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ΠΡΟΛΟΓΟ

Σν αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αθνξά ην ζρεδηαζκφ κεραλνινγηθνχ πιηθνχ, ηελ δεκηνπξγία
ηνπ θαζενινγίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ θάζεσλ κε 3D εθηχπσζε.
Ο ζρεδηαζκφο έγηλε κε ην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Inventor ηεο Autodesk, ην νπνίν είλαη έλα
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα CAD (Computer Aided Design) γηα ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ηνλ έιεγρν
δηαθφξσλ παξακέηξσλ αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Αξρηθά γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ ζρέδην. Η δεκηνπξγία
ηνπ θαζενινγηνπ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ εχξεζε ηνπ ηαρχηεξνπ ηξφπνπ θαηεξγαζίαο ηεο
πξψηεο χιεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ θνκκαηηνχ. Γηα ηνλ ηαρχηεξν ηξφπν θαηεξγαζίαο θαη γηα
ηελ απνθπγή ρξήζεο θάπνηαο ηδηνζπθεπεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ ‘’απηηψλ’’ ή κέζνδνο ηεο
γέθπξαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θάζεηο θαηεξγαζίαο θαη ην ηειηθφ θνκκάηη κεηά
απφ θάζε θάζε, νη αιιαγέο δειαδή ηεο πξψηεο χιεο κεηά απφ ηηο θαηεξγαζίεο αθαίξεζεο πιηθνχ, έσο ην
ηειηθφ πξντφλ.
ΦΑΗ-1

ΦΑΗ-2

Η πξψηε πιε πξηλ απφ ηηο θαηεξγαζίεο ΦΑΗ-1

Σν δνθίκην χζηεξα απφ θαηεξγαζίεο αθαίξεζεο
πιηθνχ ΦΑΗ-2

ΦΑΗ-3

ΦΑΗ-4

Σν δνθίκην χζηεξα απφ θαηεξγαζίεο αθαίξεζεο
πιηθνχ ΦΑΗ-3

Σν ηειηθφ δνθίκην χζηεξα απφ θαηεξγαζίεο
αθαίξεζεο πιηθνχ ΦΑΗ-4
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Γνθίκην χζηεξα απφ θαηεξγαζίεο κε ηελ κέζνδν ηεο γέθπξαο.

ε θάζε θνκκάηη έγηλε ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε ηεο πξψηεο χιεο , ησλ θάζεσλ θαηεξγαζίαο θαη ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο, ψζηε λα ππάξρεη κηα ηειηθή εηθφλα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Η ηξηζδηάζηαηε
εθηχπσζε έγηλε κε ηνλ 3D εθηππσηή CubePro Duo θαη ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ ABS ρξψκαηνο ιεπθνχ.

Δθηππσκέλν δνθίκην
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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ

Γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ
θ. Φηιήκσλ θηηηίδε γηα ηελ ππνκνλή, ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο
ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα.
Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. αγηά Βαζίιεην γηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ βνήζεηα ηνπ θαη ηηο
ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 3D εθηχπσζεο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΕ ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ

Η παξαγσγή πξνυπνζέηεη πξψηεο χιεο, ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία θαη βαζίδεηαη ζηηο
ηειηθέο αιιαγέο ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ψζηε λα θαηαιήμεη ζην ηειηθφ πξντφλ. Όηαλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη, αλαθέξεηαη αιιαγή γεσκεηξηθψλ θαη κεραληθψλ ηδηνηήησλ, ηφηε νλνκάδνληαη
θαηεξγαζίεο θαη είλαη ην αληηθείκελν ηεο ηερλνινγίαο θαηεξγαζηψλ, πνπ είλαη κέξνο ηεο κεραλνινγίαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξνληαη ζε αιιαγέο θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ, ηφηε νλνκάδνληαη
δηεξγαζίεο θαη είλαη αληηθείκελν κειέηεο ηεο ρεκηθήο ηερλνινγίαο.
ηελ πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζεί ην πιήζνο αλαγθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
κεηάιινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ην απνηέιεζκα είλαη ε αλάπηπμε γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, πνιχ κεγάιεο πνηθηιίαο κεραλψλ. Δξγαιεηνκεραλέο νλνκάδνληαη γεληθφηεξα νη κεραλέο πνπ
ρξεζηκεχνπλ ζε επξχηεξε έλλνηα σο εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ επηλνεζεί γηα
ηελ θαηεξγαζία πξντφλησλ, κε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ θηλεηήξηεο κεραλέο θαη φρη
απφ ηνλ άλζξσπν.
Η κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία είλαη ε ιεηηνπξγία κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ κεηαηξέπεη ην πξντφλ απφ κηα
κνξθή ζε κηα άιιε πην νινθιεξσκέλε, κε ηελ θαηεξγαζία κέζσ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ
(εξγαιεηνκεραλή θαη εξγαιεία/ηδηνζπζθεπέο ), πνπ αιιάδεη ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ (θαηεξγαζίεο
δηακφξθσζεο) ή αθαηξεί πιηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο κνξθήο (θαηεξγαζίεο θνπήο). Η
κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία θαη ε ζπλαξκνιφγεζε είλαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχλ αμία ζην ππφ
παξαγσγή αληηθείκελν.
Σν πιήζνο θαη ην είδνο ησλ κεζφδσλ θαηεξγαζίαο είλαη πνχ κεγάιν θαη αληίζηνηρα, ηα είδε ησλ
εξγαιεηνκεραλψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ, πνπ κφλν γεληθά κπνξεί λα γίλεη κηα θαηάηαμή ηνπο.
Οη θαηεξγαζίεο δηαθξίλνληαη ζηελ πξσηνγελή δηακφξθσζε (π.ρ. ρχηεπζε, θνληνκεηαιινπξγία), ζηε
δηακφξθσζε (π.ρ. έιαζε, δηέιαζε, θάκςε, θνίιαλζε), ζηελ αθαίξεζε πιηθνχ (π.ρ. ηφξλνο, πιάλε,
θξέδα), ζηελ ζχλδεζε (π.ρ. ήισζε, ζπγθφιιεζε, θνριίσζε), ζηελ επηθάιπςε (π.ρ. ειεθηξνιπηηθή
επηκεηάιισζε) θαη ζηε βειηίσζε ηδηνηήησλ (π.ρ. βαθή κε θιφγα, ελαδψησζε).
ε πνιιέο θαηεξγαζίεο γηα ηελ θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηνζθεπέο.
Ιδηνζθεπέο είλαη ηα εηδηθά, επηπξφζζεηα εθείλα πξνζαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
εξγαιεηνκεραλέο γεληθήο ρξήζεο θαηά θχξην ιφγν, κε ζθνπφ:
“1. Σε ζχζθηγμε, ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα , θαη ηε ζπγθξάηεζε ζηαζεξά, ζηελ
πξνθαζνξηζκέλε ζέζε θαηεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην θνπηηθφ εξγαιείν
2. Σελ θαζνδεγνχκελε κεηαηφπηζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ηεο εξγαιεηνκεραλήο γηα αθξηβή
θαηεξγαζία
3. Σε ζχζθηγμε θαη ζηαζεξή ζπγθξάηεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνπηηθνχ
εξγαιείνπ θαη ηέινο
4. Σε ηαρχηεξε δπλαηή απνζχζθηγμε θαη αθαίξεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηελ εξγαιεηνκεραλή.
Η ρξεζηκνπνίεζε ηδηνζπζθεπήο ζηελ παξαγσγή πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ ηεκαρίσλ ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ κεραλήο είλαη απαξαίηεηε, φηαλ ε εμνηθνλφκεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ηεο
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ελέξγεηαο (ειεθηξηθή ελέξγεηα), πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηδηνζπζθεπήο, ππεξβαίλεη ην
θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηδηνζπζθεπήο.
πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηνζπζθεπέο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ θαηεξγάζηκσλ
ηεκαρίσλ κεραληθήο θνπήο είλαη κηθξφο. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηδηνζπζθεπήο
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη:
1. Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαηεξγαζίαο θαη επνκέλσο ε εμνηθνλφκεζε ηνπ
2. Η νκνηνκνξθία ζηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ ηεκαρίσλ θαη εμαζθάιηζε ηεο ελαιιαθηηθφηεηαο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ παξάγνληαη
3. Η κεγάιε αθξίβεηα θαηεξγαζίαο (κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα αλνρψλ θαηεξγαζίαο), πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηδηνζπζθεπψλ).
Η ρξεζηκνπνίεζε ηδηνζπζθεπψλ ζηελ νκαδηθή θαη ζηε καδηθή παξαγσγή κεραλνινγηθψλ πξντφλησλ
πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα:
1. Απνθπγή ηεο εξγαζίαο ράξαμεο ησλ ηεκαρίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ παξαγσγή θαηά
κνλάδα ρσξίο ρξήζε ηδηνζπζθεπψλ θαη επνκέλσο εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ
2. Άκεζε θαη αζθαιήο ζχζθηγμε θαη ζπγθξάηεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηαρχηεξε απνζχζθηγμε θαη
αθαίξεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηελ ηδηνζπζθεπή
3. Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, γηαηί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηδηνζπζθεπψλ επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή
ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ θαηεξγαζίαο αλά ηεκάρην ελφο νξηζκέλνπ ζηνηρείνπ
4. ηαζεξή πνηφηεηα θαη αθξίβεηα θαηεξγαζίαο ζε φια ηα θαηεξγάζηκα ηεκάρηα κεραληθήο θνπήο κε
ηε βνήζεηα ηδηνζπζθεπήο. Καη απηφ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ
5. Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ εκεξνκίζζηα, γηαηί νη απνιαβέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή είλαη ρακειφηεξεο απφ εθείλεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ
6. Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιεηνκεραλψλ πνπ απνηεινχλ ζνβαξέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο
7. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδηνζπζθεπψλ εμαζθαιίδεηαη ε ελαιιαθηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξάγνληαη
8. Γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ηδηνζπζθεπψλ απαηηείηαη ειάρηζηε ζπλήζσο ρεηξσλαθηηθή ζπκκεηνρή ζηελ
εξγαζία απφ ηνπο ηερλίηεο
9. Οη ηδηνζπζθεπέο ζπληεινχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ, ζην ειάρηζην δπλαηφ, ησλ πνιιαπιψλ θηλδχλσλ
αηπρεκάησλ ” (edume.myds.me)
Πνιιέο θνξέο βέβαηα φηαλ δελ ππάξρνπλ νη ηδηνζπζθεπεο ή δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή
ηνπο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη, γίλεηαη ε θαηεξγαζία ρσξίο ηελ
ρξήζε ηδνζπζθεπψλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο
είλαη ε κέζνδνο ησλ ΄΄ απηηψλ ΄΄ ή κέζνδνο ηεο γέθπξαο. Με απηή ηε κέζνδν θαηά ηελ θαηεξγαζία ησλ
θάζεσλ ζηηο εξγαιεηνκεραλέο δελ επηηπγράλεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα αιιά έηζη είλαη αζθαιήο θαη
ζηαζεξή ε ζπγθξάηεζε ηνπ αληηθείκελνπ θαη επηηπγράλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ. ηελ κέζνδν ηεο
γέθπξαο θαίλεηαη ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ θάζεσλ αθνχ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη κεηά απφ ππνινγηζκνχο φισλ ησλ παξακέηξσλ (π.ρ. κέγεζνο θνπηηθνχ,
ηειηθέο δηαζηάζεηο θηι.). Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αληηθείκελνπ απφ ηελ αξρηθή ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή,
ζρεδηάδνληαη θαη ηα ΄΄ απηηά ΄΄ ζην αληηθείκελν, γηα ηελ κέζνδν ηεο γέθπξαο, θαζψο απνηεινχλ κέξνο
ησλ θάζεσλ. Έηζη ν ρξφλνο θαηεξγαζίαο ζηηο εξγαιεηνκεραλέο κεηψλεηαη ζεκαληηθά αθνχ δελ
ρξεηάδεηαη ε πξφζδεζε ησλ ηδηνζθεπψλ αιιά θαη ηνπ αληηθείκελνπ πάλσ ζε απηέο, αιιά θαη ν ρξφλνο
απειεπζέξσζεο εμίζνπ. Παξαθάησ, ζηα θαζενιφγηα ησλ αληηθεηκέλσλ (part4 θαη part 5), είλαη εκθαλή
φια ηα παξαπάλσ αιιά θαη ε κέζνδνο ζπγθξάηεζεο γηα ηελ πεξίπησζε απηή.
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‘’Απηηά’’ δνθηκίνπ (κέζνδνο ηεο γέθπξαο)

Πξψηε πιε

Καηεξγαζκέλν δνθίκην κε ηελ κέζνδν ηεο γέθπξαο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο, ζηελ
εξγαιεηνκεραλή

‘’Απηηά’’ δνθηκίνπ (κέζνδνο ηεο γέθπξαο)

Καηεξγαζκέλν δνθίκην κε ηελ κέζνδν ηεο γέθπξαο
κεηά απφ ηελ θνπή ηνπ απφ ηελ πξψηε πιε

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΑΕΟΛΟΓΙΑ
ρεδηαζκφο Δξγαζηψλ Καηεξγαζίαο Γνθηκίνπ Part-1
(Φαζενιφγην - Process Planning)
Όλνκα δνθηκίνπ:
Σχπνο πιηθνχ:
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο:
Βάξνο πιηθνχ πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία:
Βάξνο πιηθνχ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία:
Αξηζκφο θάζεσλ θαηεξγαζίαο:
Δξγαιεηνκεραλή:
Απαηηνχκελα εξγαιεία ζπγθξάηεζεο:

Οδεγφο ρξσκάησλ:

Part-4
AL 2024-T3
115mm X 105mm X 70mm
2.30Kgs
0.43 Kgs
5
Οπνηνδήπνηε ηξηαμνληθφ CNC θέληξν θαηεξγαζίαο
1 CNC κέγγελε κε θνηλά κάγνπια (κε παηνχξα)
1 κπινθ αλχςσζεο ηεο κέγγελεο (πξναηξεηηθά)
4 ζθηγθηήξεο (θνπξθέηεο)
4 Βίδεο Allen
1 Σάθν 70x34x29 (Όιεο νη πιεπξέο ζα είλαη θαηεξγαζκέλεο κε
αλνρέο +- 0,5).Ο ηάθνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν θάζε -5
Γθξη = Τιηθφ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο ΦΑΗ-1 ζε
ζπκβαηηθή θξέδα
Γθξη = Καηεξγαζκέλεο επηθάλεηεο απφ πξνεγνχκελεο θάζεηο
Πνξηνθαιί = Δπηθάλεηεο πξνο θαηεξγαζία θαη θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο θαηεξγαζίαο

3D ςχζδιο δοκιμίου
10

Καταςκευαςτικό ςχζδιο δοκιμίου (ςχζδιο 1)

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-1 - Περιγραθή:
1)
2)
3)
4)

ε ζπκβαηηθή θξέδα λα γίλεη θαηεξγαζία φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο πξψηεο χιεο ηνπ δνθηκίνπ
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία: 115mm X 105mm X 70mm
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία: 108mm X 96mm X 60mm
εκαληηθφ: Η θαηεξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πιηθνχ

Σν δνθίκην κέζα ζην πιηθφ σο «πάιηλν θνπηί» κεηά απφ ηε ΦΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ-1 (ζρέδην 2)
11

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-2

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ πεξηθέξεηα κε ην ξάδην R18 ζε βάζνο 15mm (Α)
2) Καηεξγαζία νπήο Φ16 ζε βάζνο 15mm (Β)

12

Α

Β

Α

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 4)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 5)

13

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-3

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ επηθάλεηα (Α)
2) Καηεξγαζία ζηελ πεξηθέξεηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ξαδίνπ R18 ζε βάζνο 15mm (Β)
3) Καηεξγαζία νπήο Φ12 ζε βάζνο 15mm (Γ)

14

Α

Β

Γ

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 7)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 8)
15

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-4

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 9)

Αξηζηεξή πιεπξά ηεο κέγγελεο (ζρέδην10)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία πεξηνρήο (Α)
2) Καηεξγαζία πεξηθέξεηαο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ξαδίνπ R40 ζε βάζνο 20mm (Β)
3) Καηεξγαζία ηνπ αχιαθα 30x12 ζε βάζνο 20mm(Γ)
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Α

Γ

Α

Β

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (ζρέδην 11)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (Οινθιεξσκέλν δνθίκην)
(ζρέδην 12)
17

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-5

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 13)

ηελ Φαζε-5 ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ηάθν
δηαζηάζεσλ 70x36x22 γηα λα ζηεξίμνπκε ην πιηθφ
ζην θάησ κέξνο ηνπ.

(ρέδην 14)
Σάθνο

18

Α

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ΦΑΗ-5 (ζρέδην 15)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία ΦΑΗ-5 (ζρέδην 16)

19

ρεδηαζκφο Δξγαζηψλ Καηεξγαζίαο Γνθηκίνπ Part-2
(Φαζενιφγην - Process Planning)
Όλνκα δνθηκίνπ:
Σχπνο πιηθνχ:
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο:
Βάξνο πιηθνχ πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία:
Βάξνο πιηθνχ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία:
Αξηζκφο θάζεσλ θαηεξγαζίαο:
Δξγαιεηνκεραλή:
Απαηηνχκελα εξγαιεία ζπγθξάηεζεο:

Part-5
AL 2024-T3
115mm X 105mm X 70mm
2.44 Kgs
0.44 Kgs
5
Οπνηνδήπνηε ηξηαμνληθφ CNC θέληξν θαηεξγαζίαο
1 CNC κέγγελε κε θνηλά κάγνπια (κε παηνχξα)
1 κπινθ αλχςσζεο ηεο κέγγελεο (πξναηξεηηθά)
4 ζθηγθηήξεο (θνπξθέηεο) γηα ζχζθημε ηεο κέγγελεο ζην ηξαπέδη
4 Βίδεο Allen
1 Δξγαιείν ζπγθξάηεζεο (fixture) γηα ηελ θάζε 5
2 πεηξφβηδεο γηα θεληξάξηζκα θαη ζχζθημε ηνπ πιηθνχ
2Βηδεο Μ10 Αιιελ γηα ζχζθημε ηνπ πιηθνχ επάλσ ζην εξγαιείν

Οδεγφο ρξσκάησλ:

Γθξη = Τιηθφ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο ΦΑΗ-1 ζε
ζπκβαηηθή θξέδα
Γθξη = Καηεξγαζκέλεο επηθάλεηεο απφ πξνεγνχκελεο θάζεηο
Πνξηνθαιί = Δπηθάλεηεο πξνο θαηεξγαζία θαη θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο θαηεξγαζίαο

3D ζρέδην δνθηκίνπ
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Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην δνθηκίνπ (ζρέδην 1)
ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-1 - Περιγραθή:
1)
2)
3)
4)

ε ζπκβαηηθή θξέδα λα γίλεη θαηεξγαζία φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο πξψηεο χιεο ηνπ δνθηκίνπ
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία: 110mm X 105mm X 70mm
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία: 100mm X 95.66mm X 62.5mm
εκαληηθφ: Η θαηεξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πιηθνχ

Σν δνθίκην κέζα ζην πιηθφ σο «πάιηλν θνπηί» κεηά απφ ηε ΦΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ-1 (ζρέδην 2)
21

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-2

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ πεξηθέξεηα κε ηα δπν ξάδηα Ρ12.5 ζε βάζνο 15mm (Α)
2) Καηεξγαζία 2 νπψλ Φ12.5 ζε βάζνο 15mm (Β)
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Β

Α

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 4)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 5)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-3

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία πεξηνρήο (Α)
2) Καηεξγαζία ζηελ πεξηθέξεηα κε ηα δχν ξάδηα R 12.5 ζε βάζνο 15mm (Β)
3) Καηεξγαζία 2 νπψλ Φ10 ζε βάζνο 15mm (Γ)
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Α

Γ

Β

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 7)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 8)
25

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-4

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 9)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία πεξηνρήο (Α)

26

Α

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (ζρέδην 10)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (ζρέδην 11)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-5
Οδηγίες :
1. ηε θάζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εξγαιείν ζπγθξάηεζεο γηα λα πεξηζηξέςνπκε ην πιηθφ 45
κνίξεο κε ζθνπφ λα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πάην ηεο πεξηνρήο πνπ ζα θαηεξγαζηνχκε παξάιιειν κε
ηα κάγνπια ηεο κέγγελεο (βιέπε ζρέδην 14)
2. Η ζπγθξάηεζε ηνπ πιηθνχ πάλσ ζην εξγαιείν ζπγθξάηεζεο ζα γίλεη κε δπν Φ10 – Μ10 ρεηξφβηδεο
(shoulder bolts ) κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδνπκε ηαπηφρξνλα ζσζηφ θεληξάξηζκα θαη επαξθή ζχζθημε ηνπ
πιηθνχ ζην εξγαιείν ζπγθξάηεζεο
3. Υξεζηκνπνηνχκε επίζεο δπν Μ10 Allen βίδεο γηα λα δηαζθαιίζνπκε θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ πιηθνχ
πάλσ ζην εξγαιείν ζπγθξάηεζεο.

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 12)

28

Φ10-Μ10 ρεηξφβηδεο

Μ10 Allen βίδεο

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 13)

29

Δξγαιείν ζπγθξάηεζεο (ζρέδην 14)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1)
2)
3)
4)

Καηεξγαζία πεξηνρήο (Α)
Καηεξγαζία πεξηνρήο (Β)
Γηάηξεζε δηακπεξνχο νπήο Φ20 (Γ)
Καηεξγαζία ινπθηνχ 7.5 x7.5 (Γ)
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B

Γ

Α

Γ

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ -5 (ζρέδην 17)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-5 (ζρέδην 18)

31

ρεδηαζκφο Δξγαζηψλ Καηεξγαζίαο Γνθηκίνπ Part-3
(Φαζενιφγην - Process Planning)
Όλνκα δνθηκίνπ:
Σχπνο πιηθνχ:
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο:
Βάξνο πιηθνχ πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία:
Βάξνο πιηθνχ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία:
Αξηζκφο θάζεσλ θαηεξγαζίαο:
Δξγαιεηνκεραλή:
Απαηηνχκελα εξγαιεία ζπγθξάηεζεο:

Οδεγφο ρξσκάησλ:

Part-8
AL 2024-T3
145mm X 100mm X 85mm
3.82 Kgs
0.43 Kgs
4
Οπνηνδήπνηε ηξηαμνληθφ CNC θέληξν θαηεξγαζίαο
1 CNC κέγγελε κε θνηλά κάγνπια (κε παηνχξα)
1 κπινθ αλχςσζεο ηεο κέγγελεο (πξναηξεηηθά)
4 ζθηγθηήξεο (θνπξθέηεο)

Γθξη = Τιηθφ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο ΦΑΗ-1 ζε
ζπκβαηηθή θξέδα
Γθξη = Καηεξγαζκέλεο επηθάλεηεο απφ πξνεγνχκελεο θάζεηο
Πνξηνθαιί = Δπηθάλεηεο πξνο θαηεξγαζία θαη θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο θαηεξγαζίαο

3D ζρέδην δνθηκίνπ

32

Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην δνθηκίνπ (ζρέδην 1)
ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-1 - Περιγραθή:
1)
2)
3)
4)

ε ζπκβαηηθή θξέδα λα γίλεη θαηεξγαζία φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο πξψηεο χιεο ηνπ δνθηκίνπ
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία: 145mm X 100mm X 85mm
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία: 135mm X 89mm X 75mm
εκαληηθφ: Η θαηεξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πιηθνχ

Σν δνθίκην κέζα ζην πιηθφ σο «πάιηλν θνπηί» κεηά απφ ηε ΦΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ-1 (ζρέδην 2)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-2

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία κφλν ηνπ ξάδηνπ R26 ζε βάζνο 20mm (Α)
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A

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 4)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 5)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-3
Σν ξφδην R26 πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ΦΑΗ-2 βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ πιηθνχ (βιέπε ζρέδην 7)
ΠΡΟΟΥΗ: Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα εμέρεη απφ ηε δεμηά πιεπξά ηεο κέγγελεο 68mm

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1)
2)
3)
4)

Καηεξγαζία ζρηζίκαηνο (Α)
Καηεξγαζία ζηελ πεξηνρή (Β)
Γηάλνημε νπήο Φ22 (Γ)
Καηεξγαζία πεξηθέξεηαο θαη ξάδηνπ R22
Πίζσ πιεπξά κέγγελεο (ζρέδio 7)
36

A

B

Γ

Γ

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 8)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 9)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-4

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 10)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία πεξηνρήο (Α)
2) Καηεξγαζία ξάδηνπ R56 (Β)
Γεμηά πιεπξά ηεο κέγγελεο (ζρέδην 11)
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Β

Α

Σν πιηθφ επάλσ ζηε κέγγελε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (ζρέδην 12)

Σν πιηθφ εθηφο κέγγελεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (Οινθιεξσκέλν δνθίκην)
(ζρέδην 13)
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ρεδηαζκφο Δξγαζηψλ Καηεξγαζίαο Γνθηκίνπ Part-4
(Φαζενιφγην - Process Planning)
Όλνκα δνθηκίνπ:
Σχπνο πιηθνχ:
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο:
Βάξνο πιηθνχ πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία:
Βάξνο πιηθνχ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία:
Αξηζκφο θάζεσλ θαηεξγαζίαο:
Δξγαιεηνκεραλή:
Απαηηνχκελα εξγαιεία ζπγθξάηεζεο:

Part-3
AL 2024-T3
200mm X 117mm X 12mm
2.30Kgs
0.43 Kgs
4
Οπνηνδήπνηε ηξηαμνληθφ CNC θέληξν θαηεξγαζίαο
4 ζθηγθηήξεο (θνπξθέηεο)

Οδεγφο ρξσκάησλ:

Κφθθηλν ξάκπ= Τιηθφ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο ΦΑΗ-2
ζε ζπκβαηηθή θξέδα
Κφθθηλν = Καηεξγαζκέλεο επηθάλεηεο απφ πξνεγνχκελεο θάζεηο
Πξάζηλν = Δπηθάλεηεο κεηά ηελ δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ
απηηψλ
Γθξί= Δπηθάλεηεο πξνο θαηεξγαζία θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
θαηεξγαζίαο

3D ζρέδην δνθηκίνπ
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Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην δνθηκίνπ (ζρέδην 1)

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-1 - Περιγραθή:
1)
2)
3)
4)

ε ζπκβαηηθή θξέδα λα γίλεη θαηεξγαζία φισλ ηεο πιεπξάο Α ηεο πξψηεο χιεο ηνπ δνθηκίνπ
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία: 200mm X 117mm X 12mm
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία: 200mm X 117mm X 12mm
εκαληηθφ: Η θαηεξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πιηθνχ

Σν δνθίκην κέζα ζην πιηθφ σο «πάιηλν θνπηί» κεηά απφ ηε ΦΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ-1 (ζρέδην 2)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-2
A

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ πιεπξά Α εζσηεξηθά ζε βάζνο 8 mm (Α)
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Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 4)

43

Σν πιηθφ εθηφο ηξάπεδαο θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 5)

44

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-3
B

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ πιεπξά Β ζε βάζνο 4mm (B)
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B

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 7)
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Σν πιηθφ εθηφο ηξάπεδαο θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 8)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-4
Οδηγίες:
1. ηε Φάζε-4 θαηεξγαδφκαζηε ην πιηθφ , εθηφο εξγαιεηνκεραλήο, ζην εθαξκνζηήξην γηα ηελ θνπή ησλ
απηηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ κέζνδν ηεο γέθπξαο
2. Λεηαίλνπκε ηα ζεκεία κεηά ηελ θνπή ησλ απηηψλ
Α

Α

Α

Α

Σν πιηθφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο αθαίξεζεο ησλ απηηψλ ΦΑΗ-4 (ζρέδην 9)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία γηα ηελ θνπή ησλ απηηψλ (Α)
2) Λείαλζε ησλ ζεκείσλ κεηά ηελ θνπή ησλ απηηψλ (Β)
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Β

Β

Β

Σν πιηθφ κεηά ηελ θαηεξγαζία θνπήο ησλ απηηψλ ΦΑΗ-4 (ζρέδην 9)

Β

Γεμηά πιεπξά ηνπ πιηθνχ (ζρεδην 11)
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Σν πιηθφ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (ζρέδην 11)
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ρεδηαζκφο Δξγαζηψλ Καηεξγαζίαο Γνθηκίνπ Part-5
(Φαζενιφγην - Process Planning)
Όλνκα δνθηκίνπ:
Σχπνο πιηθνχ:
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο:
Βάξνο πιηθνχ πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία:
Βάξνο πιηθνχ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία:
Αξηζκφο θάζεσλ θαηεξγαζίαο:
Δξγαιεηνκεραλή:
Απαηηνχκελα εξγαιεία ζπγθξάηεζεο:

Part-3
AL 2024-T3
570mm X 550mm X 30,5mm
2.30Kgs
0.43 Kgs
4
Οπνηνδήπνηε ηξηαμνληθφ CNC θέληξν θαηεξγαζίαο
4 ζθηγθηήξεο (θνπξθέηεο

Οδεγφο ρξσκάησλ:

Κφθθηλν ξακπ = Τιηθφ κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο ΦΑΗ-1
ζε ζπκβαηηθή θξέδα
Κφθθηλν= Καηεξγαζκέλεο επηθάλεηεο απφ πξνεγνχκελεο θάζεηο
Πξάζηλν = Δπηθάλεηεο κεηά ηελ δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ
απηηψλ
Γθξη = Δπηθάλεηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηεξγαζίαο

3D ζρέδην δνθηκίνπ
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Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην δνθηκίνπ (ζρέδην 1)
ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-1 - Περιγραθή:
1)
2)
3)
4)

ε ζπκβαηηθή θξέδα λα γίλεη θαηεξγαζία ησλ πιεπξψλ Α θαη Β ηεο πξψηεο χιεο ηνπ δνθηκίνπ
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο πξηλ απφ ηελ θαηεξγαζία: 570mm X 550mm X 29mm
Γηαζηάζεηο πξψηεο χιεο κεηά απφ ηελ θαηεξγαζία: 570mm X 550mm X 29mm
εκαληηθφ: Η θαηεξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πιηθνχ

Σν δνθίκην κέζα ζην πιηθφ σο «πάιηλν θνπηί» κεηά απφ ηε ΦΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ-1 (ζρέδην 2)
52

ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-2
A

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ πεηξά Α εζσηεξηθά ζε βάζνο 19,1mm (Α)
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Α

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 4)
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Σν πιηθφ εθηφο ηξάπεδαο θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-2 (ζρέδην 5)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-3
B

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο (ζρέδην 6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία ζηελ πιεπξά Β ζε βάζνο 9,9 mm (B)
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B

Σν πιηθφ επάλσ ζηε ηξάπεδα θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 7)
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Σν πιηθφ εθηφο ηξάπεδαο θαηεξγαζίαο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-3 (ζρέδην 8)
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ΦΑΗ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ-4
Οδηγίες:
1. ηε Φάζε-4 θαηεξγαδφκαζηε ην πιηθφ , εθηφο εξγαιεηνκεραλήο, ζην εθαξκνζηήξην γηα ηελ θνπή ησλ
απηηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ κέζνδν ηεο γέθπξαο
2. Λεηαίλνπκε ηα ζεκεία κεηά ηελ θνπή ησλ απηηψλ
Α

Α

Α

Α

Α

Σν πιηθφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηεξγαζίαο αθαίξεζεο ησλ απηηψλ ΦΑΗ-4 (ζρέδην 9)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΗ:
1) Καηεξγαζία γηα ηελ θνπή ησλ απηηψλ (Α)
2) Λείαλζε ησλ ζεκείσλ κεηά ηελ θνπή ησλ απηηψλ (Β)
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Β

Β

Β

Σν πιηθφ κεηά ηελ θαηεξγαζία θνπήο ησλ απηηψλ ΦΑΗ-4 (ζρέδην 10)

Β

Γεμηά πιεπξά ηνπ πιηθνχ (ζρέδην11)
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Σν πιηθφ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεξγαζίαο ζηε ΦΑΗ-4 (ζρέδην 12)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Σριςδιάςτατη Εκτύπωςη
Η ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε (3D printing) είλαη κηα κέζνδνο πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο ζηελ νπνία
θαηαζθεπάδνληαη αληηθείκελα κέζσ ηεο δηαδνρηθήο πξφζζεζεο επάιιεισλ ζηξψζεσλ πιηθνχ. ηε ηξηζδηάζηαηε
εθηχπσζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξνη ηχπνη πιηθνχ, θπξίσο θεξακηθά θαη πνιπκεξή. ε ζχγθξηζε κε
άιιεο ηερλνινγίεο θαη εμνπιηζκφ πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο, νη ηξηζδηάζηαηνη εθηππσηέο είλαη ζπλήζσο ηαρχηεξνη,
θζελφηεξνη θαη επθνιφηεξνη ζηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή θπζηθψλ κνληέισλ θαη
πξσηνηχπσλ απφ ζρεδηαζηέο, κεραληθνχο θαη νκάδεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
εθηππψλνπλ κέξε θαη εμαξηήκαηα απφ δηάθνξα πιηθά, κε δηαθνξεηηθέο κεραληθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ζπρλά
ζε κηα εληαία δηαδηθαζία θαηαζθεπήο.
Η ηερλνινγία ησλ 3D εθηππσηψλ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο
αξρηηεθηνληθήο , ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηελ αεξνδηαζηεκηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ηελ εθπαίδεπζε , ζε έξγα
πνιηηηθψλ κεραληθψλ θαη ζε πάξα πνιιά άιια. Οη εθηππσηέο εηδηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πιαζηηθφ ζαλ πξψηε
πιε κπνξνχλ θαηαζθεπάζνπλ θξεκάζηξεο , θαπάθηα , εξγαιεία γηα Dremel θιπ. κε ηελ ρξήζε ησλ ζρεδίσλ πνπ
ππάξρνπλ ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί θάπνηνο λα θαηαζθεπάζεη απφ πιαζηηθφ ,
απφ έλα πνιχ κηθξφ εμάξηεκα έσο κηα ζχλζεηε θαηαζθεπή απφ δηάθνξα θνκκάηηα.
Έλα πιενλέθηεκα πνιχ ζεκαληηθφ ηεο ηξηζδηάζηαηεο εθηχπσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα παξάγσγεο πεξίπινθσλ
αληηθεηκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν φζν πιηθφ ρξεηάδεηαη. Η βνήζεηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο εθηχπσζεο ζηελ
παξάγσγε είλαη πνιχ κεγάιε θαη βνεζά πάξα πνιχ ζηελ ηνπηθνπνηεζε ηεο , κεηψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε
παξνπζίαο γξακκήο παξαγσγήο θαη ζπληειεί ζηε κείσζε CO2 ιφγν ιηγφηεξσλ κεηαθηλήζεσλ.

3D Εκησπώζεις Φάζεων
Γηα ηελ απνηππσζε ησλ θάζεσλ ρξεζηκνπνηεζεθε ν 3D εθηππσηεο CubePro Duo.
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‘’ O CubePro 3D Printer είλαη ε λεψηεξε ιχζε ηεο 3D Systems ζηελ θαηεγνξία πξνζηηψλ 3D Printers, γηα
επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Μπνξεί λα εθηππψζεη ηξηζδηάζηαηα, ζθιεξά πιαζηηθά αληηθείκελα απφ ABS,PLA θαη
Nylon πιηθά. Οη κέγηζηεο δηαζηάζεηο εθηχπσζεο κνληέινπ θηάλνπλ εσο 285 x 270 x 230 mm .Η παξαπάλσ
επηθάλεηα εθηχπσζεο κπνξεί λα αμηνπνήζεί γηα ηδηαίηεξα κεγάια κνληέια κηαο θαη ν 3D Printer
δηαζέηεη ζεξκαηλφκελν ζάιακν εθηχπσζεο. ε θάζε "εθηχπσζε" κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εψο θαη 3
ρξψκαηα-πιηθά ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θεθαιψλ ηνπ 3D Printer. Οη 3D Printers κε 2 θαη 3 θεθαιέο
εθηχπσζεο κπνξνχλ λα ηππψζνπλ πεξηζζφηεξα ρξψκαηα ζην ίδην κνληέιν (εσο 3). Ο CubePro Duo επίζεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα απφ ηηο θεθαιέο ηνπο γηα δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθήο δνκήο (support) , θάηη πνπ
απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζχλζεηα κνληέια. H αθαίξεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ είλαη επθνιφηεξε
ζε απηή ηελ πεξίπησζε.’’ (www.anima.gr 2016)

Δθθίλεζε εθηχπσζεο δνθηκίσλ
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Η εμέιημε ηεο εθηχπσζεο ησλ δνθηκίσλ

Σα δνθίκηα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηχπσζεο
64

Γνθίκηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηχπσζεο

Οινθιεξσκέλν δνθίκην κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθηχπσζεο (θνξκφο κέγγελεο)
65

Οη εθηππσκέλεο θάζεηο ηνπ θνκκαηηνχ Part-1 , θαη κεγγελε ζπλαξκνινγεκελε.
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