο ελφο εμαξηήκαηνο δελ αιιάδεη ηε γεσκεηξία ηνπ αιιά δεκηνπξγεί 

λέν πνπ δελ επηδηψθεηαη γηα ηε παξνχζα θαηάζηαζε. Πξψηα απνθξχπηεηαη ην 

ηεκάρην αλαθνξάο θαη εκθαλίδεηαη ν φγθνο TOPCOVER_CORE. 
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Δηθφλα 159: Απφθξπςε ηνπ ηεκαρίνπ αλαθνξάο θαη εκθάληζε ηνπ φγθνπ 

TOPCOVER_CORE 

 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην . Καη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη One Volume> 

Mold Volume>Done. 

 
Δηθφλα 160: Απαξαίηεηεο επηινγέο ηνπ παξαζχξνπ Split Volume 

 

 Ζ δηάζπαζε φγθνπ ηαμηλνκεί ηε γεσκεηξία ζε απηή ηελ πιεπξά ηεο επηθάλεηαο 

δηαρσξηζκνχ θαη δεκηνπξγεί έλαλ λέν φγθν γηα απηφλ. Ζ ππφινηπε γεσκεηξία 

αλήθεη αθφκα ζηνλ αξρηθφ φγθν πνπ απηφο ρσξίδεηαη (Split). ην παξάζπξν 

Search Tool, επηιέγεηαη TOPCOVER_CORE quilt θαη πηέδεηαη κεζαίν θιηθ. 

 

 
Δηθφλα 161: Δπηινγή ηνπ TOPCOVER_CORE quilt ηνπ παξαζχξνπ Search Tool 
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 Σν ινγηζκηθφ παξαπέκπεη ζηελ επηινγή ηεο επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ γηα ην 

δηαρσξηζκφ ηνπ θαινππηνχ. Δπηιέγεηαη Quilt:PS_EXTRUDE. 

 

 
Δηθφλα 162: Δπηινγή ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ Quilt:PS_EXTRUDE 

 

 ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη  ή κεζαίν θιηθ γηα λα νινθιεξσζεί ε 

επηινγή ησλ επηθαλεηψλ. ην ISLAND LIST ηνπ παξαζχξνπ Menu Manager, 

επηιέγεηαη Island 2. 

 

 
Δηθφλα 163: Δπηινγή Island 2 ηνπ ππνκελνχ ISLAND LIST 

 

 Ζ δηάζπαζε έρεη αλαγλσξίζεη ηε γεσκεηξία θαη ησλ δχν πιεπξψλ ηεο 

επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ θαη ηψξα δεηείηαη ε πιεπξά πνπ πξέπεη λα ζπλδεζεί 

κε ην λέν φγθν. Όηαλ ην πνληίθη ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην Island 1 ή 2 ζηηο 

επηινγέο ε ζρεηηθή γεσκεηξία ηνλίδεηαη ζηελ νζφλε. Δπηιέγεηαη Done Sel γηα 

λα επηβεβαησζεί ε ηξέρνπζα επηινγή. 

 Δπηιέγεηαη  ή κεζαίν θιηθ γηα έμνδν απφ ην παξάζπξν Split. Σν 

ινγηζκηθφ ζα δψζεη έκθαζε ζηνλ ππνινγηζκέλν φγθν θαη ζα δεηήζεη λα 

εηζαρζεί έλα κνλαδηθφ φλνκα ζην παξάζπξν Volume Name. 

 Πιεθηξνινγείηαη CORE_INSERT σο φλνκα ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ φπσο 

παξαθάησ. 
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Δηθφλα 164: Δηζαγσγή νλφκαηνο ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ 

 

 Δπηιέγεηαη  γηα λα εκθαληζηεί ν ζθηαζκέλνο φγθνο(Shaded Mode). 

 

 
Δηθφλα 165: Δπηινγή Shade ηνπ παξαζχξνπVolume Name 

 

 Ο φγθνο αθαηξείηαη θαη εκθαλίδεηαη ν ζθηαζκέλνο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

166. 

 
Δηθφλα 166: Δκθάληζε ηνπ ζθηαζκέλνπ φγθνπ 

 

 Δπηιέγεηαη  γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ ιεηηνπξγία 

One Volume Split, ην ινγηζκηθφ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα απιφ 

ραξαθηεξηζηηθφ(Feature) ζην Model Tree, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθφλα 167: Υαξαθηεξηζηηθφ(feature) ζην Model Σree 

 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην  ψζηε λα απνθξχπηνληαη φινη νη φγθνη θαη νη 

δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο, επίζεο εκθαλίδεηαη ην εμάξηεκα 

TOPCOVER_CORE.PRT. 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα λα επαλαζπλαξκνινγεζεί ην 

TOPCOVER_CORE, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Ζ ιεηηνπξγία Split αθαηξεί 

ηελ γεσκεηξία ηνπ φγθνπ TOPCOVER_CORE, ν νπνίνο ήηαλ κέζα ζηα φξηα 

ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο PS_EXTRUDE, γηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ φγθν 

CORE_INSERT. Παξαηεξείηαη φηη ελψ ν φγθνο TOPCOVER_CORE άιιαμε, 

ην εμάξηεκα TOPCOVER_CORE.PRT είλαη ελεκεξσκέλν αλαιφγσο. 

 

 
Δηθφλα 168: Δλεκεξσκέλν TOPCOVER_CORE.PRT κεηά ηηο αιιαγέο 

 

 Υσξίδνληαο ηνλ έλζεην φγθν ζηα δπν. 

Σν έλζεην CORE_INSERT είλαη πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο θαη πεξίεξγεο κνξθήο. 

Θα απαηηήζεη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ κεηάιινπ γηα λα επεμεξγαζηεί ζηε 

κεραλή. Έηζη ζα είλαη θαηάιιειν λα ρσξηζηεί ζε δχν κηζά. Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη κηα 

άιιε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ γηα λα εθηειεζηεί απηή ε ιεηηνπξγία. Πξηλ μεθηλήζεη ε 

δεκηνπξγία ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο, πξέπεη λα απνθξπθηεί (Blank) ην 

TOPCOVER_CORE θαη λα εκθαληζηεί (Unblank) ην ηεκάρην TOPCOVER_REF. 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην . Κάλνληαο δεμί θιηθ ζην παξάζπξν γξαθηθψλ, 

ην κελνχ Properties εκθαλίδεηαη, κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ. 
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Δηθφλα 169: Δπηινγή Properties ηνπ κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη 

 

 Δηζάγεηαη PS_EXTRUDE_S σο ην φλνκα ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο θαη 

επηιέγεηαη . 

 Δπηινγή  γηα ρξήζε ηνπ Extrude Tool. 

 Δπηινγή  ζην πάλει πιεξνθνξηψλ. 

 

 
Δηθφλα 170: Δπηινγή Define ζην πάλει πιεξνθνξηψλ 

 

 Γηα ην πιάλν ζρεδίαζεο(Sketching Plane) επηιέγεηαη . Μεηά ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ References, ζρεδηάδεηαη κία επζεία γξακκή φπσο 

παξαθάησ. Σν κέγεζνο ηεο γξακκήο δελ είλαη ζεκαληηθφ. Ζ κφλε απαίηεζε 

είλαη φηη πξέπεη λα θφςεη εληειψο ην CORE_INSERT. Ζ θαζνδήγεζε κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηελ εκθάληζε (Unblank) ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ 

PS_EXTRUDE ή ηνπ φγθνπ CORE_INSERT. Ζ ζέζε απηήο ηεο γξακκήο 

ζρεηηθά κε ην έλζεην εμαξηάηαη απφ απφθαζε ηνπ ζρεδηαζηή πνχ ζα ην 

ρσξίζεη. 

 

 
Δηθφλα 171: Γηζδηάζηαηνο ζρεδηαζκφο επζείαο γξακκήο δηαρσξηζκνχ ηνπ 

έλζεηνπ φγθνπ 

 Δπηινγή  εθφζνλ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο. 

 Δηζάγεηαη ε ηηκή 100 γηα ην βάζνο εμψζεζεο (Extrusion Depth). Ζ αιιαγή ηεο 

ξχζκηζεο βάζνπο ζε ζπκκεηξηθή (Symmetric), γίλεηαη επηιέγνληαο ην 

εηθνλίδην  απφ ηελ ιίζηα ξπζκίζεσλ Depth. 
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Δηθφλα 172: Δπηινγή ζπκκεηξηθνχ βάζνπο απφ ην πάλει πιεξνθνξηψλ 

 

 Δπηιέγεηαη  ή κεζαίν θιηθ γηα νινθιήξσζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο 

επηθάλεηα. 

 Δπηιέγεηαη  ψζηε λα νινθιεξσζεί ν θαζνξηζκφο ηεο δηαρσξηζηηθήο 

επηθάλεηαο. ηελ ζπλέρεηα απνθξχπηνληαο ην ηεκάρην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη ν 

φγθνο CORE_INSERT. Ζ επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ θφβεη εληειψο ηνλ φγθν, 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 173: Δπηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ έλζεηνπ φγθνπ 

 

 Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην . 

 ην παξάζπξν SPLIT VOLUME, αθήλνληαη ηα Two Volumes θαη Mold 

Volume σο έρνπλ, νινθιεξψλεηαη επηιέγνληαο DONE. 

 

 
Δηθφλα 174: Απαξαίηεηεο επηινγέο ηνπ παξαζχξνπ Split Volume 

 

 ην παξάζπξν Search Tool, επηιέγεηαη QUILT:CORE_INSERT πηέδνληαο 

κεζαίν θιηθ. 
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Δηθφλα 175: Δπηινγή ηνπ QUILT:CORE_INSERT απφ ην παξάζπξν Search Tool 

 

 Σν ινγηζκηθφ παξαπέκπεη ζηελ επηινγή ηεο επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ γηα ην 

ρψξηζκα ηνπ θαινππηνχ. Χζηφζν επηιέγεηαη ην quilt of PS_EXTRUDE_S. 

 Δπηιέγεηαη  ή κεζαίν θιηθ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηινγήο ησλ 

επηθαλεηψλ. 

 ηε ζπλέρεηα, επηιέγεηαη  ή κεζαίν θιηθ γηα έμνδν απφ ην παξάζπξν 

Split. Χο φλνκα ηνπ ηνλνχκελνπ φγθνπ εηζάγεηαη CORE_INSERT_SIDE, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα θαη επηιέγεηαη . 

 

 
Δηθφλα 176: Ολνκαζία ηνλνχκελνπ φγθνπ 

 

 Σν ινγηζκηθφ ζα ηνλίζεη ηνλ δεχηεξν ρσξηζκέλν φγθν. Χο φλνκα ηνπ 

ηνλνχκελνπ φγθνπ εηζάγεηαη CORE_INSERT_FRONT, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα θαη επηιέγεηαη . 
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Δηθφλα 177: Ολνκαζία ηνλνχκελνπ φγθνπ 

 

 Γηα ηελ ιεηηνπξγία Two Volumes split, ην ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί δχν 

ραξαθηεξηζηηθά (Features) ζην Model Tree, φπσο παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 178: Δκθάληζε ησλ δχν λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ(features) ζην Model Tree 

 

Δπηινγή  γηα απφθξπςε ηεο επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ PS_EXTRUDE_S. ηελ 

πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ θίιηξνπ φγθνπ, παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο 

φγθνο CORE_INSERT ζην παξάζπξν Blank-Unblank. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε 

ιεηηνπξγία δηαρσξηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δχν λέσλ ελζέησλ, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 179: Δλεξγνπνίεζε ηνπ θίιηξνπ φγθνπ ζην παξάζπξν Blank-Unblank 

 

 Γηα λα απνζπαζηνχλ ηα εμαξηήκαηα ηνπ θαινππηνχ επηιέγεηαη Mold 

Comp>Extract ή ην εηθνλίδην . 
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 Δπηινγή  γηα λα δηαιερηνχλ θαη νη δχν φγθνη πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

παξάζπξν Create Mold Component. 

 

 
Δηθφλα 180: Δπηινγή φγθσλ ζην παξάζπξν Create Mold Component 

 

 Δπηινγή  γηα ζπλέρηζε ηεο ηξέρνπζαο επηινγήο.  

 Γχν λέα εμαξηήκαηα ζα εκθαληζηνχλ ζην Model Tree: 

CORE_INSERT_FRONT θαη CORE_INSERT_SIDE. Σα απνζπψκελα 

εμαξηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

ζην Pro/NC γηα ηελ νδήγεζε ησλ CNC εξγαιεηνκεραλψλ ή κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ αθξηβψο φπσο νπνηνδήπνηε άιιν θαλνληθφ κέξνο ηνπ Pro/E. 

 Δπηιέγεηαη File>Save ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία. 
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5.3.4 Δθαξκνγή ρεδηαζκνύ ζην Πεηξακαηηθό Σεκάρην 
 

 

5.3.4.1  Draft Check 

 

ηελ εηθφλα 181, παξαηεξείηαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο Draft Check ζην 

αξρηθφ ζρεδηαζκέλν ηεκάρην. Καηά ηελ αλάιπζε θαίλεηαη θαηά πφζν νη επηθάλεηεο 

απνθιίλνπλ απφ ην απαηηνχκελν Draft Angle (ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε είλαη 

νξηζκέλν ην Draft Angle=1).  

Με ην ρξψκα κσβ (Magenta) θαη ζαιαζζί (Cyan) εκθαλίδνληαη ηα ζεκεία πνπ 

είλαη επαξθή θαη δε ρξεηάδνληαη θάπνηα επεμεξγαζία γηα θαιχηεξε εθβνιή ηνπ 

ηεκαρίνπ απφ ην θαινχπη. Σα ζεκεία πνπ απαηηνχλ δηφξζσζε εκθαλίδνληαη κε θίηξηλν 

ρξψκα θαη ην πφζν απνθιίλνπλ απφ ην επηζπκεηφ Draft Angle παξαηεξείηαη ζηελ 

ρξσκαηηθή κπάξα. 

  

 
Δηθφλα 181: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο Draft Check αξρηθνχ ζρεδηαζκέλνπ 

ηεκαρίνπ 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκέλν ηεκάρην ρξεηάδεηαη δηφξζσζε 1
ν 

ζηηο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ ρξψκα θίηξηλν. Παξαθάησ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηφξζσζε ζηελ 

θίηξηλε θπιηλδξηθή πεξηνρή. ην αλψηεξν θίηξηλν ζεκείν πεξηκεηξηθά ηεο ιαβήο δελ 

ζα ρξεηαζηεί δηφξζσζε δηφηη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ φπνπ 

δελ ππάξρεη πξφβιεκα εθβνιήο ηνπ ρπηνχ ηεκαρίνπ απφ ην θαινχπη.  

 

 Γηφξζσζε ζρεδίνπ 

Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία θιίζεο 1
0 

(Draft 

angle) ζηελ θπιηλδξηθή επηθάλεηα. ηελ εηθφλα 182 παξαηεξείηαη ε απαξαίηεηε 

θιίζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θσληθφηεηα.  
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Δηθφλα 182: Γεκηνπξγία θιίζεο γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θσληθφηεηα 

 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε δηφξζσζε ζα επαλαιεθζεί πάιη κία αλάιπζε ζην 

Draft Check γηα λα επηβεβαησζεί εάλ ε δηφξζσζε είλαη επηηπρήο. ηελ εηθφλα 183, 

παξαηεξείηαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο Draft Check. 

 

 
Δηθφλα 183: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο Draft Check δηνξζσκέλνπ ζρεδηαζκέλνπ 

ηεκαρίνπ 

 

ηελ αλάιπζε Draft Check πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, παξαηεξήζεθε φηη ε 

δηφξζσζε ζην ζρέδην είλαη επηηπρήο εθφζνλ ε πεξηνρή πνπ δηνξζψζεθε εκθαλίδεηαη 

κε ρξψκα ζαιαζζί (Cyan). 

 

 

 

5.3.4.2 Pro/Moldesign 

 

Παξαθάησ παξαηεξείηαη ην απνηέιεζκα ζρεδηαζκνχ, ζην Pro/Moldesign, ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ.  
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Δηθφλα 184:Απνηειέζκα ζρεδηαζκνχ απφ ην  Pro/Moldesign 

 

 

5.3.4.3 Δπηθάλεηα δηαρσξηζκνύ 

 

Σν επίπεδν  δηαρσξηζκνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεκαρίνπ πνπ 

έρεη ηε κέγηζηε δηάζηαζε, ην νπνίν ζηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξείηαη κε θίηξηλν 

ρξψκα. Δπηιέρζεθε απηφ ην ζεκείν γηα λα επηηεπρζεί επθνιφηεξε εμψζεζε ηνπ 

ηεκαρίνπ απφ ην θαινχπη. 

 

 
Δηθφλα 185: Δπίπεδν επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ 

 

 

5.3.4.4 Μέγεζνο θαη αλνρή ζπλαξκνγήο ζηειώλ νδήγεζεο 

 

Ζ δηάκεηξνο ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο επηιέρζεθε λα είλαη 10mm ζχκθσλα κε ην 

ζρήκα επηινγήο ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο ηεο εηαηξίαο 
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DME. Παξαθάησ παξαηεξείηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ζηειψλ νδήγεζεο θαζψο θαη νη 

αλνρέο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 

 
Δηθφλα 186: ηήιε νδήγεζε θαη Τπνδνρή ζηήιεο νδήγεζεο 

 

 

Δηθφλα 187: Κάλνληαο Mirror ηελ ππνδνρή ηεο ζηήιεο νδεγήζεσο ζηε ζηήιε 

νδεγήζεσο 

5.3.4.5 πλαξκνιόγεζε θαινππηνύ 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξείηαη ε πιάθα ππξήλα φπνπ ηα ηξία θφθθηλα 

ηνλνχκελα ζεκεία είλαη θπθιηθά ελψ ζην έλα έρεη δεκηνπξγεζεί αθκή. Απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ απνθπγή ηεο ιαλζαζκέλεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ 

θαινππηνχ. 

 
Δηθφλα 188: ρεδηαζκφο ζεκείνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο ιαλζαζκέλεο ζπλαξκνιφγεζεο 

ηνπ θαινππηνχ 
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5.3.4.6 εκεία απαγσγήο αέξα 

 

Σα ζεκεία απαγσγήο αέξα επηιέρζεθαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Plastic Advisor (ζεκεία ζηα νπνία 

παξαηεξήζεθαλ ζπγθεληξσκέλα Air Traps) φπσο θαη ζε ζεκεία αληίζηνηρα κε απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θαινχπη ζηιηθφλεο. ην ζπγθεθξηκέλν θαινχπη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηα άθξα ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηνπ ηεκαρίνπ. 

Οη δηάκεηξνη απαγσγήο αέξα, επίζεο επηιέρζεθαλ λα είλαη νη αληίζηνηρνη κε 

απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαινχπηα ζηιηθφλεο. 

     

 
Δηθφλα 189: εκεία απαγσγήο αέξα. 

 

5.3.4.7 Γηάκεηξν ζεκείνπ έγρπζεο πιηθνύ 

 

Αξρηθά, βάζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ρσληνχ ηεο κεραλήο έγρπζεο θαη ζχκθσλα κε 

ηελ δηάκεηξν έγρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαινχπηα ζηιηθφλεο, ε δηάκεηξνο ηνπ 

ζεκείνπ έγρπζεο πιηθνχ επηιέρζεθε λα είλαη 6mm. 

 

5.3.4.8 ύζηεκα εμώζεζεο 

 

Ζ εμψζεζε ηνπ ηεκαρίνπ απφ ην θαινχπη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ 

κεηαιιηθνχ νχπα θαη ηνπ θνριία ζηεξέσζεο ηνπ. Κάλνληαο ηε ρχηεπζε θαη εθφζνλ 

ζηεξενπνηεζεί ην πιηθφ έγρπζεο, μεβηδψλνληαο ηνλ θνριία κέρξη θάπνην ζεκείν θαη 

έπεηηα πηέδνληαο ηνλ, ην ηεκάρην ζα απνξξηθζεί απφ ην θαινχπη.         

ηελ εηθφλα 190 παξαηεξείηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ νχπα θαη ηνπ 

θνριία ζηεξέσζεο ηνπ. 
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Δηθφλα 190: χζηεκα εμψζεζεο 
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Κεθάιαην 6: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ 
 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Pro/Engineer πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε 

ηεο κεραλνπξγηθήο θαηεξγαζίαο. 

 

Δθθίλεζε 

Αξρηθά νξίδεηαη ν θάθεινο εξγαζίαο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 191, απφ ην 

θεληξηθφ κελνχ επηιέγεηαη File→Set Working Directory. 

 

 
Δηθφλα 191: Οξηζκφο θαθέινπ εξγαζίαο 

 

Δπηιέγεηαη θαη , φπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 192: Γεκηνπξγία λέαο δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο κεραλνπξγηθήο 

θαηεξγαζίαο 



 

143 

 

 Δηζαγσγή ηεκαρίνπ 

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ηεκαρίνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζε ησλ κνλάδσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέγνληαο απφ ην παξάζπξν Menu Manager → Set 

Up → Units. 

Απφ ηελ δεμηά κπάξα επηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα λα εηζαρζεί ην ηεκάρην 

θαηεξγαζίαο. Έπεηηα απφ ηε εηζαγσγή ζα εκθαληζηνχλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

 
Δηθφλα 193: Δηζαγσγή ηεκαρίνπ θαηεξγαζίαο ζην παξάζπξν γξαθηθψλ 

 

Απφ ην πάλει πιεξνθνξηψλ, επηιέγεηαη Default, φπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 194: Δπηινγή Default απφ ην πάλει πιεξνθνξηψλ  

 

ηε ζπλέρεηα, επηιέγεηαη  γηα επηβεβαίσζε. 

 

 Γεκηνπξγία αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ (workpiece) 

Δπφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ. Δπηιέγεηαη ην 

εηθνλίδην  απφ ηελ δεμηά κπάξα εξγαιείσλ. 

 
Δηθφλα 195: Δπηινγή εηθνληδίνπ  
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Δπηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ηεκαρίνπ, φπσο παξαθάησ. 

 

 
Δηθφλα 196: Δπηινγή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ηεκαρίνπ 

 

Οξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ζην Workpiece ζε θάζε άμνλα, φπσο ζηελ εηθφλα 197. 

 

 
Δηθφλα 197: Οξηζκφο δηαζηάζεσλ ηνπ Workpiece γηα θάζε άμνλα 

Έπεηηα, επηιέγνληαο ην εηθνλίδην  νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ηνπ Workpiece. 

 

 
Δηθφλα 198: Σειηθέο δηαζηάζεηο Workpiece 
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Δηθφλα 199: Δπηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ θαη εκθάληζε ηνπ Workpiece 

 Ρχζκηζε Παξακέηξσλ κεραλήο (Mfg setup). 

Απφ ην κελνχ MANUFACTURE επηιέγεηαη Μfg Setup. 

 

 
Δηθφλα 200: Δπηινγή απφ ην κελνχ MANUFACTURE ην MfgSetup 

 

ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 

 
Δηθφλα 201: Παξάζπξν Operation Setup 
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ηελ επηινγή Operation Name νξίδεηαη έλα νπνηνδήπνηε φλνκα ηεο θαηεξγαζίαο. 

Δπηιέγεηαη ην εηθνλίδην , ψζηε λα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 

 
Δηθφλα 202: Απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ηνπ παξαζχξνπ Machine Tool Setup 

ε απηφ ην ζεκείν, νξίδεηαη ην φλνκα ηεο κεραλήο(Machine Name), ηνλ ηχπν ηεο 

κεραλήο (Machine Type), ηνλ αξηζκφ αμφλσλ ηεο κεραλήο (Numbers Of Axes), φπσο 

θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεραλήο. Έπεηηα επηιέγεηαη Apply. 

 

Δπφκελν βήκα είλαη ε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ . Αθνινπζεί ε εκθάληζε ηνπ 

παξαζχξνπ Fixture Setup. 

 

 
Δηθφλα 203: Παξάζπξν Fixture Setup. 

Δπηιέγεηαη  γηα επηβεβαίσζε. ε απηφ ην ζεκείν, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάδεηαη, εηζάγεηαη ην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο(π.ρ. Μέγγελε). 
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Δπφκελν βήκα είλαη ν νξηζκφο ηνπ ζεκείνπ κεδέλ ηεο κεραλήο ζην ππνκελνχ 

Reference ηνπ παξαζχξνπ Operation Setup. 

 

 
Δηθφλα 204: Τπνκελνχ Reference ηνπ παξαζχξνπ Operation Setup. 

ηελ πεξίπησζε κε νξηζκνχ ηνπ ζεκείνπ κεδέλ, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία:  

Απφ ηελ δεμηά κπάξα επηιέγεηαη ην εηθνλίδην , γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ην νπνίν ζα νξηζηεί σο ζεκείν κεδέλ ηεο κεραλήο. 

Κξαηψληαο ην πιήθηξν Ctrl, επηιέγνληαη νη επηθάλεηεο, φπσο παξαηεξείηαη ζηηο 

παξαθάησ εηθφλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ φπνπ ζα 

κεδεληζηεί ε κεραλή. 

 

    
Δηθφλα 205: Δπηινγή πιεπξψλ θαη δεκηνπξγία λένπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ 

 

Έπεηηα, νξίδεηαη ην ζεκείν κεδέλ ηεο κεραλήο ζην ππνκελνχ Reference ηνπ 

παξαζχξνπ Operation Setup. 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην , επηιέγεηαη ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. 

 

Δπηθάλεηα Retract. 

 

 
Δηθφλα 206: Τπνκελνχ Retract ηνπ παξαζχξνπ Operation Setup 

 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην , εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν φπνπ 

επηιέγεηαη ε επηθάλεηα Retract θαη δίλεηαη ε ηηκή (Value). 
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Δηθφλα 207: Παξάζπξν Retract Setup 

 

Γίλεηαη ε ηηκή ζηελ αλνρή (Σolerance). 

 

 
Δηθφλα 208: Τπνκελνχ Retract ηνπ παξαζχξνπ Operation Setup 

 

 
Δηθφλα 209: Απεηθφληζε επηθάλεηαο Retract 

 

 Καηεξγαζία(Μachining) 

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θαηεξγαζίαο, απφ ην παξάζπξν Menu Manager 

αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο φπσο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθφλα 210: Βήκαηα επηινγήο γηα ηνλ νξηζκφ φγθνπ θαηεξγαζίαο 

 

Αθνινπζεί ν νξηζκφο εξγαιείνπ. 

 

 
Δηθφλα 211: Παξάζπξν νξηζκνχ εξγαιείνπ 

Έπεηηα νξίδνληαη νη παξάκεηξνη. Απαξαίηεηνο είλαη ν νξηζκφο ησλ θελψλ πνπ 

είλαη ηνλνχκελα. 

 



 

150 

 

 
Δηθφλα 212: Παξάζπξν νξηζκνχ παξακέηξσλ 

 

Δθφζνλ νξηζζνχλ νη παξάκεηξνη, επηιέγεηαη , ψζηε λα εκθαληζηεί ζηελ 

νζφλε ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 

 
Δηθφλα 213: Παξάζπξν επηινγήο ηεκαρίνπ 

 

Απφ ηελ δεμηά κπάξα επηιέγεηαη ην εηθνλίδην  γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ φγθνπ 

θαηεξγαζίαο. Έπεηηα απφ ηελ δεμηά κπάξα γίλεηαη θιηθ ζην . Έπεηηα, επηιέγεηαη ε 

επηθάλεηα θαηεξγαζίαο θαη γίλεηαη θιηθ ζην . 

 

 
Δηθφλα 214: Δπηινγή επηθάλεηαο θαηεξγαζίαο 

(Με γαιάδην παξαηεξείηε ηελ Reference επηθάλεηα) 

 

Δπηιέγνληαη ηα References, ψζηε λα ζρεδηαζηεί έλα παξαιιειφγξακκν ίζν κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ. Σέινο, επηιέγεηαη απφ ηελ δεμηά κπάξα . 
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Δηθφλα 215: ρεδηαζκφο παξαιιεινγξάκκνπ ίζν κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ 

Απφ ηελ δεμηά κπάξα επηιέγεηαη ην  θαη νξίδεηαη ε θνξά θαη ην χςνο ηνπ 

φγθνπ θαηεξγαζίαο.  

 

 
Δηθφλα 216: Οξηζκφο θνξάο θαη χςνπο φγθνπ 

Δπηιέγεηαη  θαη ζηελ νζφλε παξαηεξείηαη ν φγθνο πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

 

 
Δηθφλα 217: Δπηβεβαίσζε θνξάο θαη χςνπο φγθνπ 

Σν εηθνλίδην (Trim) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ φγθνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ φγθν ηνπ ηεκαρίνπ, κε απνηέιεζκα ν φγθνο πνπ ζα 

παξακείλεη λα είλαη απηφο πνπ ζα είλαη πξνο θαηεξγαζία.  
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ηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξείηαη ν φγθνο πνπ ζα αθαηξεζεί θαηά ηελ 

θαηεξγαζία. 

 
Δηθφλα 218: Όγθνο πνπ ζα θαηεξγαζηεί 

Απφ ηελ δεμηά κπάξα επηιέγεηαη ην εηθνλίδην (Trim), έπεηηα ην ινγηζκηθφ 

παξαπέκπεη ζηελ επηινγή ηνπ ηεκαρίνπ. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ηνλνχκελνο κε 

θφθθηλν ρξψκα ν φγθνο πνπ ζα αθαηξεζεί απφ ηνλ φγθν πνπ δεκηνπξγήζεθε (ζα 

εκθαληζηεί φπσο ζηελ παξαθάησ νζφλε), έπεηηα, επηιέγεηαη  γηα επηβεβαίσζε. 

 

 
Δηθφλα 219: Όγθνο πνπ ζα αθαηξεζεί απφ ηνλ φγθν πνπ δεκηνπξγήζεθε 

 

 Πξνζνκνίσζε ηεο ηξνρηάο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ηξνρηάο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ αθνινπζνχληαη νη 

παξαθάησ επηινγέο απφ ην Menu Manager. 
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Δηθφλα 220: Βήκαηα επηινγήο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ηξνρηάο ηνπ θνπηηθνχ 

Παξαθάησ, παξαηεξείηαη ε ηξνρηά ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 

 
Δηθφλα 221: Πξνζνκνίσζε ηεο ηξνρηάο ηνπ θνπηηθνχ 

 

 Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θνπήο. 

 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θνπήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζε ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ επηινγέο απφ ην Menu Manager. 
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Δηθφλα 222: Βήκαηα επηινγήο γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θνπήο ηνπ 

θνπηηθνχ 

ηελ παξαθάησ εηθφλα, παξαηεξνχληαη απνζπάζκαηα εηθφλσλ απφ ηελ 

ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θνπήο. Σν θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδεη φηη ην θνπηηθφ 

εξγαιείν έρεη θαηεξγαζηεί ην πιηθφ πνπ απαηηείηαη θαη έρεη θηάζεη έσο ηελ επηζπκεηή 

επηθάλεηα.  
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Δηθφλα 223: Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θνπήο 
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Κεθάιαην 7: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ G ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ 

CONTROLLER HAAS 
 

Ζ παξαγσγή ηνπ θψδηθα ηεο εξγαιεηνκεραλήο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

εηθνληθήο δεκηνπξγίαο ησλ θαηεξγαζηψλ θνπήο ηεο αξρηθήο κεραλνπξγηθήο 

θαηεξγαζίαο ησλ θαινππηψλ. Σειεηψλνληαο ηηο θαηεξγαζίεο θνπήο νη δηαδξνκέο ησλ 

εξγαιείσλ πξέπεη λα ελσζνχλ θαη λα κεηαθξαζηνχλ ζηνλ θψδηθα ηεο 

εξγαιεηνκεραλήο. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί θσδηθνπνηεηέο, θαζψο ππάξρνπλ 

θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εξγαιεηνκεραλέο. Γηα απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα βξεζεί ν 

ζσζηφο θσδηθνπνηεηήο γηα ηελ θάζε εξγαιεηνκεραλή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ησλ θαηεξγαζηψλ ηνπ ππξήλα θαη ηεο θνηιφηεηαο έγηλε ε 

παξαγσγή ηνπ θψδηθα ηεο εξγαιεηνκεραλήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θνπή. Ο 

θψδηθαο ηεο εξγαιεηνκεραλήο πεξηέρεη ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ εξγαιείνπ 

θαη ηνπ θνκκαηηνχ, φπσο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

εξγαιεηνκεραλήο, φπσο είλαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ε ρξήζε ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ 

θαη ε αιιαγή ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ έγηλε ε 

παξαδνρή φηη έζησ ε εξγαιεηνκεραλή ρξεζηκνπνηεί ηνλ θψδηθα G. 

Γηα ηελ εμαγσγή θψδηθα ιεηηνπξγίαο ζε αξρείν αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία φπσο 

ζηελ εηθφλα 224. 

 
Δηθφλα 224: Βήκαηα επηινγήο γηα ηελ δεκηνπξγία G θψδηθα 

 

Δθφζνλ επηιερζεί ε εληνιή Done ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν πνπ 

παξαπέκπεη ζηνλ θάθειν απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ κε θαηάιεμε .ncl φπνπ 

εκπεξηέρεηαη ν G θψδηθαο.  
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Δηθφλα 225: Δπηινγή ζέζεο απνζήθεπζεο G θψδηθα 

Αθνχ επηιερζεί  γίλεηαη επαλαππνινγηζκφο ηνπ αξρείνπ .ncl θαη ζα 

εκθαληζηεί ην παξαθάησ κελνχ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ PostProcessor. Ο ΡΡ 

(PostProcessor) UNCX01.P88 είλαη ν αληίζηνηρνο γηα ηνλ Controller ηεο HAAS. 

 

 
Δηθφλα 226: Δπηινγή PostProcessor απφ ην κελνχ PP LIST 

Δηζάγεηαη ν αξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο 

0001, θαη πιεθηξνινγείηαη Enter. 

 

 
Δηθφλα 227: Αξίζκεζε πξνγξάκκαηνο  
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Δηθφλα 228: Παξάζπξν πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Έπεηηα αλνίγνληαο ην αξρείν κε ην πξφγξακκα Wordpad, ζηε ζέζε πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλν, πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηνπ θψδηθα. Σν αξρείν έρεη θαηάιεμε 

.tap. 

 

 
Δηθφλα 229: Έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζακε 
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Κεθάιαην 8: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΠΛΑΚΧΝ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤΠΗΟΤ 
 

8.1 Δηζαγσγή 
 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ εηθνληθψλ θαηεξγαζηψλ πνπ 

απαηηήζεθαλ ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Pro Engineering φπσο θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαηεξγαζηψλ ζηελ εξγαιεηνκεραλή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πεηξακαηηθψλ πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ.  

8.2 Βήκαηα Γηαδηθαζίαο  
 

ηελ εηθφλα 230, παξαηεξείηαη ην αθαηέξγαζην ηεκάρην αινπκηλίνπ θαη ην 

ζρεδηαζκέλν αθαηέξγαζην ηεκάρην. 

 

 
Δηθφλα 230:Αθαηέξγαζην ηεκάρην αινπκηλίνπ – ζρεδηαζκέλν αθαηέξγαζην 

ηεκάρην  

 

Γηα λα πξνζδεζεί ην αθαηέξγαζην ηεκάρην ζηελ κέγγελε ηεο εξγαιεηνκεραλήο 

ρξεηάζηεθε λα γίλεη αθαίξεζε πιηθνχ ζην θάησ κέξνο. 
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Δηθφλα 231:Πξφζδεζε αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ ζηελ κέγγελε ηεο 

εξγαιεηνκεραλήο 

 

ηελ ζπλέρεηα ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα έγηλε εηζαγσγή ησλ πιαθψλ ηνπ 

θαινππηνχ ζηνλ φγθν ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ θαη νξίζηεθε ην ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ G54 (ζεκείν κεδεληζκνχ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ), ην νπνίν 

θαζνξίζηεθε πξψηα ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα θαη έπεηηα εηζήρζεζαλ νη ηηκέο ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ζηνλ CONTROLLER ηεο εξγαιεηνκεραλήο.  
 

  
 Δηθφλα 232: Δηζαγσγή πιαθψλ  Δηθφλα 233:Γήισζε ζεκείνπ κεδέλ ζην 

 θαινππηνχ ζην αθαηέξγαζην ηεκάρην.  CONTROLLER ηεο εξγαιεηνκεραλήο 

 Καηά ηελ δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, παξαηεξνχληαη 

θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ρξσκάησλ ζε θάζε θαηεξγαζία. Σν θάζε ρξψκα αληηζηνηρεί 

ζε θάπνην θνπηηθφ εξγαιείν. 

 

 1
ε
 Καηεξγαζία  

Πξαγκαηνπνηήζεθε κία πεξηκεηξηθή δνθηκαζηηθή ράξαμε κε θνπηηθφ 4mm Ball 

Mill κέζσ ηηο εληνιήο Volume γηα λα ειεγρηεί ν κεδεληζκφο θαη λα παξαηεξεζεί εάλ 

νη πιάθεο ηνπ θαινππηνχ είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αθαηέξγαζηνπ ηεκαρίνπ. Δπίζεο 

θαηεξγάζηεθαλ νη ζηήιεο νδήγεζεο κε ηελ εληνιή Face κε θνπηηθφ 4mm End Mill 

θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη νπέο θεληξαξίζκαηνο ησλ ζηειψλ νδήγεζεο. 
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Δηθφλα 234: Πεξηκεηξηθή δνθηκαζηηθή ράξαμε-θηλίξηζκα ζηειψλ νδήγεζεο 

 

 
Δηθφλα 235: Γεκηνπξγία νπψλ θεληξαξίζκαηνο ησλ ζηειψλ νδήγεζεο 

 
Δηθφλα 236: Απνηέιεζκα πεξηκεηξηθήο δνθηκαζηηθήο ράξαμεο, θηλίξηζκα νδεγψλ 

ζην άλσ ηεκάρην ηνπ θαινππηνχ θαη νπψλ θεληξαξίζκαηνο 
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2
ε
 Καηεξγαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αθαίξεζε πιηθνχ πεξηκεηξηθά ησλ πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ κε 

θνπηηθφ 10mm ηχπνπ End Mill κέζσ ηεο εληνιήο Volume ηνπ ζρεδηαζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 
Δηθφλα 237: Πξνζνκνίσζε αθαίξεζεο πιηθνχ πεξηκεηξηθά ησλ πιαθψλ ηνπ 

θαινππηνχ 

 
Δηθφλα 238: Απνηέιεζκα αθαίξεζεο πιηθνχ πεξηκεηξηθά ησλ πιαθψλ ηνπ 

θαινππηνχ 

 

3
ε
 Καηεξγαζία  

Πξαγκαηνπνηήζεθε αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ ζην άλσ κέξνο ησλ πιαθψλ, φπνπ 

παξέκεηλε πάλσ απφ ηηο επηθάλεηεο αλαθνξάο (ηειηθέο επηθάλεηεο) κε πιηθφ πάρνπο 

1mm έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαηεξγαζίεο θαη λα 

αθαηξεζεί ην απνκέλσλ πιηθφ κε ηελ ηειεπηαία θαηεξγαζία. Αθνινπζήζεθε απηή ε 

δηαδηθαζία έηζη ψζηε νη επηθάλεηεο αλαθνξάο λα έρνπλ φζν ην δπλαηφηεξν κηθξφηεξε 

ηξαρχηεηα, ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε πςειή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ρακειή πξφσζε 

θαη κηθξφ βάζνο θνπήο.  

Αξρηθά, ε θαηεξγαζία έγηλε κε θνπηηθφ 20mm ηχπνπ End Mill κέζσ ηεο εληνιήο 

Volume ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πιάθα θνηιφηεηαο ηνπ θαινππηνχ 

θαη έπεηηα κε θνπηηθφ 10mm ηχπνπ End Mill κέζσ ηεο ίδηαο εληνιήο γηα ηελ πιάθα 

ππξήλα ηνπ θαινππηνχ.  
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Δηθφλα 239: Πξνζνκνίσζε θαηεξγαζίαο κε θνπηηθφ 20mm ηχπνπ End Mill γηα 

ηελ πιάθα θνηιφηεηαο ηνπ θαινππηνχ 

  

 
 

 
Δηθφλα 240: Πξνζνκνίσζε θαηεξγαζίαο κε θνπηηθφ 20mm ηχπνπ End Mill γηα 

ηελ πιάθα ππξήλα ηνπ θαινππηνχ 

 

 
Δηθφλα 241: Απνηέιεζκα αθαίξεζεο πιηθνχ ζην άλσ κέξνο ησλ πιαθψλ, φπνπ 

ππάξρεη απνκέλσλ πιηθφ 1mm απφ ηελ επηθάλεηα αλαθνξάο 

 

4
ε
 Καηεξγαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αθαίξεζε πιηθνχ ελδηάκεζα ησλ πιαθψλ κε θνπηηθφ 5mm 

ηχπνπ End Mill κέζσ ηεο εληνιήο Volume ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
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Δηθφλα 242: Απνηέιεζκα αθαίξεζεο πιηθνχ ελδηάκεζα ησλ 

πιαθψλ(Παξαηεξνχκε κε γαιάδην ρξψκα) 

  

 
Δηθφλα 243: Απνηέιεζκα Αθαίξεζεο πιηθνχ ελδηάκεζα ησλ πιαθψλ 

5
ε
 Καηεξγαζία  

Γεκηνπξγήζεθαλ νπέο θεληξαξίζκαηνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο, κε θνλδχιη 

θεληξαξίζκαηνο (Center-Drill) κέζσ ηεο εληνιήο Deep Drilling (Const Peck) ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 
Δηθφλα 244: Πξνζνκνίσζε-Απνηέιεζκα δεκηνπξγίαο νπψλ θεληξαξίζκαηνο 

 

6
ε
 Καηεξγαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ κε θνπηηθφ 10mm ηχπνπ End Mill 

κέζσ ηεο εληνιήο Volume ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο άλσ επηθάλεηεο ησλ 

πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ, φπσο θαη δηάηξεζε νπψλ κε ηξππάλη 6mm κέζσ ηεο εληνιήο 

Deep Drilling (Const Peck). Παξαηεξείηαη φηη απνκέλεη πιηθφ, ην νπνίν ζα αθαηξεζεί 

ζε επφκελε θαηεξγαζία κε άιιν ηχπν θνπηηθνχ θαη δηακέηξνπ. 
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Δηθφλα 245: Πξνζνκνίσζε αθαίξεζεο πιηθνχ κε θνπηηθφ 10mm 

 
Δηθφλα 246: Πξνζνκνίσζε δηάηξεζεο νπψλ 

  

 
Δηθφλα 247: Απνηέιεζκα θαηεξγαζίαο κε ην θνπηηθφ 10mm θαη δηάηξεζεο νπψλ.  

 

7
ε
 Καηεξγαζία  

Πξαγκαηνπνηήζεθε θηλίξηζκα ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο κε θνπηηθφ 7mm ηχπνπ 

End Mill κέζσ ηεο εληνιήο Surface ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Δηθφλα 248: Πξνζνκνίσζε θηληξίζκαηνο ζηειψλ νδήγεζεο 

 
Δηθφλα 249: Απνηέιεζκα θηληξίζκαηνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο 

 

8
ε
 Καηεξγαζία  

Γεκηνπξγήζεθαλ νπέο θεληξαξίζκαηνο ησλ ζηειψλ νδεγήζεσο, κε θνλδχιη 

θεληξαξίζκαηνο (Center-Drill) κέζσ ηεο εληνιήο Deep Drilling (Const Peck) ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη δηάηξεζε νπψλ ηξππάλη 6mm κέζσ ηεο εληνιήο 

Deep Drilling (Const Peck). 

 

 
Δηθφλα 250: Πξνζνκνίσζε νπψλ θεληξαξίζκαηνο 
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Δηθφλα 251: Πξνζνκνίσζε δηάηξεζεο νπψλ. 

9
ε
 Καηεξγαζία 

Αθαηξέζεθε πιηθφ ζην κέζν ηεο πιάθαο ππξήλα ηνπ θαινππηνχ κε θνπηηθφ 3mm 

ηχπνπ Ball Mill κε ηελ θαηεξγαζία Volume ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα. 

 

 
Δηθφλα 252: Πξνζνκνίσζε αθαίξεζεο πιηθνχ ηεο πιάθαο ππξήλα 

 
Δηθφλα 253: Απνηέιεζκα αθαίξεζεο πιηθνχ ηεο πιάθαο ππξήλα 

 

10
ε
 Καηεξγαζία 

Αθαηξέζεθε ην πιηθφ ζην κέζν ηεο πιάθαο θνηιφηεηαο ηνπ θαινππηνχ κε θνπηηθφ 

3mm ηχπνπ End Mill κε ηελ θαηεξγαζία Volume ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα. 
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Δηθφλα 254: Πξνζνκνίσζε αθαίξεζεο πιηθνχ ζην κέζσ ηεο πιάθαο θνηιφηεηαο 

 
Δηθφλα 255: Απνηέιεζκα αθαίξεζεο πιηθνχ ζην κέζσ ηεο πιάθαο θνηιφηεηαο 

 

11
ε
 Καηεξγαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θηλίξηζκα ζην κέζν ηεο πιάθαο θνηιφηεηαο κε θνπηηθφ 3mm 

ηχπνπ Ball Mill κε ηελ θαηεξγαζία Surface ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα. 

 

 
Δηθφλα 256: Απνηέιεζκα θηληξίζκαηνο ηεο πιάθαο θνηιφηεηαο 
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Δηθφλα 257: Απνηέιεζκα θηληξίζκαηνο ηεο πιάθαο θνηιφηεηαο 

 

12
ε
 Καηεξγαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θηλίξηζκα ηεο πιάθαο ππξήλα κε θνπηηθφ 3mm ηχπνπ Ball 

Mill κε ηελ θαηεξγαζία Surface ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα. 

 

 
Δηθφλα 258: Πξνζνκνίσζε θηληξίζκαηνο ηεο πιάθαο ππξήλα 

 
Δηθφλα 259: Απνηέιεζκα θηληξίζκαηνο ηεο πιάθαο ππξήλα 

 

13
ε
 Καηεξγαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θηλίξηζκα επηθαλεηψλ ησλ πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ κε θνπηηθφ 

10mm ηχπνπ End Mill κε ηελ θαηεξγαζία Surface ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα. 
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Δηθφλα 260: Πξνζνκνίσζε θηληξίζκαηνο επηθαλεηψλ ησλ πιαθψλ 

 
Δηθφλα 261: Απνηέιεζκα θηληξίζκαηνο επηθαλεηψλ ησλ πιαθψλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξείηαη ζπγθεληξσηηθή ιίζηα θαηεξγαζηψλ, 

θνπηηθψλ θαη παξακέηξσλ θνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηεξγαζία. 
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Πίλαθαο 14: Λίζηα θαηεξγαζηψλ, θνπηηθψλ θαη παξακέηξσλ θνπήο.  

 

14
ε
 Καηεξγαζία 

Απφηκεζε πιαθψλ απφ ην αθαηέξγαζην ηεκάρην ζε πξηνλνθνξδέια πγξήο θνπήο. 

 

 
Δηθφλα 262:Απφηκεζε πιαθψλ θαινππηνχ 
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Κεθάιαην 9: ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ 

ΥΤΣΔΤΖ 

 
Πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο γίλεηαη εηζαγσγή ηνπ κεηαιιηθνχ νχπα θαη 

ζηαζεξνπνηείηαη εμσηεξηθά κε ηνλ θνριία. 

 

 
Δηθφλα 263: Σνπνζέηεζε νχπα 

 

Φεθάδνληαη νη θνηιφηεηεο θαη επηθάλεηεο ηνπ θαινππηνχ κε ζπξέη ζηιηθφλεο απφ 

απφζηαζε πεξίπνπ 20-25cm. 

 

 
Δηθφλα 264: Φέθαζκα επηθαλεηψλ θαη θνηινηήησλ 

Έπεηηα ηνπνζεηνχληαη νη θνριίεο, θιείλεηαη ην θαινχπη θαη ζπζθίγγνληαη νη 

θνριίεο. 

 
 

 
Δηθφλα 265: Σνπνζέηεζε θαη ζχζθημε θνριίσλ  
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 Ρεηίλεο 

 

Όιεο νη ξεηίλεο πνπ πξνζθέξνληαη µε ηελ κεραλή ρχηεπζεο, είλαη εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλεο γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ζάιακν εθθέλσζεο, γη’ απηφ θαη δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αιινχ. Καηά θχξην ιφγν, ππάξρνπλ ξεηίλεο δχν πιηθψλ, 

απνηεινχκελεο απφ Polyole θαη Isocyanate. Ζ αλαινγία ηνπ κίγκαηνο πξέπεη λα είλαη 

κεηαμχ ηνπ 100:100 θαη 100:75, γη’ απηφ θαη πξέπεη νη πνζφηεηεο λα ππνινγίδνληαη µε 

ςεθηαθή δπγαξηά αθξηβείαο, µε κέγηζηε απφθιηζε +/- 2g. Πξηλ ην δχγηζκα ησλ 

πιηθψλ απηά πξέπεη λα αλαθαηεχνληαη πξνζεθηηθά.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε κειέηε ηνπ Technical Data ηεο ξεηίλεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. ε απηφ δίδνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαινγίεο κίμεο, ην 

ρξφλν αλάκημεο θαη ην ρξφλν ζεξαπείαο ζην θνχξλν.  

 Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη PU ξεηίλεο απνξξνθνχλ ηελ πγξαζία ηνπ αέξα, 

νη ζπζθεπαζίεο ηνπο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε έλα μεξφ δσκάηην ζηνπο 18
0
C 

πεξίπνπ, θαη λα αλνίγνληαη αθξηβψο πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν ζπζηαηηθφ Α, ην 

ζθιεξπληηθφ, κπνξεί λα θξπζηαιινζθνπεζεί, αλάινγα µε ηνλ ρξφλν θαη ηελ 

ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο. 

Δάλ εκθαληζηνχλ θξχζηαιινη ζην πιηθφ Α, ηφηε απηφ πξέπεη λα βξεζεί ζε 

ζεξκνθξαζία ηεο ηάμεσο ησλ 70
0
C γηα πεξίπνπ 2-3 ψξεο, έσο φηνπ απηνί 

εμαθαληζηνχλ. εκαληηθφ είλαη λα µελ αξρίζεη ε δηαδηθαζία, πξηλ ε ξεηίλε θξπψζεη 

θαη θηάζεη ζηνπο 35
0
C, γηαηί αιιηψο ν ρξφλν πήμεο ηεο ζα είλαη πνιχ καθξχο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ρχηεπζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ξεηίλεο PX 761 θαη PX 

521/HT PART A,PX 522/HT PART B ηεο εηαηξείαο AXSON. 

 

 Τπνινγίδνληαο ηηο Πνζφηεηεο Ρεηηλψλ 

 

 ΣΤΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΡΖΣΗΝΖ  

 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ Α ΤΣΑΣΗΚΟ: 
 

   
                                                         

 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ Β ΤΣΑΣΗΚΟ:  

 
 

   
                          

 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Αλαινγία κίγκαηνο 100:50 (100 gr απφ ην Α ζπζηαηηθφ θαη 50 gr απφ ην 

ζπζηαηηθφ Β) θαη ην αληηθείκελν πνπ ζα ρπηεπζεί ρξεηάδεηαη 50 gr πιηθφ. 

 

ΤΣΑΣΗΚΟ Α: 
   

   
 * 50+4 =36 gr 

 

 

ΤΣΑΣΗΚΟ B: 
  

   
 * 50 =16.67 gr 
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Αλάινγα µε ην κέγεζνο ηνπ δνρείνπ θαη ην είδνο ηεο ξεηίλεο, ππάξρνπλ θάπνηεο 

ειάρηζηεο πνζφηεηεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε ζην δνρείν 

Α ζα παξακείλεη θάπνην ππφινηπν, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ αλαινγία ηνπ κίγκαηνο. 

Γηα λα θξαηεζεί ε αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ φζν γίλεηαη πην ρακειά, θαιφ ζα 

ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δνρείν Α αξθεηέο θνξέο, φηαλ ην αληηθείκελν θηηάρλεηαη 

µε ην ίδην είδνο ξεηίλεο. Σν δνρείν Α, µε ην ππφιεηκκα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

ηνπ, ηνπνζεηείηαη ζηελ δπγαξηά θαη απηή κεδελίδεηαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν µε ηελ 

δεχηεξε παξαγσγή αληηθεηκέλνπ έρνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηέιεηαο αλαινγίαο 

κίγκαηνο. Βέβαηα ην δνρείν Β ζα πξέπεη λα αιιάδεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ. Σν 

βάξνο ηνπ δνρείνπ φκσο ζα πξέπεη θαη απηφ λα κεδελίδεηαη, κεδελίδνληαο ηελ δπγαξηά 

µε ην δνρείν πάλσ ηεο. 

Δάλ ην αξρηθφ κνληέιν είλαη θηηαγκέλν απφ πιαζηηθφ, ε απαηηνχκελε πνζφηεηα 

ξεηίλεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί µε απνδεθηή αθξίβεηα, δπγίδνληαο ην κνληέιν, 

πξνζζέηνληαο φκσο 20 µε 30% παξαπάλσ γηα ηα αλνίγκαηα θαη ηηο ηπρφλ βάζεηο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε πνζφηεηα ηεο ξεηίλεο γηα ην πξψην αληηθείκελν πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί. ηελ πξψηε πξνζπάζεηα θαιχηεξν ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ιίγν 

παξαπάλσ πιηθφ απφ ην λα µελ γεκίζεη ηειείσο ην θαινχπη. 

 

 
Δηθφλα 266: Εχγηζε πιηθνχ 

 Δηνηκαζία ηνπ πιηθνχ 

 

Αθνχ δπγηζζνχλ ηα δχν πιηθά κέζα ζηα δνρεία Α θαη Β, απηά ηνπνζεηνχληαη 

κέζα ζην ζάιακν ηεο κεραλήο, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο θαη αζθαιίδνληαη. 

Πάληα ηνπνζεηείηαη ην πην παρχξεπζην ζπζηαηηθφ ζην θάησ δνρείν. ηε ζπλέρεηα ε 

δηαδηθαζία είλαη ε αθφινπζε. 

Πξψηα απφ φια ηνπνζεηείηαη ην δνρείν Β ζηελ ζέζε ηνπ θαη αζθαιίδεηαη. 

Καηφπηλ ηνπνζεηείηαη κέζα ζε απηφ ηνλ αλαδεπηήξα ζεθψλνληαο ηελ αζθάιεηα πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ απφ απηφ. Έπεηηα ηνπνζεηείηαη ην δνρείν Α θαη αζθαιίδεηαη. Όηαλ 

ηνπνζεηεζνχλ θαη ηα δχν δνρεία, πξέπεη νη βάζεηο ηνπο λα «παηάλε» θαιά θαη ην 

ρείινο ηνπο λα έρεη µπεη αθξηβψο ζηηο ππνδνρέο πνπ ππάξρνπλ. Αθνχ φια ηα 

παξαπάλσ έρνπλ γίλεη ζσζηά ηφηε ηνπνζεηείηαη θαη ε αζθάιεηα πνπ βξίζθεηαη ζην 

ρείινο ηνπ θάζε δνρείνπ. 

Δάλ απηφ είλαη εθηθηφ, ε εμαέξσζε ησλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε δχν βήµαηα. 

Ζ θχξηα εμαέξσζε δηαξθεί πεξίπνπ 15-30 ιεπηά, αλάινγα µε ην είδνο ησλ πιηθψλ, θαη 

πξέπεη λα γίλεη ρσξίο ην θαινχπη λα έρεη ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ζάιαµν. Δάλ απηφ 

ηνπνζεηεζεί απφ ηελ αξρή ηφηε ζα πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, θάηη πνπ δελ είλαη 

επηζπκεηφ γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. Μεηά ηελ θχξηα εμαέξσζε, ην θαινχπη βγαίλεη απφ 

ηνλ θνχξλν θαη ηνπνζεηείηαη κέζα ζην ζάιαµν. Γηα κηθξά θαινχπηα, ην κηθξφ ρσλί, 
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πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ κεραλή είλαη φηη θαιχηεξν γηα ηελ είζνδν ησλ πιηθψλ κέζα 

ζην θαινχπη. Σν ρσλί, απιά ηνπνζεηείηαη ζην θεληξηθφ άλνηγµα ηνπ θαινππηνχ. 

 

 
Δηθφλα 267: Σνπνζέηεζε πιηθψλ ζηηο εηδηθέο βάζεηο ηνπ ζαιάκνπ 

Σν θαινχπη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αθξηβψο θάησ απφ ην δνρείν Β. Γηα 

κεγαιχηεξα θαινχπηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην κεγάιν πιαζηηθφ ρσλί, ην νπνίν θαη απηφ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ κεραλή. ε ζπλάξηεζε µε ην πφζν κεγάιν είλαη ην θαινχπη, 

θφβεηαη ην ρσλί ζην άθξν ηνπ έηζη ψζηε απηφ λα εθαξκφδεη αθξηβψο ζην θεληξηθφ 

άλνηγµα ηνπ θαινππηνχ. Δάλ ηα αλνίγκαηα ζην θαινχπη είλαη παξαπάλσ απφ έλα ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν «Τ». 

 

 
Δηθφλα 268: Σξφπνη εηζφδνπ πιηθνχ ζην θαινχπη 

Ο ζάιαµνο εθθελψλεηαη θαη ε ξεηίλε επαλαεμαεξψλεηαη ζην απφιπην θελφ 

(έλδεημε µεδέλ) γηα 3-5 ιεπηά. Δίλαη ρξήζηµν ην κίγµα ησλ πιηθψλ λα βξίζθεηαη ζηελ 

ζεξκνθξαζία ησλ 35
0
C, γηαηί νη ζπλζήθεο απηέο δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ 

εμαέξσζε. 

Θέηεηαη ζε ιεηηνπξγία ε αληιία θαη ε εθθέλσζε ηνπ αέξα έρεη αξρίζεη, ηφηε 

μεθηλά ε κέηξεζε γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν δηάξθεηαο απηή ηεο θάζεο. Μεηά απφ πεξίπνπ 

8 ιεπηά, 3 ιεπηά εθθέλσζεο ηνπ ζαιάµνπ θαη 5 ιεπηά εθθέλσζεο ησλ πιηθψλ, αξρίδεη 

ε «πξαγκαηηθή» δηαδηθαζία. 

 

 Ζ Γηαδηθαζία Έθρπζεο ησλ Τιηθψλ ζην Καινχπη 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ 8 ιεπηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ηφηε κεδελίδεηαη ην ξνιφη. Δθείλε ηε ζηηγκή αλακηγλχνληαη ην 

πιηθφ ηνπ δνρείνπ Α κε ην Β θαη ην ξνιφη μαλαξρίδεη. Σψξα ηα δχν πιηθά έρνπλ 

αλαµεηρζεί θαη πιένλ ην ξνιφη δελ κεηξάεη ηίπνηα άιιν απφ ηνλ ρξφλν πήμεο ηνπ 

κίγµαηνο. Απφ απηφ ην ζεµείν ν ρξφλνο κεηξάεη αληίζηξνθα. Ζ φιε δηαδηθαζία 



 

176 

 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ηνλ πέξαο ηνπ ρξφλνπ πήμεο ηνπ κίγκαηνο. Ο ρξφλνο 

απηφο πνηθίιεη απφ 1,5 έσο 20 ιεπηά, αλάινγα µε ην είδνο ησλ ξεηηλψλ. 

Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνινγηνχ αλακηγλχνληαη ην πιηθφ ηνπ δνρείνπ 

Α κε ηνπ δνρείνπ Β θαη αθνινπζεί αλάκεημε µε ην κίμεξ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ µίμεξ ζην 

ζχζηεµα ειέγρεηαη ρεηξνθίλεηα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη απφ ην πφζν 

παρχξεπζην είλαη ην µίγµα. Σν αλαθάηεµα ησλ πιηθψλ νινθιεξψλεηαη µεηά απφ 15-

20 δεπηεξφιεπηα. 

 

 
Δηθφλα 269: Αλάκημε πιηθψλ 

Ζ αλάµημε ησλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε πίεζε ιίγν θάησ απφ ηελ µέγηζηε 

πίεζε ηεο µεραλήο (0,8 mbar). Μεηά ηελ αλάδεπζε ησλ πιηθψλ, ην κίγµα ρξεηάδεηαη 

µία µηθξή µείσζε ηεο πηέζεσο γηα λα βγεη απφ απηφ ηπρφλ αέξαο πνπ έρεη εγθισβηζηεί 

µε ηελ µνξθή θπζαιίδσλ. 

Αθνχ ην µίγµα παξαµείλεη ζε απηή ηελ πίεζε γηα πεξίπνπ 15-30 δεπηεξφιεπηα 

ηφηε είλαη πιένλ έηνηµν γηα λα γεµίζεη ην θαινχπη. ηξέθεηαη ν κνριφο ειέγρνπ ηνπ 

δνρείνπ Β θαη αδεηάδεη ην κίγµα κέζα ζην θαινχπη έσο φηνπ απηφ γεµίζεη ηειείσο. 

Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί εθηφο απφ γξήγνξεο θηλήζεηο θαη εμαηξεηηθή πξνζνρή. 

Μφιηο ην θαινχπη γεµίζεη ηειείσο µε ην κίγµα, ηφηε πξέπεη λα ειαηησζεί αθφµε 

πεξηζζφηεξν ε πίεζε µέζα ζηνλ ζάιαµν έηζη ψζηε ην µίγµα λα θηάζεη ζε θάζε γσλία 

ηνπ θαινππηνχ θαη ηπρφλ αέξαο εγθισβηζµέλνο µέζα ζε απηφ λα βγεη ζηνλ ζάιαµν. 

 

 
Δηθφλα 270: Γέκηζκα θαινππηνχ 

Αθνχ νινθιεξσζεί ηειείσο θαη απηή ε δηαδηθαζία, ηφηε πξέπεη λα κεδεληζηεί ε 

πίεζε ζην ζάιαµν θαη λα αθαηξεζεί πξνζεθηηθά ην θαινχπη. Βγάδνληαο ην, 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ θνχξλν θαη ην µφλν πνπ πξέπεη λα γίλεη ηψξα είλαη ε πήμε 

ηεο ξεηίλεο. 
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Δηθφλα 271: Πξνζζήθε θαινππηνχ ζην θνχξλν 

Έπεηηα βγάδνληαο ην θαινχπη απφ ηνλ ζάιακν ηνπ θνχξλνπ, αθαηξείηαη ην πιηθφ 

πνπ έρεη ππεξρεηιίζεη κε κία ζπάηνπια θαη έπεηηα αλνίγνπκε ην θαινχπη. 

 

 
Δηθφλα 272: Αθαίξεζε πιηθνχ πνπ έρεη ππεξρεηιίζεη 

 
 

 
Δηθφλα 273: Άλνηγκα θαινππηνχ 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο 274 θαη 275 παξαηεξείηαη κε θερξηκπαξί ρξψκα ην πιηθφ 

ρχηεπζεο PX 761 θαη κε δηάθαλν ην PX 521/HT PART A,PX 522/HT PART B.  

Απνηέιεζκα ηεο πξψηεο ρχηεπζεο είλαη ε κε πιήξσζε ηνπ ρπηνχ (εηθ.274Α θαη 

274Β). Ζ κε πιήξσζε νθείιεηαη ζην κεγάιν ημψδεο ηνπ πιηθνχ, νπφηε επηιέρζεθε λα 

γίλεη δηάλνημε ηεο δηακέηξνπ ηεο νπήο έγρπζεο θαηά 0,5mm. Σν ρπηφ ηεο εηθφλαο 274 

Α έγηλε κε δηάκεηξν νπήο έγρπζεο 6mm ελψ ησλ εηθφλσλ 274 Β θαη 274Γ  κε 

δηάκεηξν νπήο έγρπζεο 6.5mm φπνπ παξαηεξνχληαη θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

έγρπζεο. 

Καηά ηελ δεχηεξε(εηθ.274Β θαη 275Β) θαη ηξίηε (εηθ.274Γ θαη 275Γ) ρχηεπζε 

παξαηεξήζεθαλ ζεκεία παγίδεπζεο αέξα. ε ζεκεία φπνπ δελ έρνπκε ιεία επηθάλεηα 

ηνπ ρπηνχ ηεκαρίνπ (θπξίσο ζηελ εηθ.275Β) νθείιεηαη ζηα ζηαγνλίδηα πνπ απέκεηλαλ 

θαηά ην ςεθαζκφ κε ην ζπξέη ζηιηθφλεο. 
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Δηθφλα 274: Απνηειέζκαηα ρχηεπζεο 

 
 

 
Δηθφλα 275: Απνηειέζκαηα ρχηεπζεο 

 

A B 

Γ 

Α Β 

Γ 
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Κεθάιαην 10: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

10.1 Γεληθά 
 

Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα ειεγρζεί εάλ ε ρχηεπζε κε ηηο ξεηίλεο PX 

761 θαη PX 521/HT PART A,PX 522/HT PART B είλαη εθηθηή ζε θαλνληθφ θαινχπη, 

εθηφο απφ ην θαινχπη ζηιηθφλεο. Καηά θχξην ιφγν ην πείξακα έγηλε δηφηη νη ξεηίλεο 

δελ απαηηνχλ επεμεξγαζία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ην νπνίν απαηηεί εηδηθέο 

ζπλζήθεο θαη εγθαηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ην θαινχπη ζηιηθφλεο θζείξεηαη κε ηελ 

επαλεηιεκκέλε ρξήζε, ζε αληίζεζε κε ην θαινχπη  αινπκηλίνπ ην νπνίν είλαη θαη πην 

αλζεθηηθφ.  

Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία ρχηεπζεο κε ηηο ξεηίλεο PX 761 θαη PX 

521/HT PART A,PX 522/HT PART B ζε θαινχπη αινπκηλίνπ επηβεβαηψλεηαη φηη ε 

δηαδηθαζία είλαη εθηθηή. Μεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην θφζηνο (πιηθνχ, 

θνπηηθψλ εξγαιείσλ, θαηαλάισζεο ξεχκαηνο, ςπθηηθνχ πγξνχ) θαη ν ρξφλνο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαινππηνχ απφ αινπκίλην.      

 

10.2 Τιηθά ρύηεπζεο θαη ρύηεπζε    
 

Σν πιηθφ PX 761 (θερξηκπαξί ρξψκαηνο) είλαη πην καιαθφ θαη εχθακπην ζε 

αληίζεζε κε ην PX 521/HT PART A,PX 522/HT PART B (δηάθαλνπ ρξψκαηνο) ην 

νπνίν είλαη ζθιεξφ θαη άθακπην. 

 Καηά ηε ρχηεπζε κε ην πιηθφ PX 761, ε εμψζεζε ηνπ εμαξηήκαηνο απφ ην 

θαινχπη ήηαλ εχθνιε ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπ πιηθνχ PX 521/HT PART A,PX 

522/HT PART B, ιφγσ ηνπ φηη ην δεχηεξν πιηθφ είλαη πην ζθιεξφ θαη άθακπην. Γηα 

λα επηηεπρζεί θαιχηεξε εμψζεζε εμαξηήκαηνο θαηά ηελ ρχηεπζε κε ην πιηθφ PX 

521/HT PART A,PX 522/HT PART B ζα πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ζηελ θσληθφηεηα 

ηνπ θαινππηνχ (Draft Angle), φπσο θαη ζρεδηαζκφο λένπ ζπζηήκαηνο εμψζεζεο. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζε πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

παξαθάησ: 

 σζηφο ςεθαζκφο κε ζπξέη ζηιηθφλεο ησλ επηθαλεηψλ θνηιφηεηαο θαη 

ππξήλα ησλ πιαθψλ ηνπ θαινππηνχ. Ο αλνκνηφκνξθνο ςεθαζκφο, φπσο 

θαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ςεθαζκνχ ζηιηθφλεο δεκηνπξγεί αηέιεηεο 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ παξαγφκελνπ εμαξηήκαηνο.   

 Φεθαζκφο ησλ ζπεηξσκάησλ ηνπ θαινππηνχ κε ζπξέη ζηιηθφλεο, έηζη 

ψζηε αλ εηζρσξήζεη ην ξεπζηφ πιηθφ ρχηεπζεο ζην ζπείξσκα νη θνριίεο 

λα κπνξνχλ λα μεβηδψζνπλ. 

 

10.3 Καηεξγαζία αινπκηλίνπ 
 

Καηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ αινπκηλίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πιαθψλ ηνπ 

θαινππηνχ: 

 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ςπθηηθνχ πγξνχ. 

 Να γίλεηαη ζσζηή επηινγή ηαρχηεηαο- πξφσζεο- βάζνπο θνπήο. 
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 Να επηιέγνληαη εξγαιεία κε κηθξή θζνξά θαηά ηελ θαηεξγαζία ησλ ηειηθψλ 

επηθαλεηψλ. 

 Αξρηθά λα πνληάξνληαη ηα θέληξα ησλ νπψλ κε θνλδχιη θεληξαξίζκαηνο θαη 

έπεηηα αθνινπζεί ε δηάηξεζε ησλ νπψλ. 

  Ζ πνηφηεηα ηεο θαηεξγαζκέλεο επηθάλεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηξνρηά 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ, φπσο θαη ηνλ ηξφπν εηζρψξεζεο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ 

ζην πιηθφ. 

 

10.4 Βειηίσζε θαινππηνύ 
 

Οη ζηήιεο νδεγήζεσο ηνπ θαινππηνχ ζα πξέπεη λα θαηεξγαζηνχλ ψζηε λα γίλνπλ  

αθαηξνχκελεο, πνπ ζε πεξίπησζε θζνξάο λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. Δπίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ  δαθηχιηνη νδήγεζεο νη νπνίνη λα είλαη θαη απηνί αθαηξνχκελνη γηα 

ηνλ ίδην ιφγν. 

 

10.5 Γηαζηαηηθή αθξίβεηα θαηαζθεπή ηνπ θαινππηνύ 
 

Ζ δηαθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ θαινππηνχ ζε ζρέζε κε ην 

ζρεδηαζκέλν εμάξηεκα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνζηψλ ηνπ ρηιηνζηνχ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΟΓΖΓΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΡΔΕΑ HAAS VF-2 
 

Κύξηα ζεκεία ηεο θξέδαο VF-2 
 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, ηα θχξηα κέξε ηεο θξέδαο VF – 2 

βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο. Ξεθηλψληαο απφ πάλσ δεμηά, βξίζθεηαη ν δηαθφπηεο 

θεληξηθνχ θπθιψκαηνο. Παξαθάησ ππάξρεη ν αλεκηζηήξαο, ην θνπηί θαη ην θίιηξν 

αέξνο ηνπ ειεγθηή. ην θάησ κέξνο ηεο θξέδαο ππάξρεη ην πιαίζην ιαδηψλ. 

Αθαηξψληαο ην θάιπκκά ηνπ, θαίλεηαη λα ππάξρεη ην θίιηξν-ξπζκηζηήο αέξα, ε 

γξακκή θαζνξηζκνχ ηνπ αέξα θαζψο θαη ε έλδεημε αλακνλήο ηνπ. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεηαη ην δνρείν ιαδηνχ καδί κε ην θίιηξν θαζψο θαη νη ελδείμεηο ηεο 

ζηάζκεο θαη ηεο πίεζεο ηνπ ιαδηνχ. Δπηπιένλ ζε απηφ ην πιαίζην βξίζθεηαη ε αληιία 

ιαδηνχ. ην θάησ κέξνο ηεο θξέδαο ππάξρεη ην δνρείν ςπρηηθνχ πγξνχ, ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη ην TSC θίιηξν, ηελ βνεζεηηθή αληιία θαη ηελ TSC αληιία ςπρηηθνχ 

πγξνχ.  

 

Δηθφλα 276: Κχξηα ζεκεία ηεο θξέδαο VF-2 
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Καζνξηζκόο αμόλσλ γηα ηελ ρξήζε ηεο θξέδαο VF-2. 
 

Δίλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ησλ θχξησλ αμφλσλ γηα ηελ εχρξεζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θξέδαο VF-2. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίρεηξα, ηνλ δείρηε θαη ην 

κεζαίν δάρηπιν, φπσο ζηελ εηθφλα 277, νξίδνπκε σο άμνλα ΥΥ΄ ηνλ αληίρεηξα, ηνλ 

δείρηε σο άμνλα YY΄ θαη ην κεζαίν δάρηπιν σο ηνλ άμνλα ΕΕ΄. Ζ πεξηζηξνθηθή 

θίλεζε ζηνπο άμνλεο απηνχο είλαη δεμηφζηξνθε. Ο ρξήζηεο ηεο θξέδαο βξίζθεηαη 

παξάιιεια ζηνλ άμνλα ΥΥ΄ θαη θάζεηα ζηνλ άμνλα YY (εηθφλα 278). ηελ εηθφλα 

279 θαίλνληαη πσο είλαη εηθνληθά ε θνξά ησλ αμφλσλ ηεο θξέδαο. 

 

 

Δηθφλα 277: Καζνξηζκφο αμφλσλ 

 

 

Δηθφλα 278: Θέζε ρξήζηε κπξνζηά ζηελ θξέδα 
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Δηθφλα 279: Φνξά αμφλσλ κεραλήο 
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Δπεμήγεζε πιήθηξσλ ηνπ CONTROLLER. 
 

 

 

 

 

Δηθφλα 280: CONTROLLER ηεο θξέδαο VF-2 

 

POWER OFF - βήζηκν κεραλήο.  

POWER ON - Δθθίλεζε κεραλήο. 

EMERGENCY STOP – Σεξκαηίδεη φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ αμφλσλ, γηα παξάδεηγκα 

ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο, ηελ νκπξέια εξγαιείσλ θαη ηελ αληιία ςπθηηθνχ πγξνχ. 

JOG HANDLE - Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ψζεζε φισλ ησλ αμφλσλ ηελ θχιηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία εληνιψλ απφ ην κελνχ. 

CYCLE START - Δθθίλεζε πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ πξφγξακκα απεηθφληζεο ηξνρηάο ηνπ 

θνπηηθνχ (Graphics mode) – Δπαλεθθίλεζε ιεηηνπξγίαο φισλ 

ησλ αμφλσλ. 

FEED HOLD – Σεξκαηίδεη φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ αμφλσλ εθηφο απφ ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο. 

 

ΟΘΟΝΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ 

ΣΑΜΑΣΖΜΑ 

ΑΜΔΖ 

ΠΑΤΖ 

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ 

ΧΘΖΖ 

ΑΞΟΝΧΝ 

ΣΑΜΑΣΖΜΑ 

ΚΗΝΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΞΟΝΧΝ  

ΔΚΚΗΝΖΖ 

ΚΤΚΛΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ

Ο 
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Δηθφλα 281: Πιεθηξνιφγην CONTROLLER ηεο θξέδαο VF-2. 

 

 

 →  Σεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο (άμνλεο, άμνλα 

 πεξηζηξνθήο, αληιία ςπθηηθνχ πγξνχ & κχιν εξγαιείσλ). Απηή  ε 

 κέζνδνο δε ζπλίζηαηαη γηα ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

 κεραλήο, δηφηη είλαη δχζθνιν λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία απφ ην 

 ζεκείν πνπ ζηακάηεζε. 

 

 

Γηα ηεξκαηηζκφ ηεο κεραλήο ηε ζηηγκή ιεηηνπξγίαο θαη άλνηγκα ηεο πφξηαο γηα 

έιεγρν: 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εληνιήο SINGLE BLOCK, πηέδνληαο ην πιήθηξν . 

 Δθηειείηαη ην BLOCK. 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν FEED HOLD. 
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 Πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 Απαζθάιηζε ηεο πφξηαο ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα. 

 Κιείλνληαο ηελ πφξηα θαη πηέδνληαο ην πιήθηξν CYCLE START, ζπλερίδεηαη 

ε ιεηηνπξγία. 

 

 → Πηέδνληαο απηφ ην πιήθηξν νη άμνλεο ηεο κεραλήο ζα επηζηξέςνπλ ζηε 

 ζέζε κεδέλ θαη ππάξρεη πεξίπησζε γηα αιιαγή εξγαιείνπ. Γηα 

 πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Setting 81.  

 → Έιεγρνο ηνπ κχινπ ησλ εξγαιείσλ ζε πεξίπησζε κε θπζηνινγηθνχ 

 ζηακαηήκαηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζηελ ελφηεηα γηα ην ηκήκα 

 ηνπ κχινπ εξγαιείσλ . 

 

 → Δπεμεξγαζία πξνγξακκάησλ, φπσο OFFSET MODE. 

  

 

 

 →  Απνζήθεπζε ηνπ κήθνπο ηνπ εξγαιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα κεδεληζκνχ ηνπ 

 (κεδεληζκφο θνπηηθνχ). 

 

 → Δπηινγή επφκελνπ εξγαιείνπ απφ ην κχιν εξγαιείσλ (ζπλήζσο 

 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηεκαρίνπ). 

 

 → Απειεπζέξσζε ηνπ εξγαιείνπ απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ζηηο 

 ιεηηνπξγίεο MDI MODE, ZERO RETURN MODE, HANDLE JOG 

 MODE. 

 

 → Απηφκαηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ εξγαζίαο θαηά ηε 

 δηάξθεηα κεδεληζκνχ ηνπ ηεκαρίνπ. 
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 → Δθθίλεζε πεξηζηξνθήο ηνπ ειηθνεηδή άμνλα απνβιήησλ πξνο ηα εκπξφο 

 (ψζεζε απνβιήησλ έμσ απφ ηε κεραλή). 

 → Σεξκαηηζκφο ηνπ ειηθνεηδή άμνλα απνβιήησλ. 

 → Δθθίλεζε πεξηζηξνθήο ηνπ ειηθνεηδή άμνλα απνβιήησλ πξνο ηα πίζσ 

 (Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ άμνλα). 

 → Λεηηνπξγεί κε ηα πιήθηξα επηινγήο αμφλσλ. Πηέδνληαο ην πιήθηξν θαη ην 

 πιήθηξν επηινγήο θάπνηνπ άμνλα π.ρ. , ηφηε ν άμνλαο ρ ζα θηλεζεί κε 

 κέγηζηε ηαρχηεηα κέρξη λα πηεζηεί ην πιήθηξν  . 

 

  

 

→ Μεηαθηλεί ην (πξναηξεηηθφ) πξνγξακκαηηδφκελν κπεθ ςπθηηθνχ πγξνχ 

 πξνο ηα πάλσ. 

→ Μεηαθηλεί ην (πξναηξεηηθφ) πξνγξακκαηηδφκελν κπεθ ςπθηηθνχ πγξνχ 

 πξνο ηα θάησ. 

→  Πηέδνληαο ην πιήθηξν, ζηε ιεηηνπξγία MDI MODE ελεξγνπνηείηαη ην 

 (πξναηξεηηθφ) ζχζηεκα ςπθηηθνχ πγξνχ κέζσ ηνπ άμνλα (TSC-Through 

 Spindle Coolant) θαη αλ πηεζηεί ην πιήθηξν μαλά, απελεξγνπνηείηαη ην 

 ζχζηεκα. 

Πιήθηξα επηινγήο αμφλσλ. 

Παηψληαο θάπνην πιήθηξν επηιέγεηαη ηνλ άμνλα ν 

νπνίνο ζα θηλεζεί ρεηξνθίλεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην 

JOG HANDLE. Κξαηψληαο πηεζκέλν θάπνην απφ 

ηα πιήθηξα ηφηε ν άμνλαο θηλείηαη κε ηελ ηαρχηεηα 

πνπ έρεη επηιερζεί. 
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Δηθφλα 282: Πξνγξακκαηηδφκελν κπεθ ςπθηηθνχ πγξνχ 

 

 

→ Μείσζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο FEED RATE (ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ή 

 πξφσζεο) θαηά 10%. 

 → Ρχζκηζε ζην κέγηζην ην FEED RATE, ζχκθσλα κε ην FEED RATE πνπ 

 έρεη νξηζηεί απφ ην πξφγξακκα CAM. 

 → Αχμεζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο FEED RATE (ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ή  

 πξφσζεο) θαηά 10%. 

 → Πηέδνληαο ην πιήθηξν απμνκεηψλεηαη ρεηξνθίλεηα θαηά 1% ην FEED  

 RATE ζηξέθνληαο ην JOG HANDLE. 

 → Μείσζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηεο αηξάθηνπ θαηά 10%. 

 → Ρχζκηζε ζην κέγηζην ηεο ηαρχηεηαο ηεο αηξάθηνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

 απφ ην πξφγξακκα CAM. 
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 → Αχμεζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηεο αηξάθηνπ θαηά 10%. 

 → Πηέδνληαο ην πιήθηξν απηφ απμνκεηψλεηαη ρεηξνθίλεηα θαηά 1% ηελ 

 ηαρχηεηαο ηεο αηξάθηνπ ζηξέθνληαο ην JOG HANDLE. 

 → Δθθηλεί ηελ άηξαθην ζηξέθνληάο ηελ ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ 

 ξνινγηνχ.  

 → Δθθηλεί ηελ άηξαθην ζηξέθνληάο ηελ αληίζηξνθα κε ηνπο δείθηεο ηνπ 

 ξνινγηνχ. Ζ άηξαθηνο κπνξεί λα μεθηλήζεη θαη λα ζηακαηήζεη κε ηα 

 πιήθηξα  θαη . Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ε κεραλή έρεη 

 εθηειέζεη  ην Single Block ή φηαλ έρεη πηεζηεί ην πιήθηξν FEED HOLD. 

 Όηαλ  πηεζηεί ην πιήθηξν Cycle Start θαη ην πξφγξακκα 

 επαλαεθθηλεζεί, ε  άηξαθηνο ζα μεθηλήζεη λα ζηξέθεηαη κε ηελ 

 πξνεγνχκελε επηιεγκέλε ηηκή.  

 → Σεξκαηίδεη ηελ πεξηζηξνθή ηεο αηξάθηνπ. 

 → Θέηεηαη ε πξφσζε ειεχζεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αμφλσλ ηεο κεραλήο ζην 

 5%. Με ηνλ φξν ειεχζεξε ιεηηνπξγία ελλννχληαη νη θηλήζεηο πνπ θάλεη ε 

 κεραλή φηαλ δελ εθηειεί θαηεξγαζία.  

 → Θέηεηαη ε πξφσζε ειεχζεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αμφλσλ ηεο κεραλήο ζην 

 25%. 

 → Θέηεηαη ε πξφσζε ειεχζεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αμφλσλ ηεο κεραλήο ζην 

 50%. 

 → Θέηεηαη ε πξφσζε ειεχζεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αμφλσλ ηεο κεραλήο ζην 

 100%. 
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 → Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα ζηελ αξρή ηεο νζφλεο. ηηο δηνξζψζεηο 

 πξνγξακκάησλ ν θέξζνξαο κεηαθέξεηαη ζην αλψηεξν αξηζηεξφ block ηνπ 

 πξνγξάκκαηνο. 

 → Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα ζην ηέινο ηεο νζφλεο. ηηο δηνξζψζεηο 

 πξνγξακκάησλ ν θέξζνξαο κεηαθέξεηαη ζην θαηψηεξν block ηνπ 

 πξνγξάκκαηνο. 

 → Αιιαγή ζειίδσλ πξνο ηα πάλσ ζηελ αλάγλσζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 → Αιιαγή ζειίδσλ πξνο ηα θάησ. 

 

 

 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε ην ηξέρνλ επηιεγκέλν πξφγξακκα. ην EDIT 

 MODE παηψληαο ην πιήθηξν δπν θνξέο εηζάγεηαη QUICK CODE, ελψ 

 παηψληαο ην ηξεηο θνξέο εηζάγεηαη VISUAL QUICK CODE. 

 → Δκθάληζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζηελ νζφλε ησλ αμφλσλ ηεο κεραλήο. 

 Παηψληαο ηα πιήθηξα &  θαίλεηαη ην ζεκείν εξγαζίαο ηεο 

 αηξάθηνπ φπσο θαη ην ζεκείν πνπ ζα δηαλχζεη ψζηε λα πάεη ζην επφκελν 

 ζεκείν εξγαζίαο. 

 → Δκθάληζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κήθνπο ηνπ εξγαιείνπ, ηνπ αθηηληθνχ Offset, 

 ηνπ Wear Offset θαη ηεο ζηάζκε ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ ζηελ νζφλε. 

 Παηψληαο ην: 

   2 θνξέο ή 
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  1 θνξά, γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ ζειίδα WORK OFFSETS. 

 

 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο (π.ρ. 

 G,M,H θαη T θψδηθεο), πιεξνθνξίεο γηα ην θνξηίν ηεο αηξάθηνπ θαη ηηο 

 ζπληαγκέλεο ησλ αμφλσλ ηηο κεραλήο ελψ ην πξφγξακκα ηξέρεη. Παηψληαο 

 ην πιήθηξν &  θαίλεηαη ην θνξηίν/ηαιάληεπζε ηνπ εξγαιείνπ 

 θνπήο, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ, νη ζπληεξήζεηο, νη κεηαβιεηέο καθξνεληνιέο 

 θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο θσδηθνχο θαη ηνπο ρξφλνπο ησλ 

 πξνγξακκάησλ.  

 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο (ALARM VIEWER) θαη ηα 

 κελχκαηα (MESSAGE SCREEN). Τπάξρνπλ 3 πξνεηδνπνηεηηθά 

 παξάζπξα ηα νπνία ελαιιάζζνληαη παηψληαο ην πιήθηξν  (RIGHT 

 ARROW). 

 Αλ επηιερζεί ην πιήθηξν : 

 1 θνξά: Παξαηεξνχληαη νη ηξέρνπζεο ελεξγέο πξνεηδνπνηήζεηο. 

 2 θνξέο: Παξαηεξείηαη ην ηζηνξηθφ πξφζθαησλ πξνεηδνπνηήζεσλ 

 3 θνξέο: Παξαηεξείηαη ε νζφλε ALARM VIEWER ε νπνία δείρλεη κηα 

 πξνεηδνπνίεζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο. Δπίζεο θαίλνληαη άιιεο 

 πξνεηδνπνηήζεηο παηψληαο ηα πιήθηξα  ή . Δπηπιένλ 

 εηζάγεηαη θάπνηνο αξηζκφο πξνεηδνπνίεζεο θαη παηψληαο ην πιήθηξν 

  ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ην φλνκα θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

 πξνεηδνπνίεζεο. 

 Παηψληαο ην πιήθηξν  2 θνξέο ζα εκθαληζηεί κηα ζειίδα κε 

 κελχκαηα θαη ζεκεηψζεηο γηα ην ρξήζηε. Υξεζηκνπνηψληαο ην 

 πιεθηξνιφγην κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κελχκαηα ή ζεκεηψζεηο γηα ην 

 ηξέρνλ πξφγξακκα ή γηα άιινπο ρξήζηεο. Δάλ ππάξρεη θάπνην κήλπκα, 

 θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο κεραλήο ζηε ζειίδα MESSAGE ηφηε απηφ ζα 

 εκθαλίδεηαη κέρξηο φηνπ δηαγξαθεί.  
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 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε παξακέηξνπο πνπ νξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

 κεραλήο. Γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο γλσζηήο παξακέηξνπ, εηζάγεηαη ν 

 αξηζκφ ηεο θαη πηέδεηαη ην πιήθηξν  ή . Οη παξάκεηξνη είλαη 

 ξπζκηζκέλνη απφ ην εξγνζηάζην θαη δελ αιιάδνπλ. Πηέδνληαο 2 θνξέο ην 

 πιήθηξν  ζα εκθαληζηεί ε πξψηε ζειίδα δηαγλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

 ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηερληθνχο ηεο HAAS. 

  

 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο ξπζκίζεηο πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν 

 ρξήζηεο. Οη ξπζκίζεηο είλαη νκαδνπνηεκέλεο θαη αλαθέξνληαη ζε 

 ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηα ηελ εχξεζε κίαο γλσζηή ξχζκηζεο, εηζάγεηαη ν 

 αξηζκφο ηεο θαη πηέδεηαη ην πιήθηξν  ή . Πηέδνληαο 2 θνξέο ην 

 πιήθηξν  ελεξγνπνηείηαη ην GRAPHICS MODE, φπνπ ν ρξήζηεο 

 κπνξεί λα δεη ηελ ηξνρηά πνπ ζα αθνινπζήζεη ην θνπηηθφ εξγαιείν γηα ην 

 ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν βήκα απηφ ειέγρεη ηπρψλ ζθάικαηα ζην 

 πξφγξακκα.  

 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε έλα ζχληνκν εγρεηξίδην. Παξαηεξνχληαη επίζεο 

 ζχληνκεο πεξηγξαθέο ,ησλ G & M θσδηθψλ, ηνπ επεμεξγαζηή θαη ιχζεηο 

 γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζπληήξεζεο. Πηέδνληαο ην 

  2 θνξέο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε βνεζεηηθή αξηζκνκεραλή, 

 φπνπ παξαηεξνχληαη νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο πηέδνληαο ην .  

 

 

   → Κξαηψληαο ην παηεκέλν εηζάγνληαη νη βνεζεηηθνί ραξαθηήξεο 

   πνπ βξίζθνληαη ζην πιεθηξνιφγην. 
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  →  (END OF BLOCK) Πηέδνληαο ην πιήθηξν, εηζάγεηαη ζηελ  

  νζφλε ην (;), ην νπνίν δείρλεη ηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ  

   πξνγξάκκαηνο. (/-) Σν ζχκβνιν απηφ δείρλεη ηε δηαίξεζε θαη 

   είλαη πξηλ απφ έλα block θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε απηφ 

   αγλνείηαη φηαλ ην πξφγξακκα ηξέρεη. 

 &  → Οη ( ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα μερσξίδνπλ νη εληνιέο ηνπ CNC 

 πξνγξάκκαηνο απφ ηα ζρφιηα ηνπ ρξήζηε. Οη [ ] 

 ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλαξηήζεηο καθξνεληνιψλ.  

 

 

 → Απηή ε ιεηηνπξγία βνεζά ζηελ ζχληαμε ή δηφξζσζε πξνγξακκάησλ ζηε 

 κλήκε ηνπ επεμεξγαζηή. 

 → Δηζαγσγή εληνιψλ ζε έλα πξφγξακκα κεηά ην θέξζνξα. Δπίζεο 

 εηζάγνληαη θείκελα απφ ην πξφρεηξν ζην ηξέρνλ ζεκείν ηνπ θέξζνξα θαη 

 αληηγξάθνληαη blocks ελφο θψδηθα ζε έλα πξφγξακκα.  

 → Αιιαγή ησλ ηνληζκέλσλ εληνιψλ, θεηκέλσλ ή ραξαθηήξσλ κε θαηλνχξγηεο 

 εληνιέο, θείκελα ή ραξαθηήξεο. Δπηπιένλ αιιάδνπλ νη ηνληδφκελεο 

 κεηαβιεηέο ζηα απνζεθεπκέλα θείκελα ζην πξφρεηξν ή κεηαθίλεζε 

 επηιεγκέλσλ block ζε άιιε ηνπνζεζία. 

 → Γηαγξάθεηαη φηη έρνπκε ηνλνχκελν. 

 → Αλαίξεζε ησλ 9 ηειεπηαίσλ αιιαγψλ θαη απνεπηινγή ησλ ηνλνχκελσλ 

 block. 
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 → Δπηινγή ηνπ MEMORY MODE. Σν ηξέρνλ πξφγξακκα πνπ έρεη επηιερζεί 

 απφ ηε ιίζηα πξνγξακκάησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο.  

 → Δλεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη ην SINGLE BLOCK. Όηαλ είλαη 

 ελεξγνπνηεκέλν ην SINGLE BLOCK ζην πξφγξακκα, ηφηε κφλν έλα block 

 (ζεηξά) ηνπ εθηειείηαη θάζε θνξά. Γηα λα εθηειεζηεί ην επφκελν block ζα 

 πξέπεη λα παηεζεί ην πιήθηξν CYCLE START. 

 → Υξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν ησλ πξαγκαηηθψλ θηλήζεσλ ηεο κεραλήο 

 ρσξίο ηελ θνπή ηνπ ηεκαρίνπ. 

 → Δλεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη ην OPTIONAL STOPS (πξναηξεηηθφ 

 ζηακάηεκα). Δπίζεο θαίλεηαη απφ ηνλ G θψδηθα ζηελ εληνιή G103. Όηαλ 

 είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη ε εληνιή Μ01(πξναηξεηηθφ ζηακάηεκα) είλαη 

 πξνγξακκαηηζκέλε, ε κεραλή ζα ζηακαηήζεη φηαλ θηάζεη ζηελ εληνιή 

 Μ01. Ζ κεραλή ζα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κφιηο πηεζηεί ην πιήθηξν 

 CYCLE START. Χζηφζν, βαζηδφκελνη ζηε ιεηηνπξγία LOOK-

 AHEAD(G103), κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη ακέζσο (βιέπε ζην block 

 LOOK-AHEAD). Με άιια ιφγηα, ην block LOOK-AHEAD, ελψ είλαη 

 ελεξγνπνηεκέλν ην OPTIONAL STOP, αγλνεί ηελ πιεζηέζηεξε εληνιή 

 Μ01. Δάλ είλαη παηεκέλν ην πιήθηξν  ελψ ηξέρεη ην πξφγξακκα 

 ηφηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ζηελ επφκελε γξακκή απφ απηή πνπ είλαη 

 ηνλνχκελε ην πξναηξεηηθφ ζηακάηεκα. 

 

 → Δλεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία BLOCK DELETE. 

 κέζα ζηελ γξακκή ηνπ θψδηθα, νη εληνιέο πνπ είλαη κεηά ζα αγλνεζνχλ 

 εάλ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν. Δάλ παηεζεί ην πιήθηξν 

  ηφηε απφ ην block πνπ βξίζθεηαη ζηακαηάεη 2 γξακκέο κεηά, εθηφο 

 θαη αλ ην θνπηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη, ηφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, απφ ην 

 block πνπ βξίζθεηαη ζηακαηάεη 4 γξακκέο κεηά. Ζ επεμεξγαζία ζα 

 επηβξαδπλζεί ζηα ζεκεία πνπ πεξηέρνληαη BLOCK DELETE θαηά ηε 

 δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο πςειήο ηαρχηεηαο. 

 → Λεηηνπξγία MDI (ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ), φπνπ εδψ λα 

 γξάθνληαο έλα πξφγξακκα, ην νπνίν δελ ζα εηζάγεηαη ζηε κλήκε. 

 Λεηηνπξγία DNC(άκεζνο αξηζκεηηθφο έιεγρνο), φπνπ επηηξέπεηαη ζε 

 κεγάια πξνγξάκκαηα λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ. 
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 → Δλεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη ην πξναηξεηηθφ ςπθηηθφ πγξφ. 

 → Πεξηζηξέθεηαη ν άμνλαο ζε κία δεδνκέλε ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα θιεηδψλεη 

 ηελ άηξαθην. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε ξχζκηζε ηεο 

 εγθαηάζηαζεο ηεκαρίσλ θαη θνπηηθψλ εξγαιείσλ. 

 → Ο κχινο εξγαιείσλ κεηαθέξεηαη ζηε ζέζε ηνπ επφκελνπ εξγαιείνπ. 

 Σνπνζεηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζηελ άηξαθην, κεηαθέξεηαη ην 

 πξφγξακκα ζηε ζέζε MDI MODE παηψληαο ην πιήθηξν , 

 πιεθηξνινγψληαο ην λνχκεξν ηνπ εξγαιείνπ π.ρ. Σ4 (ην 4 εξγαιείν) θαη 

 πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 → Κηλεί ην κχιν εξγαιείσλ ζηε ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εξγαιείνπ. Γηα ηελ 

 ηνπνζέηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζηελ άηξαθην, κεηαθέξεηαη ην 

 πξφγξακκα ζηε ζέζε MDI MODE παηψληαο ην πιήθηξν , 

 πιεθηξνινγψληαο ην λνχκεξν ηνπ εξγαιείνπ π.ρ. Σ4 (ην 4 εξγαιείν) θαη 

 πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 

 → Δπηινγή ηεο αμνληθήο ρεηξνθίλεηεο ψζεζεο, ε νπνία γηα θάζε θιηθ 

 πεξηζηξνθήο ζην HANDLE JOG, εθφζνλ έρεη επηιέγεη βήκα πηέδνληαο ην 

 πιήθηξν , θηλεί ηνλ άμνλα θαηά 0.0001 inches ( metric 0.001mm) 

 αλάινγα κε ην ζχζηεκα κνλάδσλ πνπ επηιέγεηαη. ηελ ιεηηνπξγία DRY 

 RUN θηλείηαη θαηά .1 inches/min. 

 

 

  

  

 

  
 Ο πξψηνο αξηζκφο (άλσ αξηζκφο): Όηαλ ιεηηνπξγεί ζε ίληζεο, 

επηιέγεη ην πφζν ζα θηλεζεί γηα θάζε θιηθ ηνπ HANDLE JOG. Όηαλ ε 

θξέδα δνπιεχεη ζε mm ν πξψηνο αξηζκφο πνιιαπιαζηάδεηαη επί δέθα 

γηα λα βξεζεί ε ψζεζε ηνπ άμνλα (π.ρ. 0,0001 γίλεηαη 0,001 mm). 

 Ο δεχηεξνο αξηζκφο (θάησ ζεηξά): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία DRY RUN ψζηε λα επηιεγεί ε ηαρχηεηα αμνληθψλ 

θηλήζεσλ θαη ηελ ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο(Feedrate). 
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 → Δπηιέγεηαη ε ιεηηνπξγία ZERO RETURN, φπνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε 

 ζέζε ηνπ άμνλα ζε 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο φπνπ απηέο είλαη: 1) 

 Operator, 2) Work G54, 3) Machine, 4) Distance-to-go. Απηά κπνξνχλ λα 

 ελαιιαρζνχλ ψζηε λα εκθαληζηνχλ ζε κεγαιχηεξα παξάζπξα κε ηα 

 πιήθηξα & . 

 → Δπηζηξέθεη φινπο ηνπο άμνλεο ζην ζεκείν κεδέλ ηεο κεραλήο, εθφζνλ έρεη 

 πηεζηεί ην πιήθηξν . Απηφ ην πιήθηξν έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε 

 ην  , εθηφο ηνπ φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή ηνπ 

 εξγαιείνπ. Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

 αξρηθψλ κεδεληθψλ ζεκείσλ ησλ αμφλσλ ηεο κεραλήο. 

 

 → Ρπζκίδεη ηηο επηιεγκέλεο νζφλεο θαη κεηξεηέο ζην 0. 

 

 → Δπηζηξέθεηαη ν άμνλαο πνπ έρεη επηιεγεί ζην κεδεληθφ ηνπ ζεκείν. 

 Πηέδνληαο ην πιήθηξν , έπεηηα εηζάγεηαη ην γξάκκα (π.ρ. ) 

 ηνπ επηζπκεηνχ άμνλα θαη πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 

 → Δπηζηξέθνπλ φινη νη άμνλεο ζην ζεκείν κεδέλ ηεο κεραλήο κε γξήγνξε 

 θίλεζε. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ελφο άμνλα ζην ζεκείν 

 κεδέλ ηεο κεραλήο, πιεθηξνινγψληαο ην γξάκκα ηνπ άμνλα θαη πηέδνληαο 

 ην πιήθηξν . Όκσο, δελ εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα ζε 

 πεξίπησζε πηζαλήο ζχγθξνπζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν Ε άμνλαο 

 βξίζθεηαη θάησ θαη κεηαμχ ηεκαρίσλ θαη δνζεί εληνιή νη άμνλεο Υ θαη Τ 

 λα επηζηξέςνπλ ζην ζεκείν κεδέλ ηνπο, ηφηε ζα ππάξμεη ζχγθξνπζε. 
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 → Δκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ 

 Controller. 

 → Μεηαηξέπεη ην ηνλνχκελν πξφγξακκα, απφ ην κελνχ program list, ζην 

 ηξέρνλ πξφγξακκα. ΖΜΔΗΧΖ: Σν ηξέρσλ πξφγξακκα έρεη έλα ¨*¨ πξηλ 

 απφ απηφ ζην κελνχ program list. 

 → ηέιλεη πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο ζχξαο RS-232. 

 → Λακβάλεη πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο ζχξαο RS-232. 

 → Γηαγξάθεη ην ηνλνχκελν πξφγξακκα ζην κελνχ MEMORY MODE ή 

 νιφθιεξν ην πξφγξακκα φηαλ βξίζθεηαη ζην κελνχ MDI MODE. 

 

 

 → Υξεζηκνπνηείηαη γηα δηαγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη 

 εηζαρζεί. 

 → Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ζρφιησλ πνπ 

 βξίζθνληαη είηε κέζα ζε πξνγξάκκαηα ή ζηελ πεξηνρή ησλ κελπκάησλ. 

 Υξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θελνχ κεηαμχ ραξαθηήξσλ.  

 → Πιήθηξν γεληθήο εηζαγσγήο. 

  (-) αξλεηηθφ ζχκβνιν- Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αξλεηηθή ηηκή ησλ 

 αξηζκψλ.  

 (.) δεθαδηθφ ζεκείν- Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχκβνιν ηεο δεθαδηθήο 

 αθξίβεηαο. 
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Οζόλε 
Οη αθφινπζεο ζέζεηο ησλ αμφλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε: 

 HOMEPAGE: 

Απηή ε νζφλε εκθαλίδεη ηέζζεξα παξάζπξα ( Operator, Work, Machine and 

 Distance to go) ηαπηφρξνλα. Υξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα &  ή 

 &  γίλεηαη ε κεηαθίλεζε ζηα παξάζπξα. 

 

 Operator display: 

Απηφ ην παξάζπξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεη ηελ απφζηαζε πνπ ν 

ρξήζηεο έρεη σζήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηνπο άμνλεο. Απηφ δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθή απφζηαζε ηνπ άμνλα απφ ην ζεκείν κεδέλ ηεο κεραλήο. Οη άμνλεο 

κπνξνχλ λα κεδελίδνληαη, επηιέγνληαο έλαλ άμνλα (Υ, Τ ή Ε) θαη παηψληαο ην 

πιήθηξν . 

 Work Display: 

Δκθαλίδεη ηε ζέζε ησλ Υ, Τ θαη Ε ζε ζρέζε κε ην ηεκάρην ,φρη ην ζεκείν 

κεδέλ ηεο κεραλήο. Με ηελ εθθίλεζε ηεο κεραλήο ζα εκθαληζηεί απηφκαηα ε ηηκή 

ηνπ work offset G54. Ζ ζέζε κπνξεί λα αιιάμεη κφλν κε ηελ εηζαγσγή ηηκψλ ζην 

θψδηθα G54 κέζσ ηεο G59, G110 κε G129, ή απφ εληνιέο ηνπ θψδηθα G92 ζε έλα 

πξφγξακκα. 

 Machine Display: 

Απηφ ην παξάζπξν είλαη ε πξαγκαηηθή ζέζε αμφλσλ ζε ζρέζε κε ην ζεκείν 

κεδέλ ηεο κεραλήο. 

 

 Distance To Go: 

 Σν παξάζπξν απηφ εκθαλίδεη ηελ απφζηαζε πνπ απνκέλεη πξηλ νη άμνλεο 

θηάζνπλ ζηελ ζέζε, φπνπ ηνπο έρεη δνζεί ε εληνιή. 

 

Λεηηνπξγία κεραλήο 
 

Δθθίλεζε κεραλήο 

 Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο κεραλήο ζέηεηαη ζηελ ζέζε ON ν θεληξηθφο δηαθφπηεο 

πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο. 

 Έπεηηα πηέδεηαη ην πιήθηξν POWER ON ζηνλ CONTROLLER. 

 Ζ κεραλή ζα πεξάζεη απφ έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα λα εκθαληζηνχλ κελχκαηα 

ζηελ νζφλε ή ζπλαγεξκνί ζηελ νζφλε. ε θάζε πεξίπησζε o controller ζα 

εκθαλίζεη ζπλαγεξκφ (102 servos OFF). Πηέδνληαο ην πιήθηξν  

κηα ή δχν θνξέο ζα δηαγξαθνχλ νη ζπλαγεξκνί. Αλ ν ζπλαγεξκφο δελ 

δηαγξαθεί, ε κεραλή ζα ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ηφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
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θαινχκε ηνλ αληηπξφζσπν. Μφιηο νη ζπλαγεξκνί δηαγξαθνχλ, ην κεράλεκα 

ρξεηάδεηαη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα λα μεθηλήζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο απφ ην 

ζεκείν πνπ νλνκάδεηαη "HOME". Σν ζεκείν HOME (κεδεληζκφο ησλ 

αμφλσλ) ηεο κεραλήο, γίλεηαη παηψληαο ην πιήθηξν .  

Πξνζνρή: Ζ απηφκαηε θίλεζε ζα μεθηλήζεη φηαλ παηεζεί ην θνπκπί. Ο 

ρεηξηζηήο πξέπεη λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ην εζσηεξηθφ ηεο κεραλήο θαη απφ 

ην ζεκείν αιιαγήο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ.  

 Παηψληαο ην ζα ζβεζηεί ν ζπλαγεξκφο 102. Δθφζνλ ε κεραλή έξζεη 

ζην ζεκείν HOME ηφηε ζα είλαη έηνηκε γηα λα ιεηηνπξγήζεη.  

 Έπεηηα πξέπεη λα ειεγρζεί ε πίεζε ηνπ αέξα (85-90 PSI) φπσο θαη ε ζηάζκε 

ιαδηψλ ζην πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 273. 

 Ζ ζηάζκε ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ ειέγρεηαη απφ ηνλ CONTROLLER πηέδνληαο 

ην πιήθηξν  . 

 Δάλ ε κεραλή έρεη λα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 4 κέξεο είλαη 

απαξαίηεην λα ηξέμεη ην πξφγξακκα Warm Up, ψζηε λα πξνζεξκαλζνχλ ηα 

ιηπαληηθά ηεο κεραλήο. Σν πξφγξακκα απηφ έρεη δηάξθεηα 20 ιεπηψλ. 

Απαξαίηεηε είλαη θαη ε θίλεζε ηεο ρεηξνθίλεηεο αληιίαο ιαδηνχ ηνπ ε νπνία 

ρξεζηκεχεη ζηελ ιίπαλζε ησλ εδξάλσλ θχιηζεο. 

 

 
Δηθφλα 283: Γνρείν ιαδηνχ θαη θίιηξν αέξα 

 
Δηθφλα 284: Μνλάδα ςπθηηθνχ πγξνχ 
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Αιιαγή θψλνπ-θνπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Μεηαθνξά ζην κελνχ MDI MODE 

 Πιεθηξνινγείηαη ην λνχκεξν ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ήδε 

ππάξρνλ εξγαιείν ζηελ άηξαθην(π.ρ. Σ3 Μ06;) 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  ή CYCLE START. 

 ε πεξίπησζε απειεπζέξσζεο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ απφ ηελ άηξαθην 

πηέδεηαη απφ ηνλ Controller ην πιήθηξν  ή ην πιήθηξν Tool Release 

Button, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν δίπια ζηελ άηξαθην φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

ΠΡΟΟΥΖ!!!! 

Πξηλ πηεζηεί ην πιήθηξν Tool Release Button πξέπεη ν ρεηξηζηήο λα θξαηάεη κε ην 

ρέξη ην εξγαιείν γηαηί δηαθνξεηηθά ην εξγαιείν ζα πέζεη ζηελ ηξάπεδα κε απνηέιεζκα 

λα ζπάζεη ην θνπηηθφ εξγαιείν. 

 

 
Δηθφλα 285: εκείν πιήθηξνπ Tool Release Button 

 

Θέζε θνπηηθψλ εξγαιείσλ 

H θξέδα Haas VF-2 έρεη 20 θνπηηθά εξγαιεία ηνπνζεηεκέλα ζην κχιν. 

εκεία πξνζνρήο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε εξγαιέησλ ζην κχιν 

 Πξηλ ηνπνζεηεζεί θνπηηθφ εξγαιείν ζην κχιν, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη 

άμνλεο ηεο κεραλήο ζην ζεκεην κεδέλ,πηέδνληαο ην πιήθηξν . Απηφ 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε εθθηλεζε ηεο κεραλήο. 

 

 Καηά ηελ εηζαγσγή λένπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζην κχιν πξέπεη λα πξνζερζεί ε 

δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηε παξαθάησ εηθφλα ε 

δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ 1 είλαη αξθεηά κεγάιε, νπφηε ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζνχλ ηειείσο ηα θνπηηθά 24 θαη 2, γηα λα ηνπνζεηεζεί ην θνπηηθφ 

εξγαιείν 1 θαη λα απνθεπρζεί ε πξφζθξνπζε κε ηα άιια δχν θνπηηθά 

εξγαιεία. 
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Δηθφλα 286: Δξγαιείν κεγάιεο δηακέηξνπ ηνπνζεηεκέλν ζηελ νκπξέια 

εξγαιείσλ 

 

Οξηζκφο Μεδεληζκνχ. 

 Μεδεληζκφο είλαη ε εχξεζε ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο ηνπ εξγαιείνπ ή ηεκαρίνπ 

θαηεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ην ζεκείν κεδέλ ηεο κεραλήο. Απηφ εηζάγεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πηλάθα (TOOL OFFSET MEASURE ή WORK ZERO SET) θαη ζηελ 

νπζία πξνζδηνξίδεη ζηε κεραλή ην κήθνο ηνπ θνπηηθνχ ή ην ζεκείν πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ην ηεκάρην ζηελ ηξάπεδα ηεο κεραλήο. εκείν αλαθνξάο θνκκαηηνχ 

είλαη απηφ απφ νπνχ μεθηλνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ, ζπλήζσο θαίλεηαη 

ζην ζρέδην ε νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 

Οξηζκφο εξγαιείνπ αλαθνξάο 

 Κνπηηθφ Δξγαιείν 

Χο εξγαιείν αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην θνπηηθφ εξγαιείν θηληξίζκαηνο. 

Σν θνπηηθφ εξγαιείν αλαθνξάο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε 1.  

1. Πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 

2. Πιεθηξνινγείηαη Σ1 Μ06; 

3. Πηέδεηαη ην πιήθηξν  ή CYCLE START, νπφηε ζηελ άηξαθην 

ππάξρεη ην εξγαιείν 1. 

4. Χζείηαη θαη πιεζηάδεηαη ην θνπηηθφ εξγαιείν ζην ηεκάρην αθνινπζψληαο ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1.  
2. Δπηιέγεηαη ν άμνλαο Z  

3. Δπηιέγεηαη ην βήκα πξφσζεο  ή  ή  ή  

(Όηαλ πιεζηάζεη ην θνκκάηη επηιέγεηαη κηθξφ βήκα πξφσζεο) 

4. Χζείηαη ν άμνλαο ζηξέθνληαο ην JOG HANDLE 
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5. Έρνληαο πιεζηάζεη ζην θνκκάηη, ελδηάκεζα ζηελ κχηε ηνπ εξγαιείνπ 

θαη ζην ηεκάρην ηνπνζεηείηαη έλα θχιιν ραξηηνχ, ην νπνίν θηλείηαη, φζν 

ν άμνλαο σζείηαη.  

 

 

Δηθφλα 287: Σνπνζέηεζε θχιινπ ραξηηνχ αλάκεζα ζηελ κχηε ηνπ θνπηηθνχ θαη 

ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ηεκαρίνπ 

 

6. ε πεξίπησζε αληίζηαζεο πηέδεηαη  κηα ε δπν θνξέο έηζη ψζηε 

λα κεηαθεξζεί ζην παξάζπξν WORK ZERO OFFSET. Δπηιέγεηαη ε 

γξακκή G54 θαη ε ζηήιε Z θαη πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα λα 

νξηζηεί ην εξγαιείν 1 σο εξγαιείν αλαθνξάο. 

7.  Έπεηηα πηέδεηαη πάιη  γηα λα κεηαθεξζεί ζην παξάζπξν ΣOOL 

OFFSET θαη λα κεδεληζηεί ην κήθνο ηνπ πηέδνληαο  

(παξαηεξείηαη φηη ε ηηκή ηνπ ζηνλ άμνλα Ε ζα είλαη 0). 

 

 Με ην κεηξεηηθφ ξνιφη 3DTASTER. 

Έρνληαο ηνπνζεηεκέλν ην 3DTASTER ζηελ ζέζε 1, θαη ηελ καγλεηηθή βάζε 

ηνπνζεηεκέλε ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα. 

1. Πηέδεηαη ην πιήθηξν  

2. Πιεζηάδεηαη ε άηξαθηνο αξγά ζην ηεκάρην. Όπσο θαίλεηαη ζηελ 1
ε
 εηθφλα ην 

κεηξεηηθφ ξνιφη ε καχξε βειφλα δείρλεη ζην 0 θαη ε θφθθηλε ζην -2. 

3. Κηλείηαη αξγά ν άμνλαο έηζη ψζηε θαη ν καχξνο θαη ν θφθθηλνο δείθηεο λα 

δείμνπλ 0, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 288 Γ. 



 

205 

 

 
Δηθφλα 288: Γηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ 3DTASTER σο εξγαιείν αλαθνξαο 

 

4. Πηέδεηαη  κηα ε δπν θνξέο έηζη ψζηε λα δείρλεη ην παξάζπξν WORK 

ZERO OFFSET. Δπηιέγεηαη ε γξακκή G54 θαη ε ζηήιε Z θαη πηέδεηαη ην 

πιήθηξν  γηα λα νξηζηεί ην 3D TASTER σο εξγαιείν αλαθνξάο. 

5.  Έπεηηα πηέδεηαη πάιη  γηα λα κεηαθεξζεί ζην παξάζπξν ΣOOL 

OFFSET θαη λα κεδεληζηεί ην κήθνο ηνπ, πηέδνληαο ην πιήθηξν  

(παξαηεξείηαη φηη ε ηηκή ηνπ ζηνλ άμνλα Ε ζα είλαη 0). 

 

Γήισζε εξγαιείσλ 

 Με εξγαιείν αλαθνξάο θνπηηθφ εξγαιείν. 

Έζησ φηη δειψλεηαη ην θνπηηθφ εξγαιείν 5. 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 

 Πιεθηξνινγείηαη Σ5 Μ06; 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  , νπφηε ζηελ άηξαθην ππάξρεη ην εξγαιείν 5 

 Χζείηαη θαη πιεζηάδεηαη ην εξγαιείν ζην ηεκάρην αθνινπζψληαο ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. Πηέδεηαη . 

2. Δπηινγή άμνλα Z  

3. Δπηινγή ηνπ βήκαηνο πξφσζεο  ή  ή  ή  

(θηάλνληαο θνληά ζην θνκκάηη επηιέγεηε κηθξφ βήκα πξφσζεο) 

4. Χζείηαη ν άμνλαο, ζηξέθνληαο ην JOG HANDLE. 

Α Β Γ 
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5. Έρνληαο πιεζηάζεη ζην θνκκάηη, ελδηάκεζα ζηελ κχηε ηνπ εξγαιείνπ 

θαη ζην ηεκάρην ηνπνζεηείηαη έλα θχιιν ραξηηνχ, ην νπνίν θηλείηαη φζν 

σζείηαη ν άμνλαο.  

 

 
Δηθφλα 289: Σνπνζέηεζε θχιινπ ραξηηνχ αλάκεζα ζηελ κχηε ηνπ θνπηηθνχ θαη 

ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ηεκαρίνπ 

 

6. ηελ πεξίπησζε αληίζηαζεο, πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

Μεηαθηλψληαο κε ηα βέιε ηνλ αξηζκφ εξγαιείνπ θαη ηε ζηήιε 

LENGTH (κήθνο)  

7.  Πηέδεηαη ην πιήθηξν . Ζ ηηκή ηνπ κήθνπο ηνπ εξγαιείνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηνλ πηλάθα. 

  

 Με εξγαιείν αλαθνξάο ην 3DTASTER. 

Έρνληαο νξίζεη ην 3DTASTER σο εξγαιείν αλαθνξάο ,ηνπνζεηείηαη ε καγλεηηθή 

βάζε ζε επίπεδε θαη θαζαξή επηθάλεηα. Έζησ φηη δειψλεηαη ην θνπηηθφ εξγαιείν 5. 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

 

 Πιεθηξνινγείηαη Σ5 Μ06; 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν , νπφηε ζηελ άηξαθην είλαη ηνπνζεηεκέλν ην 

εξγαιείν 5. 

 Χζείηαη θαη πιεζηάδεηαη ην εξγαιείν ζηελ καγλεηηθή βάζε αθνινπζψληαο ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1.  
2. Δπηινγή άμνλα Z  

3. Δπηινγή ηνπ βήκαηνο πξφσζεο  ή  ή  ή 

(πιεζηάδνληαο θνληά ζηελ καγλεηηθή βάζε επηιέγεηαη κηθξφ 

βήκα πξφσζεο). 

4. Χζείηαη ν άμνλαο, ζηξέθνληαο ην JOG HANDLE. 
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5. Όηαλ αλάςεη ε ιπρλία LED ηεο καγλεηηθήο βάζεο, πηέδεηαη ην 

πιήθηξν .  

 

 
Δηθφλα 290: Δπαθή ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζηελ καγλεηηθή βάζε 

 

 

6. Μεηαθηλείηαη κε ηα βέιε ζηνλ αξηζκφο εξγαιείνπ θαη ζηε ζηήιε LENGTH 

(κήθνο). 

7. Πηέδεηαη ην πιήθηξν . Σν κήθνο ηνπ εξγαιείνπ έρεη θαηαρσξεζεί 

ζηνλ πηλάθα. 

ΠΡΟΟΥΖ 

Δάλ έρεη μεθηλήζεη ε θαηεξγαζία ηνπ ηεκαρίνπ θαη ρξεηαζηεί ε ρξήζε ελφο λένπ 

θνπηηθνχ εξγαιείνπ ηφηε: 

 εκεηψλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπζηήκαηνο G54, φπνπ γίλεηαη ε εξγαζία. 

 Οξίδεηαη ην 3DTASTER ή ην θνπηηθφ αλαθνξάο σο εξγαιείν αλαθνξάο 

 Μεδελίδεηαη ην λέν εξγαιείν. 

 Δηζάγνληαη νη ζπληεηαγκέλεο (πνπ ζεκεηψζεθαλ) ηνπ ζπζηήκαηνο G54, φπνπ 

γίλεηαη ε εξγαζία. 

 

Παξαηεξήζεηο  

Πηέδνληαο ην πιήθηξν  ηνπνζεηείηαη ην επφκελν εξγαιείν ζηελ άηξαθην 

(κφλν εάλ δελ έρεη γίλεη άιινο ρεηξηζκφο). ηνλ πηλάθα ησλ εξγαιείσλ κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε RADIUS (αθηίλα ηνπ εξγαιείνπ).  

Πξνζνρή ζηε ζέζε πνπ θαηαρσξείηαη ην κήθνο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ, γηαηί ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο, ε ηηκή ζα θαηαρσξεζεί ζε άιιν θνπηηθφ εξγαιείν κε πηζαλφ 

απνηέιεζκα ηελ πξφζθξνπζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ζην ηεκάρην. Ζ ζέζε ηνπ 

κήθνπο πξέπεη λα είλαη ηνλνχκελε φπσο θαη ην λνχκεξν ηνπ εξγαιείνπ .  

Μεδεληζκφο ηεκαρίνπ θαηεξγαζίαο 

 Καηά ηνπο άμνλεο X θαη Y  

 Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θιαζηθνί ηξφπνη θαη εξγαιεία, 

φπσο ζα γηλφηαλ κε κηα ζπκβαηηθή εξγαιεηνκεραλή (κεηξεηηθφ ξνιφη, πείξνο, 

θξεδάξηζκα θνκκαηηνχ, αηζζεηήξαο επαθήο θ.ιπ.)  

Α Β 
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1. Πηέδεηαη ην πιήθηξν , ειέγρεηαη ζηελ νζφλε (πάλσ θαη δεμηά) αλ γξαθεί 

G54. Δάλ φρη ηφηε πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί. 

2. Πηέδεηαη  θαη επηιέγεηαη ηαρχηεηα πξφσζεο κε ηελ φπνηα ζα θηλεζεί 

 ή  ή  ή . 

3. Δπηιέγεηαη ν άμνλαο θαηά ηνλ φπνην ζα θηλεζεί ( X , Y ). 

4. Κηλείηαη πξνο ην ζεκείν κεδεληζκνχ θαη νξίδεηαη. 

Μεδεληζκφο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ην θνπηηθφ ή κε κεηξεηηθφ ξνιφη ή 

αηζζεηήξα επαθήο. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ν κεδεληζκφο κε ην θνπηηθφ θαη ην 

κεηξεηηθφ ξνιφη.  

 Μεδεληζκφο κε ην θνπηηθφ 

1. Πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα λα μεθηλήζεη ε άηξαθηνο λα 

πεξηζηξέθεηαη. 

2. Πιεζηάδεηαη ε άηξαθηνο αξγά ζην ηεκάρην θαη ελψ αθνπκπήζεη 

ειαθξά ηφηε αθνινπζεί ην βήκα 5 παξαθάησ. 

3. Όηαλ κεδελίδεηαη κε εξγαιείν θάπνηαο δηακέηξνπ ηφηε ην ζεκείν πνπ 

ζα αθνπκπήζεη ζην θνκκάηη δελ είλαη ην θέληξν ηνπ, αιιά ε αθηίλα, 

άξα γίλεηαη κηα κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ κεδέλ ηφζε φζν ε αθηίλα ηνπ 

εξγαιείνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ ή λα κεηαθηλεζεί ην εξγαιείν (ηφζν φζν ε 

αθηίλα ηνπ) ή λα δηνξζσζεί ε ηηκή πνπ πεξάζηεθε ζηνλ πηλάθα 

θάλνληαο ADD (Γηνξζψλεηαη ην ζσζηφ πξφζεκν θαη ηηκή θαη πηέδεηαη 

WRITE/ENTER) . 

 

 Μεδεληζκφο κε ην κεηξεηηθφ ξνιφη 3D TASTER  

1. Πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

2. Πιεζηάδεηαη ε άηξαθηνο αξγά ζην ηεκάρην. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

291Α, ζην κεηξεηηθφ ξνιφη ε καχξε βειφλα δείρλεη ζην 0 θαη ε 

θφθθηλε -2. 

3. Κηλψληαο αξγά ηνλ άμνλα έηζη ψζηε θαη ν καχξνο θαη ν θφθθηλνο 

δείθηεο λα δείμνπλ 0, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 291Γ. 

4. Αθνινπζείηαη ην βήκα 5. 
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Δηθφλα 291: Μεδεληζκφο κε ην κεηξεηηθφ ξνιφη 3D TASTER θαηά ηνλ άμνλα Υ 

 

5. Πηέδεηαη  (αλ ρξεηαζηεί θαη δεχηεξε θνξά), γηα λα εκθαληζηεί ε νζφλε 

WORK ZERO OFFSET(G54) . 

6. Δπηιέγεηαη ν άμνλαο ( X , Y ).  

7. Πηέδεηαη ,γηα λα κεδεληζηεί ν άμνλαο πνπ έρεη επηιεγεί. Δπαλαιακβάλεηαη 

ε ηδία δηαδηθαζία γηα ηνπο άμνλεο Υ θαη Y. 

 

 Μεδεληζκφο θαηά ηνλ Z άμνλα  

 Με ην θνπηηθφ  

Δπηιέγεηαη ην εξγαιείν αλαθνξάο. Γηα ην εξγαιείν απηφ ε ηηκή ηνπ κήθνπο ηνπ 

ζην παξάζπξν TOOL OFFSET θαη ζηε ζηήιε LENGTH πξέπεη λα είλαη κεδέλ.  

1. Πηέδεηαη .  

2. Πιεθηξνινγείηαη ν αξηζκφο T1 M06;  

3. Πηέδεηαη . 

4. Δπηιέγεηαη , ηαρχηεηα πξφσζεο, άμνλα Z θαη σζείηαη ην θνπηηθφ 

εξγαιείν πξνο ηελ επηθάλεηα αλαθνξάο ηνπ θνκκαηηνχ έσο λα αθνπκπήζεη 

ζηελ επηθάλεηα.  

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ. 

Μεδελίδεηαη ρσξίο λα ηεζεί ν άμνλαο ζε πεξηζηξνθή. Απηφ γίλεηαη σο εμήο: 

Έρνληαο πιεζηάζεη ζην θνκκάηη, ελδηάκεζα ζηε κχηε ηνπ εξγαιείνπ θαη ζην ηεκάρην 

ηνπνζεηείηαη έλα θχιιν ραξηηνχ, ην νπνίν φζν πιεζηάδεη ηνλ άμνλα ην θηλείηε. ηελ 

πεξίπησζε αληίζηαζεο αθνινπζνχληαη ηα επφκελα βήκαηα. 

Α Β Γ 
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Δηθφλα 292: Σνπνζέηεζε θχιινπ ραξηηνχ αλάκεζα ζηελ κχηε ηνπ θνπηηθνχ θαη 

ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ηεκαρίνπ 

 

3.Πηέδεηαη  κία ε δχν θνξέο έηζη ψζηε λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν WORK 

ZERO OFFSET. Δπηιέγεηαη ε γξακκή G54 θαη ε ζηήιε Z (εάλ ε εξγαζία γηλφηαλ ζε 

θάπνην άιιν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηφηε ζα επηιεγφηαλ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε εξγαζία γίλεηαη ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ G54). 

4.Πηέδεηαη . Ο κεδεληζκφο ζην Z άμνλα έρεη νινθιεξσζεί.  

 

 Με ην κεηξεηηθφ ξνιφη 3DTaster. 

Δπηιέγεηαη ην κεηξεηηθφ ξνιφη θαη έζησ φηη βξίζθεηαη ζηελ ζέζε 1 

1. Πηέδεηαη .  

2. Πιεθηξνινγείηαη ην T1 Μ06; 

3. Πηέδεηαη ην πιήθηξν .  

4. Πηέδεηαη ην πιήθηξν CYCLE START. 

5. Πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

6. Δπηιέγεηαη ην πιήθηξν , ηαρχηεηα πξφσζεο, άμνλα Z θαη πιεζηάδεη ην 

3DTaster πξνο ηελ επηθάλεηα αλαθνξάο ηνπ θνκκαηηνχ. 

7. Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 293Α, ζην κεηξεηηθφ ξνιφη ε καχξε βειφλα 

δείρλεη ζην 0 θαη ε θφθθηλε ζην -2. 

8. Κηλείηαη αξγά ν άμνλαο έηζη ψζηε θαη ν καχξνο θαη ν θφθθηλνο δείθηεο λα 

κεηαθεξζνχλ 0, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 293Γ. 
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Δηθφλα 293: Μεδεληζκφο κε ην κεηξεηηθφ ξνιφη 3D TASTER θαηά ηνλ άμνλα Ε 

 

9. Δπηιέγεηαη  κηα ε δπν θνξέο έηζη ψζηε λα κεηαθεξζεί ζην παξάζπξν 

WORK ZERO OFFSET. Δπηιέγεηαη ε γξακκή G54 θαη ε ζηήιε Z (εάλ ε 

εξγαζία γηλφηαλ ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηφηε επηιέγεηαη. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εξγαζία γίλεηαη ζην ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ G54). Ο κεδεληζκφο ηνπ Z έρεη νινθιεξσζεί .  

 

 

Ολνκαζία, αξίζκεζε θαη επηινγή πξνγξακκάησλ. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ή ηελ επηινγή ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο, πηέδεηαη ην πιήθηξν

 γηα λα εηζέιζεη ζηελ νζφλε ν θαηάινγνο ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο. 

Δηζάγεηαη έλαο αξηζκφο πξνγξάκκαηνο κε ηελ κνξθή Onnnnn- Σν γξάκκα ΄΄Ο΄΄ 

αθνινπζείηαη απφ 5 αξηζκνχο θαη πηέδεηαη ην πιήθηξν  ή . Δάλ ην 

πξφγξακκα ππάξρεη, απηφ ζα επηιερζεί (ην πξφγξακκα πνπ έρεη επηιέγεη έρεη κπξνζηά 

ηνπ ην ζχκβνιν ΄΄*΄΄). Αλ απηφ δελ ππάξρεη, ζα δεκηνπξγεζεί. Πηέδεηαη ην πιήθηξν 

 γηα λα εκθαληζηεί ην λέν πξφγξακκα. Έλα λέν πξφγξακκα απνηειείηαη κφλν 

απφ ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έλα End of Block (ηέινο ηνπ κπινθ) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε (;). Σα αξηζκεκέλα πξνγξάκκαηα δηαηεξνχληαη φηαλ ε ζπζθεπή είλαη 

απελεξγνπνηεκέλε.  

Α Β Γ 
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Δηθφλα 294: Παξάζπξν επηινγήο πξνγξάκκαηνο ηεο νζφλεο ηνπ CONTROLLER 

ηεο θξέδαο 

 

Δπηινγή πξνγξάκκαηνο θαη εθθίλεζε θαηεξγαζίαο. 

 

 Μέζσ κελνχ ηνπ CONTROLLER 

 Δπηιέγεηαη αξρηθά ε ζπζθεπή πξνγξάκκαηνο.  

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  

 

 Δπηιέγεηαη ην πξφγξακκα απφ ηε ιίζηα κε ηα πιήθηξα , ,  &

. 

ΠΛΟΖΓΖΖ ΚΑΣΑΛΟΓΟY 
Κεληξηθή 

Δπηινγή ζπζθεπήο 

Δπηινγή θαηαιφγνπ 
πζθεπή 

Δπηινγή πξνο ηα επάλσ 

Δπηινγή πξνο ηα θάησ 

Καηάινγνο 

Δπηινγή πξνο ηα επάλσ  

Δπηινγή πξνο ηα θάησ 

HOME Πεγαίλνπκε ζην πξψην 

αξρείν 

END Πεγαίλνπκε ζην ηειεπηαίν 

αξρείν 

PAGE UP Πξνεγνχκελα 22 αξρεία 

PAGE DOWN Δπφκελα 22 αξρεία  

WRITE Δπηινγή πεγαίνπ αξρείνπ 

γηα αληηγξαθή 

 θαη επηθφιιεζε ή αιιαγή 

θαηαιφγνπ 

F2 Αληηγξαθή επηιεγφκελνπ πεγαίνπ 

αξρείνπ θαη αλάγλσζε ή επηθφιιεζε 

ζηελ ηξέρνπζα ζπζθεπή 

INSERT Γεκηνπξγία λένπ θαθέινπ 

ζηνλ ηξέρσλ θαηάινγν 

ALTER Μεηνλνκαζία ηνλνχκελνπ 
αξρείνπ-Γξάθνπκε ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ ζηελ γξακκή εληνιψλ θαη 

πηέδνπκε ην πιήθηξν ALTER 

ERASE Γηαγξαθή ηνλνχκελνπ 

αξρείνπ 
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 Δπηιέγεηαη κε ην πιήθηξν  (ην πξφγξακκα πνπ έρεη επηιέγεη ζα έρεη 

πξηλ απφ απηφ ην ζχκβνιν ΄΄*΄΄) 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα ηελ επαλαθνξά ζην κελνχ ΜΔΜ MODE. 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν CYCLE START γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Γηα ηελ επηινγή ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο ελψ βξίζθεηαη ζην MEM MODE, 

πιεθηξνινγείηαη ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Onnnnn) θαη πηέδεηαη ην 

πιήθηξν . 

 

 Μέζσ USB 

 Δπηιέγεηαη ε ζπζθεπή USB.  

 Δπηιέγεηαη ην πξφγξακκα απφ ηε ιίζηα κε ηα πιήθηξα  ,  ,  

& . 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε 

κλήκε. 

 Μεηαθνξά ζην κελνχ MEMORY. 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα λα επηθνιιεζεί ζην κελνχ MEMORY. 

 Δπηινγή ηνπ πιήθηξνπ  (Σν πξφγξακκα πνπ ζα έρεη επηιέγεη ζα έρεη 

πξηλ απφ απηφ ην ζχκβνιν ΄΄*΄΄) 

 Πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα λα κεηαθεξζεί ζην κελνχ ΜΔΜ MODE. 

 Σέινο, πηέδεηαη ην πιήθηξν CYCLE START γηα λα ηξέμεη ην πξφγξακκα 

 Γηα ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπήο USB, πηέδεηαη ην πιήθηξν  γηα ηελ 

κεηαθνξά ζην LIST/PROG display θαη πηέδεηαη ην πιήθηξν . 

Αλακνλή έσο φηνπ ην κήλπκα θαηάξγεζεο εμαθαληζηεί. 
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Κώλνη αηξάθηνπ 
 

 Δπηινγή pull stud θαη θψλνπ 

ηελ εηθφλα 295 παξαηεξνχληαη αλαιπηηθά ηα εμαξηήκαηα ηνπ θψλνπ 40 Taper 

CT, ελψ ζηνλ πίλαθα 15 νη παξάκεηξνη επηινγήο Pull stud θαη θψλνπ.  

 
Δηθφλα 295: Pull stud θαη θψλνο 

 

 
Πίλαθαο 15: Παξάκεηξνη επηινγήο Pull stud θαη θψλνπ. 

 πληήξεζε 

Γηα ηελ ζπληήξεζε θαζαξίδεηαη ην κέξνο ηνπ θψλνπ πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηελ άηξαθην κε έλα ειαθξψο ιαδσκέλν παλί, ψζηε λα αθήζεη κηα ιεπηή επίζηξσζε 

ιαδηνχ ε νπνία απνηξέπεη ηελ νμείδσζε ηνπ. 

 

Δπεμήγεζε ησλ θσδηθώλ πξνγξάκκαηνο 
 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ θσδηθψλ πξνγξάκκαηνο.  

D → Δπηινγή αληηζηάζκηζεο αθηίλαο εξγαιείνπ. 

F → Πξφσζε θνπήο. 

Η → Μεηαηφπηζε θαηά Υ άμνλα. 



 

215 

 

J → Μεηαηφπηζε θαηά Τ άμνλα. 

K → Φηλίξηζκα. 

L → Πξναηξεηηθφο αξηζκφο επαλαιήςεσλ. 

P → Αξηζκφο ππνπξνγξάκκαηνο πνπ νξίδεη ηε κνξθή ηεο εζνρήο. 

Q → Βάζνο θνπήο (πάζν), ζεηηθέο ηηκέο κφλν (> 0). 

R → Δπίπεδν αζθάιεηαο. 

S → Αξηζκφο ζηξνθψλ, πξναηξεηηθφ. 

X → εκείν εηζφδνπ εξγαιείνπ. 

Y → εκείν εηζφδνπ εξγαιείνπ. 

Z → Σειηθφ βάζνο κνξθήο. 

 

Γηαδηθαζίεο Πξηλ ηελ Δθθίλεζε 
 

 Πξηλ ηελ εθθίλεζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ειέγρεηαη ν θψδηθα γηα 

ηπρφλ ιάζε. 

 Πηέδνληαο ην FEED HOLD ζα ζηακαηήζνπλ νη θηλήζεηο θαηά ηνπο άμνλεο 

X, Y, θαη Z. Ζ άηξαθηνο ζα ζπλερίζεη λα πεξηζηξέθεηαη. Απηή είλαη 

κηα θαηάιιειε κέζνδνο αθηλεηνπνίεζεο γηα λα απνθχγεηε κεγάιεο ζεκαζίαο 

πξνβιήκαηα, θαη λα ειεγρηνχλ νη ζέζεηο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ. Ζ 

επαλεθθηλήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη πηέδνληαο ην CYCLE START. Δίλαη 

θαιφ λα θξαηάηε ην δάρηπιν ζαο ζην FEED HOLD έηζη ψζηε λα 

είζαζηε απνιχησο ζίγνπξνη φηη ν θψδηθαο ζαο είλαη απνιχησο αζθαιέο γηα λα 

ηξέμεη. 

 Δθηειείηαη ν θψδηθαο ρσξίο λα δέλεηαη ην ηεκάρην ζηελ κέγγελε, δηαθνξεηηθά 

εθηειείηαη ζε θάπνην καιαθφ πιηθφ φπσο ERTALON ή ERTALIT.  

 Ζ ηαρχηεηα πξφσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζην 5%. 
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ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΔΧ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ MK-MINI 
 

 
Δηθφλα 296: Μεραλή έγρπζεο θελνχ MK-MINI. 

 

 

Οδεγφο Υξήζεσο ηεο Μεραλήο 

 

 Αξρίδνληαο ηε δηαδηθαζία:  

 Σξαβήμηε ηνλ θφθθηλν δηαθφπηε άµεζεο παχζεο. 

 Αλνίμηε ηελ αληιία. 

 Αθήζηε ηελ αληιία λα δεζηαζεί γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά, ζηξέθνληαο ηελ 

βαιβίδα (ηάπα) ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αέξα αλνηθηή, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

άλσ κέξνο ηεο αληιίαο θελνχ. (Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε βαιβίδα είλαη 

αλνηθηή απφ ηνλ ζφξπβν ηεο αληιίαο θελνχ) 

 Κιείζηε ηελ βαιβίδα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αέξα. 

 Φεθάζηε ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάµνπ ηεο µεραλήο µε ην εηδηθφ ζπξέη.  

 

 Πξνεηνηµαζία ησλ πιηθψλ:  

Βάιηε ην δνρείν θαη ηνλ αλαδεπηήξα ζηηο ζέζεηο ηνπο, θιείζηε ηελ πφξηα θαη 

εθθελψζηε ηνλ ζάιαµν, γπξίδνληαο ηνλ δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ ζηελ πάλσ ζέζε. Δάλ 

είλαη απαξαίηεην, αθήζηε ηνλ αλαδεπηήξα λα γπξίδεη, έηζη ψζηε λα επηηαρπλζεί ε 

δηαδηθαζία εμαέξσζεο.  

Μεηά ην πέξαο ηεο εθθέλσζεο (5-20ιεπηά), θέξηε ηνλ ζάιαµν ζηελ θπζηνινγηθή 

ηνπ θαηάζηαζε, γπξίδνληαο ηνλ δηαθφπηε ζηελ θάησ ζέζε. Σνπνζεηείζηε ην ζεξµφ 

θαινχπη (70 
0
C) θάησ απφ ην ρσλί, εθαξµφδνληάο ην ζην θεληξηθφ απιφ εηζαγσγήο 

ηνπ θαινππηνχ. Δάλ ρξεηάδεηαη ην θαινχπη λα αλαζεθσζεί παξαπάλσ ηνπνζεηήζηε 

απφ θάησ ηνπ θάπνηα πξνζζήθε. 

 

Ζ δηαδηθαζία έθρπζεο ησλ πιηθψλ :  

 Δθθελψζηε μαλά ηνλ ζάιαµν. 

 Μεηά απφ πεξίπνπ 3 ιεπηά ή µφιηο θηάζεηε ηελ ηηµή εθθέλσζεο ησλ –

1,0mbar: Αλαµεηγλχεηε ηα πιηθά. 

 Δθθηλήζηε ην κίμεξ θαη ζηξαγγίζηε ην δνρείν Α. 
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 Αλαθαηεχζηε ην µίγµα γηα 30-60 δεπηεξφιεπηα, θαη µεηά ζηαµαηήζηε ην 

µίμεξ. 

 Αλάινγα µε ην πφζεο θπζαιίδεο ππάξρνπλ ζην µίγµα, µεηψζηε ηελ πίεζε, 

γπξίζηε ην δηαθφπηε ζηελ θάησ ζέζε έσο φηνπ θηάζεηε ηελ ηηµή –0,90 µε –

0,95 bar. Μεηά γπξίζηε ην δηαθφπηε ζηελ νξηδφληηα ζέζε. 

 Γπξίζηε ην µνριφ ηνπ δνρείνπ Β θαη αδεηάζηε ην µίγµα ζην θαινχπη. Έπεηηα, 

μαλαθέξεηε ην δνρείν ζηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε. 

 Μφιηο ην µίγµα μερεηιίζεη ζηα αλνίγµαηα ηνπ θαινππηνχ, γπξίζηε ην 

δηαθφπηε ζηελ θάησ ζέζε, βγάιηε ην θαινχπη απφ ην ζάιαµν θαη ηνπνζεηήζηε 

ην µέζα ζην ζάιακν ηνπ θνχξλνπ ζηνπο 70 
0
C.  

 Βγάιηε ηνλ αλαδεπηήξα θαη θαζαξίζηε ηνλ. 

 

 πληήξεζε ηεο µεραλήο:  

 Καζεµεξηλά: Καζαξίδεηε ηελ µεραλή, αθαηξέζηε ηπρφλ ππνιείµµαηα ηνπ 

µίγµαηνο αµέζσο, µε θαζαξηζηηθφ ηδαµηψλ. 

 Πεξίπνπ θάζε 1,000 ψξεο ιεηηνπξγίαο, αιιάμηε ην ιάδη ηεο αληιίαο 

δηαβάδνληαο πξνζερηηθά ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

 

 


