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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και εν συνεχεία η 

κατασκευή δοκιμίων ατράκτων με διαβάθμιση και σφηναύλακα ώστε να 

παραχωρηθούν για πειράματα αντοχής σε κόπωση σύνθετης καταπόνησης. 

Συγκεκριμένα θα γίνει ακριβής καταγραφή των συνθηκών κατεργασίας, όχι μόνο για 

το σύνολο των ατράκτων αλλά και για το κάθε μέρος κατεργασίας ξεχωριστά για 

κάθε ομάδα δοκιμίων (διαφορετικές διαστάσεις κ.λ).  Το υλικό κατασκευής θα είναι 

ένας κοινός χάλυβας κατασκευών κατά  DIN ck45  το οποίο υλικό αναφέρεται στη 

συνέχεια όπως επίσης και για τις συνθήκες κατεργασίας που θα ορίζονται από το 

πρότυπο ISO1143   Metallic materials — Rotating bar bending fatigue testing.  Η 

μηχανουργική κατεργασία πραγματοποιείται σε συμβατικές εργαλειομηχανές 

(τόρνος, φρέζα). Τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαλειομηχανών θα παρουσιάζονται 

σε μέρος της εργασίας. Για την κατανόηση των μηχανουργικών διαδικασιών υπάρχει 

φωτογραφικό υλικό. Τέλος θα υπάρχει πίνακας που θα περιέχει τις τελικές διαστάσεις 

του κάθε άξονα, όπως επίσης τα αποτελέσματα της τραχυμέτρησης. 
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ABSTRACT 

 

   The subject of this dissertation is the design and then the construction of spindle-

type spindle studs and crankshafts to be given for stress tests of complex stress 

fatigue. In particular, the processing conditions will be accurately recorded, not only 

for the whole spindle but also for each processing part separately for each set of 

specimens (different dimensions, etc.). The construction material will be a common 

structural steel according to DIN ck45 which material is referred to hereinafter, as 

well as for the processing conditions defined by the ISO1143 metallic materials 

Rotating bar bending fatigue testing. Machining is carried out on conventional 

machine tools (lathe, milling machine). Technical characteristics of machine tools will 

be presented in part of the work. For comprehension of machining processes there is 

photographic material. Finally, there will be a table containing the final dimensions of 

each axis, as well as the results of the tram measurement. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 

1.1 ΤΟΡΝΟΣ 

Οι τόρνοι είναι εργαλειομηχανές , οι οποίες χρησιμοποιούνται βασικά στην 

κατασκευή κομματιών κυλινδρικής διατομής. Είναι ένα εργαλείο που θα συναντήσει 

κανείς σχεδόν παντού , όπου γίνεται κάποια κατεργασία σε μεταλλικά κομμάτια 

τόρνος μπορεί να κατεργάζεται όλα τα σιδηρούχα και μη μέταλλα , και ένα μεγάλο 

μέρος από τα μη μεταλλικά τεχνητά υλικά. [2] 

 

 

 

Εικόνα 1 : Τόρνος. [1] 

 

Ένας τόρνος γενικής χρήσης μπορεί να κάνει τις παρακάτω εργασίες : 

 Τόρνευση εξωτερικών και εσωτερικών κυλινδρικών επιφανειών  

 Τόρνευση κωνικών επιφανειών  

 Τόρνευση επίπεδων επιφανειών , όπως στην εγκάρσια τόρνευση  
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 Τρυπήματα και διάνοιξη οπών  

 Κατεργασία επιφανειών μορφής  

 Έκκεντρη τόρνευση , όπως έκκεντρα στροφαλοφόροι άξονες  

 Κοπή εξωτερικών σπειρωμάτων όλων των μορφών  

 Περιέλιξη ελατηρίων  

 Ρικνώματα ή κανελάζ  

 Κατεργασία σφαιρικών εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών  

 Λείανση , με ιδιοσυσκευή , εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών 

 

 

Τα κύρια μέρη του τόρνου γενικής χρήσεως 

   Η κλίνη (κρεβάτι) του τόρνου με τους πρισματοδηγούς (γλίστρες)  εδράζεται στο 

πλαίσιο. Η κλίνη φέρει το κιβώτιο ταχυτήτων, το εργαλειοφορείο και τον 

κεντροφορέα (κουκουβάγια). Το κατασκευαστικό μέγεθος της μηχανής καθορίζεται 

από το ύψος h των κέντρων και το μήκος  L τορνεύσεως. Η μέγιστη διάμετρος 

τορνεύσεως αντιστοιχεί περίπου προς το διπλάσιο του ύψους h. [1] 

 

 

 

Εικόνα 2 : Οι κύριες δομικές μονάδες του τόρνου. [1] 
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Η κλίνη του τόρνου 

Η κλίνη (κρεβάτι) του τόρνου πρέπει να είναι ιδιαίτερα άκαμπτη και ελεύθερη 

ταλαντώσεων. Για αυτόν το λόγο είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο και 

ενισχυμένη με ισχυρές νευρώσεις. Συνδέεται με πλαίσιο με κοχλίες ή είναι ένα σώμα 

όπως φαίνεται παρακάτω. Οι δημιουργούμενοι κοίλοι χώροι πληρούνται πολλές 

φορές με άμμο ή γρανίτη με συνδετικό τεχνιτές ρητίνες για απόσβεση των 

ταλαντώσεων. [1] 

 

 

 

Εικόνα 3 : Η κλίνη του τόρνου. [1] 

 

 

Οι πρισματοδηγοί είναι βαμμένοι επιφανειακά και αποτελούν το άνω μέρος της 

κλίνης του τόρνου. Χρησιμεύουν για την υποδοχή του κιβωτίου ταχυτήτων και την 

οδήγηση του εργαλειοφορείου και του κεντροφορέα. [1] 
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Το κιβώτιο ταχυτήτων και η κύρια άτρακτος 

   Έδραση. Η κύρια άτρακτος εδράζεται στο κιβώτιο ταχυτήτων σε ισχυρά ρουλεμάν 

ακριβείας. Από την έδραση και την ακαμψία της κύριας ατράκτου εξαρτάται η 

ποιότητα κατεργασίας. Αν οι τριβείς έχουν μεγάλη χάρη ή δεν έχουν ακριβώς 

κυκλική κίνηση, εμφανίζονται στα αντικείμενα σφάλματα μορφής και επιφανείας. Για 

την παραλαβή των αξονικών και ακτινικών δυνάμεων χρησιμοποιούνται 

προεντεταμένοι κυλινδρικοί τριβείς μαζί με αξονικούς ένσφαιρους. Οι τριβείς πρέπει 

να ελέγχονται περιοδικά για την σωστή ρύθμιση της προεντάσεως. Η λίπανση τους 

γίνεται συνήθως με κεντρική εγκατάσταση λιπάνσεως. [1] 

 

 

 

 

Εικόνα 4 : Πρόσθια έδραση της κύριας ατράκτου. [1] 

 

Υποδοχή των μέσων συσφίξεως 

   Για την υποδοχή ενός τσοκ ή ενός πλατώ χρησιμοποιείται ένας κώνος μικρού 

μήκους. Ο κώνος σταθεροποιείται με τη βοήθεια ενός δίσκου με εγκοπές μπαγονέττ. 

Οι πόντες, ο μετωπικός στροφέας και τα τιμπίδια τοποθετούνται σε έναν εσωτερικό 
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κώνο. Η κύρια άτρακτος είναι κοίλη. Αυτό ελαττώνει την αδράνεια αυξάνει τη 

σταθερότητα στην μορφή και επιτρέπει την εισαγωγή υλικού σε ράβδους. Έτσι 

μπορούν να τοποθετούν υποδοχές ράβδων καθώς και συσφιγκτικές συσκευές με 

τριβή. [1] 

 

 

Εικόνα 5 : Στερέωση των μέσων συσφίξεως. [1] 

 

Η κίνηση της κύριας ατράκτου 

   Στους τόρνους γενικής χρήσεως για την κίνηση χρησιμοποιείται κινητήρας 

τριφασικού ρεύματος μαζί με ένα σύστημα κινητών οδοντοτροχών. Συνήθως 

μπορούν να πραγματοποιηθούν 24 έως 36 διαφορετικές στροφές κλιμακώμενες με 

γεωμετρική κλιμάκωση. [1] 

Η κίνηση προώσεων 

   Η κίνηση των προώσεων προέρχεται από την κίνηση της κύριας ατράκτου. Το 

μέγεθος της προώσεως σε χιλιοστά ανά στροφή. Με τον αναστροφέα κινήσεως, το 

οποίο είναι συνήθως σύστημα με συμπλέκτη, μπορούμε να καθορίσουμε την 

διεύθυνση της προώσεως. Με ανταλλακτικούς τροχούς ή τραπεζοειδής ιμάντες 

συνδέεται το σύστημα αναστροφής κινήσεως με ένα πολυβάθμιο κιβώτιο κινητών 

οδοντοτροχών, το σύστημα κινήσεως των προώσεων. Με το σύστημα αυτό βάζουμε 
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την επιθυμητή πρόωση και καθορίζεται αν θα ληφθεί η κίνηση από τον άξονα των 

προώσεων ή τον κοχλία του τόρνου. [1] 

 

Εικόνα 6 : Διάγραμμα του συστήματος μεταδόσεως προώσεων. [1] 

 

Εργαλειοφορείο 

   Το εργαλειοφορείο χρησιμεύει για το δέσιμο του εργαλείου και την κίνηση των 

εργαλείων του τόρνου. Αποτελείται από το κιβώτιο κινήσεως εργαλειοφορείου, το 

εγκάρσιο εργαλειοφορείο και το άνω εργαλειοφορείο με τον εργαλειοδέτη. Το κάτω 

εργαλειοφορείο χρησιμεύει για την κατά μήκος κίνηση των εργαλείων τορνεύσεως, 

το εγκάρσιο εργαλειοφορείο για την κάθετη κίνηση και το στρεφόμενο άνω 

εργαλειοφορείο για την κίνηση προς κάθε διεύθυνση. [1] 

 

 

Εικόνα 7 : Εργαλειοφορείο. [1] 
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   Το κιβώτιο κινήσεως του εργαλειοφορείου περιλαμβάνει τους μηχανισμούς 

εμπλοκής για την πραγματοποίηση των διαφόρων κινήσεων και για την κύρια ζεύξη. 

Ως άξονας προώσεων χρησιμοποιείται ένας λείος άξονας με αυλάκι κατά μήκος της 

εξαγωνικής διατομής. Ο άξονας αυτός μεταφέρει τη δύναμη για την κατά μήκος και 

εγκάρσια κίνηση. Ο κοχλίας σπειρωμάτων είναι ένας άξονας με τραπεζοειδής 

σπείρωμα και χρησιμεύει για την τόρνευση σπειρωμάτων. Με τη βοήθεια του άξονα 

θέσεως σε κίνηση ενεργοποιείται ο κύριος συμπλέκτης της μηχανής. [1] 

   Ο  μηχανισμός ασφαλείας ο οποίος είναι η ενότητα κορώνας-ατέρμονα ή 

συμπλέκτης ολισθήσεως κάνει δυνατή τη τόρνευση στο πρόσωπο πατούρας και 

ασφαλίζει τον μηχανισμό προώσεων έναντι υπερφορτίσεως. Όταν η δύναμη υπερβεί 

μία προκαθορισμένη τιμή, εκτινάσεται ο ατέρμονας από τη κορώνα και διακόπτει την 

πρόωση. [1] 

 

 

Εικόνα 8 : Ροή δυνάμεως στο κιβώτιο κινήσεως του εργαλειοφορείο. [1] 

 

 

   Η ροή της δυνάμεως για την κατά μήκος και εγκάρσια κίνηση γίνεται από τον 

άξονα προώσεων μέσω ατέρμονα και κορώνας σε έναν ενδιάμεσο τροχό, ο οποίος 

επιτρέπει την εναλλαγή της κινήσεως. Στην κατά μήκος πρόωση, το εργαλειοφορείο 

κινείται με τη βοήθεια ενός οδοντωτού κανόνα, ο οποίος ευρίσκεται στο κάτω μέρος 

του κρεβατιού. [1] 
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   Για την εγκάρσια κίνηση περιστρέφεται μέσω του ενδιάμεσου τροχού ένας 

κοχλιοτομημένος άξονας, ο οποίος μέσω ενός περικοχλιού κινεί το εγκάρσιο 

εργαλειοφορείο . Για την κοπή σπειρώματος χρησιμοποιείται το διαιρούμενο 

περικόχλιο, το οποίο συνδέει έτσι το εργαλειοφορείο με τον κοχλία σπειρωμάτων. 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί ο μηχανισμός ασφαλείας έναντι 

υπερφορτίσεως. Όλες οι κινήσεις των εργαλειοφορείων μπορούν να γίνουν και με το 

χέρι μέσω χειροτροχών. Ο κοχλίας του τόρνου χρησιμεύει μόνο για τη κοπή 

σπειρωμάτων. [1] 

   Το κατώτερο εργαλειοφορείο οδηγείται με τις γλύστρες στην κλίνη του τόρνου και 

για εγκάρσια τόρνευση μπορεί να σταθεροποιηθεί. Το εγκάρσιο εργαλειοφορείο είναι 

κινητό κάθετα προς τον κοντό άξονα του τόρνου και έχει ρυθμιζόμενους οδηγούς. Η 

άτρακτος κινήσεώς του βρίσκεται σε έναν συμπλέκτη τηλεσκοπικής μορφής και 

μπορεί να κινηθεί αξονικά. Το άνω εργαλειοφορείο είναι ο φορέας του εργαλειοδέτη 

για τα εργαλεία τορνεύσεως και μπορεί να περιστραφεί περί του άξονα του κατά 360 

μοίρες. Η κίνηση του γίνεται με το χέρι. Η ρύθμιση των διαδρομών των διάφορων 

εργαλειοφορείων γίνεται σύμφωνα με κλίμακες. Με τη βοήθεια ενός συστήματος 

μετρήσεων με ψηφιακή ένδειξη, μπορεί να διαβαστεί η μετακίνηση του αντίστοιχου 

εργαλειοφορείου ή η αλλαγή της διαμέτρου, με αφετηρία ένα ελεύθερα εκλεγμένο 

σημείο. [1] 

 

 

Εικόνα 9 : Ένδειξη της κινήσεως του εργαλειοφορείου. [1] 
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Κεντροφορέας (κουκουβάγια) 

   Ο κεντροφορέας χρησιμεύει για την στήριξη επιμήκων αντικειμένων καθώς και για 

την υποδοχή εργαλείων διατρήσεως. Το έμβολο του κεντροφορέα μπορεί να 

σταθεροποιηθεί και να μετακινηθεί μέσω του κοχλίου και χειροτροχού. Για την 

κωνική τόρνευση μπορεί να μετακινηθεί εγκάρσια προς τον άξονα του τόρνου. [1] 

 

 

Εικόνα 10 : Κεντροφορέας (κουκουβάγια). [1] 

 

1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ 

Για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών στον τόρνο είναι απολύτως 

απαραίτητη η γνώση όλων όσων συμβαίνουν στον τόρνο κατά την κατεργασία. [1] 

Ταχύτητα κοπής και στροφές 

   Η κίνηση κοπής πραγματοποιείται με την περιστροφή του αντικειμένου. Η 

ταχύτητα αυτής της κινήσεως κοπής ονομάζεται ταχύτητα κοπής VC . Στην τόρνευση 

εκφράζεται σε m/min. Η εκλογή της ταχύτητας κοπής εξαρτάται από το υλικό του 

αντικειμένου, του εργαλείου, από το ψυκτικό, από την επιθυμητή ποιότητα 
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επιφάνειας και από την ισχύ της εργαλειομηχανής. Ενδεικτικές τιμές για την 

ταχύτητα κοπής λαμβάνονται από πίνακες. Οι στροφές n με τις οποίες θα 

λειτουργήσει ο τόρνος, διαβιβάζονται σε ένα διάγραμμα, το οποίο είναι στερεωμένο 

στην μηχανή , ή λαμβάνονται από πίνακες ή υπολογίζονται. [1] 

 

 

Εικόνα 11 : Διευθύνσεις κατά τη τόρνευση. [1]  

 

Εικόνα 12 : Διάγραμμα στροφών ενός τόρνου. [1] 
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Πρόωση  

Η πρόωση f σε mm (mm ανά στροφή) εκλέγεται σύμφωνα με την ισχύ της μηχανής 

και την επιθυμητή ποιότητα επιφάνειας . Η ταχύτητα προώσεως Vf σε mm/min 

υπολογίζεται από το γινόμενο πρόωση επί στροφές. Η ταχύτητα κοπής και η 

ταχύτητα προώσεως καθορίζουν την ενεργό ταχύτητα Ve. [1] 

 

Μέγεθος και μορφή της διατομής Α του αποβλήττου 

Το βάθος κοπής  a (πλάτος κοπής) καθορίζεται στην κυκλική τόρνευση και στην 

εγκάρσια από την τοποθέτηση του εργαλείου, ενώ στην τόρνευση ενός λαιμού από 

πλάτος του εργαλείου. Το βάθος κοπής επί την πρόωση δίνουν το μέγεθος της 

διατομής Α του αποβλήτου. [1] 

 

Εικόνα 13 : Πλάτος και βάθος κοπής. [1] 

  Η γωνία θέσεως κ είναι η γωνία μεταξύ της κόψης του εργαλείου και της 

διευθύνσεως προώσεως. Η γωνία καθορίζει τη μορφή της διατομής του αποβλήτου. 

 

Εικόνα 14 : Μέγεθος και μορφή αποβλήτου. [1] 
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   Το πλάτος b και το πάχος h του αποβλήτου εξαρτώνται από το βάθος κοπής, την 

πρόωση και τη γωνία θέσεως. [1] 

 

Μέγεθος της διατομής του αποβλήτου 

   Ο μικρότερος χρόνος κατεργασίας θα προκύψει αν η διάταξη του αποβλήτου είναι 

μεγάλη και οι στροφές υψηλές. Και τα δύο αυτά μεγέθη είναι περιορισμένα από την 

ισχύ της μηχανής και την διάρκεια ζωής του εργαλείου. Άρα αν πρόκειται να 

αφαιρεθεί μεγαλύτερη ποσότητα υλικού, αυτό θα γίνει σε περισσότερες φάσεις. [1] 

Ξεχόνδρισμα: Σκοπός του ξεχονδρίσματος είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 

αφαίρεση υλικού ανά μονάδα χρόνου. Η ακρίβεια μορφής και διαστάσεων καθώς και 

η ποιότητα επιφανείας επιτυγχάνονται στην επόμενη φάση κατεργασίας, το 

φινίρισμα. Για το ξεχόνδρισμα  επιλέγουμε μεγάλη πρόωση, αντίστοιχο βάθος κοπής 

και ταχύτητα κοπής, η οποία εξαρτάται από την ισχύ της μηχανής, την μεταφερόμενη 

ροπή στρέψεως και την εμφανιζόμενη φυγόκεντρο δύναμη. [1] 

Φινίρισμα: Με το φινίρισμα πρέπει να επιτευχθεί  η ακρίβεια των διαστάσεων και 

μορφής όπως επίσης και η ποιότητα επιφανείας. Πολλές φορές στο φινίρισμα 

διαμορφώνονται οι λεπτομέρειες. Στην κατεργασία του φινιρίσματος μικρή πρόωση 

και υψηλή ταχύτητα κοπής. [1] 

 

1.1.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΡΝΟΥ 

 

Υλικά εργαλείων τόρνου 

   Ως υλικά εργαλείων τόρνου χρησιμοποιούνται κυρίως επιστρωμένα 

σκληρομέταλλα και κεραμικά υλικά, συνήθως ως αναστρεφόμενα πλακίδια σε 

σφιγκτήρες. Τα εργαλεία για τόρνευση προφίλ ή μικρών εσωτερικών λεπτομερειών , 

έχουν πολλές φορές κόψεις από ταχυβόλα. Για λεπτές κατεργασίες μη σιδηρούχων 

υλικών ή πλαστικών ενισχυμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυκρυσταλλικο 

διαμάντι. Για σκληρά υλικά , π.χ. σκληρό χυτοσίδηρο και βαμμένο χάλυβα 

χρησιμοποιείται αζωτούχο βάριο , ενώ για χυτοσίδηρο αζωτούχο πυρίτιο. [1] 
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Γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου τόρνου 

   Κοπτικό άκρο. Η βασική μορφή του κοπτικού εργαλείου τόρνου είναι μια σφήνα με 

γωνία ελευθερίας α, γωνία σφηνώσεως β και γωνία αποβλήτου γ. Με τις βαθμίδες 

αποβλήτων αποσκοπεί κανείς στην θραύση των αποβλήτων από την ομαλή 

απομάκρυνση τους. Οι κατάλληλες για την κάθε κατεργασία γωνίες , εξαρτώνται από 

το υλικό του αντικειμένου, του εργαλείου και την μέθοδο κατεργασίας. Ενδεικτικές 

τιμές μπορούν  να ληφθούν από πίνακες. [1] 

 

Εικόνα 15 : Γωνίες στην σφήνα κοπής. [1]   

   Κύρια και δευτερεύουσα κόψη. Η κοπτική σφήνα αποτελείται από την κύρια κόψη, 

η οποία είναι εστραμμένη προς την διεύθυνση προώσεως και την δευτερεύουσα 

κόψη. Η δευτερεύουσα έχει, όπως και η κύρια , μια γωνία ελευθερίας , μια επιφάνεια 

ελευθερίας και μια γωνία θέσεως. Το όριο μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας κόψης 

βρίσκεται στην θέση στην οποία έχουμε κ=0° .Η κύρια κόψη αναλαμβάνει την κυρίως 

κατεργασία. [1] 

 

Εικόνα 16 : Κοπτικό άκρο εργαλείου τόρνου. [1] 
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   Γωνία κορυφής. Η κύρια και δευτερεύουσα κόψη σχηματίζουν την γωνία κορυφής 

ε. Οι γωνίες κορυφής για τα πλακίδια κοπτικών τόρνου βρίσκονται  μεταξύ 35° και 

90° . Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κορυφής στα σκληρομέταλλα , τόσο μικρότερος 

είναι ο κίνδυνος προώσεως. [1] 

 

 

Εικόνα 17 : Κορυφή κόψεων. [1] 

 

  

   Κορυφή κόψεων και ακτίνα κορυφής. Η κύρια και δευτερεύουσα και η 

δευτερεύουσα κόψη συναντώνται στην κορυφή. Αυτή η κορυφή είναι 

στρογγυλεμένη. Τα στρογγυλεύματα είναι ταυτοποιημένα με ακτίνες από 0.4 mm έως 

2.4 mm. Το μέγεθος της ακτίνας r και η πρόωση έχουν άμεση επίδραση στο βάθος 

των ιχνών κατεργασίας και συνεπώς στην ποιότητα επιφάνειας . Το δημιουργημένο 

βάθος τραχύτητας Rt μπορεί να υπολογιστεί. [1] 
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   Γωνία κλίσεως.  Ως γωνία κλίσεως λ θεωρούμε τη γωνία μεταξύ της κύρια κόψης 

και της καθέτου προς την διεύθυνση κοπής . Η γωνία κλίσεως είναι θετική αν η κόψη 

του εργαλείου προς τη διεύθυνση της κορυφής ανέρχεται. Αν κατέρχεται η γωνία 

είναι αρνητική. [1] 

 

 

Εικόνα 18 : Επίδραση του στρογγυλέματος κορυφής. [1] 

 

 

 

 

Εικόνα 19 : Γωνία κλίσεως και απομάκρυνση αποβλήτου. [1]  
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1.2 ΦΡΕΖΑ  

1.2.1 ΦΡΕΖΟΜΗΧΑΝΗ 

   Το φρεζάρισμα είναι μία κατεργασία με κοπή εργαλείου γεωμετρικά καθορισμένη 

για την παραγωγή επίπεδων ή καμπύλων επιφανειών , αυλακιών , ελικοειδών 

αυλακιών , οδοντώσεων και σπειρωμάτων . [2] 

 

Εικόνα 20 : Φρεζομηχανή. [1] 

 

 

   Ανάλογα με το είδος της κινήσεων προώσεων και με το είδος της παραγόμενης 

επιφάνειας , το φρεζάρισμα διακρίνεται σε επίπεδο , στρογγυλό , ελικοειδές , 

κυλίσεως προφίλ και μορφής .[2] 

Επιπλέον , οι φρέζες διακρίνονται : 
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 Ανάλογα με τον τρόπο τοποθετήσεων στην μηχανή (ένθετες , με στέλεχος ) 

 Με την  μορφή τους  

 Με την μορφή των δοντιών τους   

 Με την διεύθυνση των δοντιών τους  

 

 

Οι φρεζομηχανές τύπου κονσόλας 

 

   Οι φρεζομηχανές τύπου κονσόλας διακρίνονται σε οριζόντιες, 

κατακόρυφες και γενικής χρήσεως. 

   Οι φρεζομηχανές γενικής χρήσεως έχουν μια οριζόντια και μια 

κατακόρυφη κύρια άτρακτο. Το τραπέζι τους μπορεί να στραφεί 

αριστερά ή δεξιά κατά 45 μοίρες κάθε φορά και συχνά να πάρει και 

κλίση. Το σώμα της φρεζομηχανής φέρει το τραπέζι, τον κύριο κινητήρα, 

το κιβώτιο μεταδόσεων κινήσεως και το αντιστήριγμα. [1] 

   Η κονσόλα (γωνιακό τραπέζι), η οποία κρέμεται σε μια κατακόρυφη 

γλυσιέρα στο πρόσθιο μέρος του σώματος, εκτελεί την κατά μήκος 

κίνηση. Η εγκάρσια κίνηση (εγκάρσιος φορέας) γίνεται μέσω οριζόντιων 

οδηγών στο άνω μέρος του σώματος, ενώ ταυτόχρονα κινείται και το 

τμήμα που φέρει την άτρακτο. [1] 

   Οι φρεζομηχανές  CNC είναι εξοπλισμένες με σύστημα ελέγχου τροχιάς 

τριών αξόνων. Το τραπέζι της μηχανής μπορεί της μηχανής μπορεί να 

δεχθεί στρογγυλό τραπέζι NC. Όλοι οι άξονες έχουν κίνηση με ένσφαιρο 

σπείρωμα χωρίς χάρη, για φρεζάρισμα ομόρροπο και αντίρροπο. Κάθε 

άξονας έχει τη δική του κίνηση (πρόωση) με σύστημα άμεσης μετρήσεως 

διαδρομής. Η κατακόρυφη κεφαλή της μηχανής συνδέεται με την 

οριζόντια άτρακτο μέσω κιβωτίου οδοντοτροχών. [1] 
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Εικόνα 21 : Φρεζομηχανή γενικής χρήσεως τύπου κονσόλας, με σύστημα ελέγχου 

τροχιάς τριών αξόνων. [1] 

1.2.2  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (Φρέζας) 

Η στερέωση της φρέζας πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: Μεγάλη 

ακρίβεια στην κυκλική και επίπεδη κίνηση, μεγάλη ακαμψία και μεγάλη ακρίβεια 

στις αλλαγές των εργαλείων. [1] 

   Για τη στερέωση των εργαλείων χρησιμοποιούνται εργαλειοφόροι άξονες, βραχείς 

άξονες με κωνικό άκρο και τσοκ. Όλα αυτά έχουν τυποποιημένο εξωτερικό κώνο 

μεγάλης γωνίας, ο οποίος ταιριάζει σε ανάλογο εσωτερικό κώνο της ατράκτου, στον 

οποίο και στερεώνεται. [1] 

   Τα πλεονεκτήματα του κωνικού άκρου με μεγάλη γωνία: Δεν υπάρχει 

αυτοσύσφιξη, συνεπώς δεν παρεμποδίζεται η αυτόματη αλλαγή εργαλείου και η 

διαδρομή στερεώσεως είναι μικρή , συνεπώς και ο αντίστοιχος χρόνος. [1] 
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   Τα μειονεκτήματα του κωνικού άκρου με μεγάλη γωνία: Εναλλάξ, μεγάλες 

δυνάμεις εισαγωγής και εξωθήσεως και μικρή ακρίβεια κατά την αλλαγή του 

εργαλείου, διότι η κατά τη διεύθυνση του άξονα θέση δεν είναι καθορισμένη, μικρή 

ακαμψία στις μεγάλες δυνάμεις κοπής και μεγάλος πρόβολος στη στερέωση του 

εργαλείου. [1] 

 

 

Εικόνα 22 : Ελαττώματα του κωνικού στελέχους με μεγάλη γωνία. [1] 

  

  

  Οι εργαλειοφόροι άξονες χρησιμοποιούνται στις κυλινδρικές φρέζες, οι οποίες 

έχουν κυλινδρική οπή με ένα κατά μήκος αυλάκι και περιστρέφονται με τη βοήθεια 

σφήνας. Η επιθυμητή θέση προς το αντικείμενο καθορίζεται με ένθετους 

δακτύλιους. Οι επιφάνειες επαφής των δακτυλίων και των εργαλείων πρέπει να 

είναι μεταξύ τους ακριβώς παράλληλες και κάθετες προς την οπή, ώστε κατά τη 

σύσφιξη να μην παραμορφώνεται ο άξονας. Για να αποφύγουμε την κάμψη, μπορεί 

ο εργαλειοφόρος άξονας να αντιστηρίζεται στο βραχίονα της μηχανής με μία ή και 

με δεύτερη στο μέσον έδραση. [1] 
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Εικόνα 23 : Κύρια άτρακτος με εργαλειοφόρο άξονα και αντιστήριγμα. [1] 

Οι φρέζες με κυλινδρική οπή και εγκάρσιο ή κατά μήκος αυλάκι στερεώνονται σε 

βραχείς άξονες με κώνο. Οι φρέζες με κυλινδρικό στέλεχος, στερεώνονται σε τσοκ . 

Το στέλεχος έχει στα πλευρά του επίπεδες επιφάνειες ή σπείρωμα ή είναι λείο. [1] 

   Οι μηχανισμοί στερεώσεως με επίπεδη επιφάνεια εδράσεως και κυλινδρικό 

στέλεχος, εξασφαλίζουν με την επίπεδη επιφάνεια εδράσεως του εργαλείου σε 

ολόκληρη τη διάμετρο της ατράκτου μεγάλη ακαμψία και αύξηση του ωφέλιμου 

μήκους του εργαλείου, ακόμη και στο ξεχόνδρισμα. Με πολύ μικρές 

κατασκευαστικές ανοχές επιτυγχάνεται μια σαφής θέση της κοπτικής ακμής και 

συνεπώς υψηλή ακρίβεια κατά τις αλλαγές του εργαλείου. [1] 

 

 

Εικόνα 24 : Άξονας στερεώσεως φρέζας με κώνο. [1] 
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1.3 ΛΙΠΑΝΣΗ 

   Οι κατεργασίες κοπής γίνονται στην περιοχή της μειωμένης τριβής . Τα ψυκτικά – 

λιπαντικά ελαττώνουν με την λίπανση την τριβή στο σημείο ενεργείας και έτσι 

ελαττώνεται και η φθορά των εργαλείων και η θέρμανση των αντικειμένων και η 

ανάγκη για ενέργεια . Τα ψυκτικά – λιπαντικά για μεγάλες και πολύ μεγάλες 

καταπονήσεις περιέχουν ιδιαίτερα συστατικά , τα οποία στις αναπτυσσόμενες υψηλές 

πιέσεις και θερμοκρασίες αντιδρούν με το προς κατεργασία υλικό . Έτσι , 

παρεμποδίζεται η συγκόλληση των μικρό ανωμαλιών (τραχύτητα) στην επιφάνεια του 

εργαλείου με τις αντιστοιχίες στην επιφάνεια του αντικειμένου .   Εκτός αυτών 

προστίθενται στα ψυκτικά και πρόσθετα , τα οποία δημιουργούν στις επιφάνειες του 

εργαλείου και αντικειμένου ένα ανθεκτικό φιλμ , το οποίο παρεμποδίζει την άμεση 

επαφή των δυο αυτών επιφανειών. [1] 

 

1.3.1 ΨΥΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

   Ο Σκοπός που χρησιμοποιούμε τα ψυκτικά - λιπαντικά στην κατεργασία μας τόσο 

στο τορνίρισμα όσο και στο φρεζάρισμα κατά την κοπή και στην διαμόρφωση των 

υλικών είναι οι εξής : 

 Ελαττώνουν την τριβή με την λίπανση  

 Απάγουν την θερμοκρασία με την ψύξη  

 Απομακρύνουν τα ξένα σώματα έτσι ώστε : 

 Αυξάνουν την διάρκεια ζωής των εργαλείων  

 Βελτιώνουν την επιφάνεια των αντικειμένων  

 Αυξάνουν το ανά μονάδα χρόνου παραγόμενο απόβλητο εκτός από 

αυτές τις κύριες αποστολές τα ψυκτικά – λιπαντικά πρέπει και να 

καθαρίζουν το σημείο κατεργασίας καθώς και να προστατεύουν από 

διάβρωση . [1] 
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1.3.2 ΨΥΞΗ 

   Τα ψυκτικά – λιπαντικά  πρέπει να απάγουν θερμότητα το ταχύτερο δυνατόν από το 

σημείο δημιουργίας της και να ψύχουν έτσι το εργαλείο και το αντικείμενο. Έτσι 

αυξάνεται η ακρίβεια κατεργασίας και δεν αλλάζει η κρυσταλλική δομή στην οριακή 

στιβάδα .  Το αποτέλεσμα του ψυκτικού μέσου εξαρτάται από την ταχύτητα ροής , 

από την μορφή και τη διεύθυνση του πίδακα , από το ιξώδες και το είδος και τη 

θερμοκρασία του ψυκτικού. Η ψύξη είναι τόσο ισχυρότερη όσο μεγαλύτερος είναι ο 

όγκος του εκτοξευόμενου υγρού και όσο μεγαλύτερη η θερμοχωρητικότητα του 

ψυκτικού. Στα ψυκτικά – λιπαντικά , τα οποία αναμιγνύονται με νερό σημαντική 

ενίσχυση της ψύξεως προσφέρει η εξάτμιση του νερού. [1] 

 

1.3.3 ΕΙΔΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

   Στα διάφορα είδη κατεργασίας χρησιμοποιούνται διαλυτά στο νερό ψυκτικά – 

λιπαντικά . Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με το είδος της κατεργασίας και την αναγκαία 

δράση του ψυκτικού λιπαντικού. [1] 

   Τα αδιάλυτα στο νερό ψυκτικά - λιπαντικά είναι ορυκτέλαια χωρίς πρόσθετα ή με 

πρόσθετα , τα οποία με χημική δράση δημιουργούν μια λιπαντική στρώση . [1] 

   Τα διαλυτά στο νερό ψυκτικά – λιπαντικά αναμιγνύονται προ της χρησιμοποιήσεως 

των με το νερό . Διακρίνονται σε διαλυμένα που περιέχουν ορυκτέλαια και διαλύματα 

που δεν περιέχουν . [1] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

    Ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής μηχανουργικών προϊόντων 

είναι ο έλεγχος των διαστάσεων των προϊόντων αυτών, ο οποίος χρειάζεται να γίνει 

είτε ανάμεσα στις διάφορες φάσεις κατεργασίας είτε στα τελικά προϊόντα. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε στην εργασία μας δύο μετρητικά όργανα, το 

παχύμετρο και το μικρόμετρο. [3] 

   

2.1 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 

   Το παχύμετρο είναι όργανο μέτρησης εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα ράμφη και ο βερνιέρος. Το διεθνές πρότυπο 

σύμφωνα με το οποίο όλα τα παχύμετρα θα πρέπει να κατασκευάζονται είναι το ISO 

6906. [3] 

Περιγραφή 

Τα μέρη του παχυμέτρου φαίνονται στο παρακάτω σχήμα 25 : 

 

 

Εικόνα 25 : Παχύμετρο. [3] 
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Βασικά στοιχεία του παχυμέτρου είναι: 

I. Η ράβδος του κανόνα (G) που φέρνει την γραμμική διαβάθμιση με 

διαστήματα του 1mm στο μετρικό και 1/16’’ ή 1/40’’ στο αγγλοσαξονικό 

σύστημα. Στο σώμα του κανόνα μπορεί να υπάρχουν διαβαθμίσεις και των 

δύο συστημάτων (μετρικού και αγγλοσαξονικού). [3] 

II. Το σταθερό ράμφος (Α) που αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον κανόνα (G) και 

λαμβάνεται ως επιφάνεια αναφοράς για τις μετρήσεις. [3] 

III. Το κινητό ράμφος (Β), το οποίο ολισθαίνει πάνω στον κανόνα και φέρει μια 

ειδική κλίμακα (τον βερνιέρο) με την οποία καταφέρνουμε να έχουμε 

ανάγνωση της ένδειξης της μέτρησης με ακρίβεια. [3] 

Γενικά 

   Τα παχύμετρα κατασκευάζονται είτε από απλό χάλυβα είτε από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Οι επιφάνειες που φέρουν γραμμικές διαβαθμίσεις έχουν, συνήθως , ματ 

φινίρισμα που βοηθάει στην σωστή και εύκολη ανάγνωση. Κατασκευάζονται 

παχύμετρα σε διάφορα μήκη, από εκατό χιλιοστά μέχρι και μερικά μέτρα. Το μήκος 

των ράμφων ποικίλει και αυτό, δεν έχει γραμμική σχέση με το μήκος του κανόνα 

αλλά προβλέπεται από το ISO η ελάχιστη και η μέγιστη προβολή τους. [3] 

Ράμφη 

   Τα ράμφη έχουν μεγάλη ποικιλία ως προς τη μορφή τους, που ικανοποιούν 

διαφορετικές ανάγκες μετρήσεων. Άλλες μορφές ραμφών των παχυμέτρων που 

προβλέπονται από το DIN 682 φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. [3] 

 

 

Εικόνα 26 : τύποι ραμφών. [3] 



31 
 

Μηχανισμός σταθεροποίησης 

   Τα παχύμετρα, στο σώμα του κινητού στοιχείου, έχουν έναν μηχανισμό 

σταθεροποίησης. Στα γενικής χρήσης όργανα αυτός ο μηχανισμός είναι ένα ελατήριο. 

   Άλλος μηχανισμός είναι ο κοχλίας σταθεροποίησης. Ο κοχλίας αυτός σταθεροποιεί 

καλύτερα το κινητό στοιχείο και βοηθάει πολύ όταν θέλουμε για παράδειγμα να 

μετρήσουμε μια διάσταση έχοντας αφαιρέσει το παχύμετρο από τη θέση που πήραμε 

τη μέτρηση και όταν χρησιμοποιούμε το παχύμετρο σαν πρόχειρο ελεκτήρα για 

έλεγχο πολλών κομματιών με την ίδια διάσταση. Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρούνται 

τα παχύμετρα υποκατάστατα των κανονικών ελεκτήρων κυρίως για λόγους 

κατασκευαστικής ακρίβειας και φθοράς. [3] 

Ράβδος βάθους 

   Πολλά είδη παχυμέτρων έχουν μια ράβδο μέτρησης βάθους προσαρμογής στο 

κινητό στοιχείο. Αυτή η ράβδος βρίσκει χρήση στη γρήγορη μέτρηση βάθους και 

μήκους, αλλά η ακρίβεια της δεν είναι ίδια με αυτήν των ραμφών του ίδιου οργάνου. 

[3] 

Κλίμακα 

    Σύμφωνα με τα πρότυπα, ο κανόνας είναι βαθμονομημένος σε χιλιοστά (mm) και 

σχεδιασμένος σε χιλιοστά και εκατοστά με γραμμές ευθείες , ευδιάκριτες και κάθετες 

στην άκρη του κανόνα, πάχους μεταξύ 0.08 και 0.18mm. Το μήκος της κλίμακας 

είναι τουλάχιστον ίσο με το εύρος μέτρησης του παχυμέτρου συν το μήκος του 

βερνιέρου. [3] 

Ο βερνιέρος 

   Στα παχύμετρα, το σύστημα που δίνει τη μεγάλη διακριτική ικανότητα είναι ο 

βερνιέρος. Ο βερνιέρος έχει μια ειδική γραμμική διαβάθμιση πάνω στο κινητό μέρος 

του παχυμέτρου, που διαιρεί τη μικρότερη υποδιαίρεση του κανόνα και επιτρέπει τη 

μέτρηση με ακρίβεια. [3] 

   Η αρχή του βερνιέρου βασίζεται σε μια αφαίρεση. Από το γνωστό διάστημα της 

υποδιαίρεσης του κανόνα αφαιρούμε ένα διάστημα, έτσι ώστε η διαφορά τους να μας 



32 
 

δίνει το (1/10, 1/20, 1/50)mm, για παχύμετρα μετρικού συστήματος και το (1/128’’ 

και 1/1000’’) για παχύμετρα αγγλοσαξονικού συστήματος. [3] 

Ανάλογα με την διακριτικής τους ικανότητα, υπάρχουν οι παρακάτω  τύποι 

παχυμέτρων: 

 Παχύμετρο 1/10mm (ενός δεκάτου του χιλιοστού) 

 Παχύμετρο 1/20mm (ενός εικοστού του χιλιοστού) 

 Παχύμετρο 1/50mm (ενός πεντηκοστού του χιλιοστού) 

 Παχύμετρο 1/128’’ (ενός εκατοστού εικοστού ογδόου της ίντσας) 

 Παχύμετρο 1/1000’’ (ενός χιλιοστού της ίντσας) 
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2.2 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 

 

   Το μικρόμετρο στην απλή του μορφή είναι όργανο μέτρησης εξωτερικών 

διαστάσεων. Η βασική διαφορά από το παχύμετρο είναι η αρχή λειτουργίας που του 

επιτρέπει τη μέτρηση με ακρίβεια 0.01mm. Για πολλά χρόνια τα μικρόμετρα 

θεωρούνταν σαν τα όργανα με την μεγαλύτερη ακρίβεια για μετρήσεις μηκών. Με 

τον καιρό, κατασκευάσθηκαν όργανα με μεγαλύτερη ακρίβεια και αντικατέστησαν τη 

χρήση μικρομέτρων σε πολλές εφαρμογές. Τα περισσότερα όμως είναι συσκευές 

σύγκρισης που απαιτούν πρότυπα σύγκρισης, με μικρό εύρος μέτρησης και συνήθως 

δε μεταφέρονται εύκολα. Όλα αυτά, μαζί με άλλα χαρακτηριστικά είναι σίγουρα 

μειονεκτήματα σε σύγκριση με το φορητό μικρόμετρο. Γι’αυτό το λόγο και για την 

ικανότητα του να καταφέρνει μετρήσεις με απευθείας ένδειξη πάνω στην κλίμακά του 

και την χαμηλή τιμή αγοράς του το συνιστούν ιδανικό στη κατηγορία μετρητικών 

εργαλείων. Στη δική μας εργασία χρησιμοποιήσαμε μικρόμετρο με κλίμακα 0-25mm. 

[3] 

 

 

 

Εικόνα 27 : Μικρόμετρο. [3] 
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Αρχή λειτουργίας 

   Η αρχή λειτουργίας του μικρομέτρου βασίζεται στο  σύστημα κοχλίας-

περικόχλιο. Με την πλήρη περιστροφή του περικοχλίου, αυτό μετατοπίζεται πάνω 

στον διαμήκη άξονα του κοχλία κατά ένα βήμα του σπειρώματος. Η κατεύθυνση 

προς την οποία θα γίνει αυτό εξαρτάται από το αν το σπείρωμα είναι δεξιόστροφο 

ή αριστερόστροφο και την φορά που θα περιστραφεί το περικόχλιο. Αν το βήμα 

του σπειρώματος είναι 1mm τότε το περικόχλιο με μια πλήρη περιστροφή θα 

μετατοπιστεί κατά  1mm. Σε περίπτωση που το περικόχλιο περιστραφεί κατά μισή 

στροφή θα προχωρήσει κατά 0,5 mm, δηλαδή κατά ένα κλάσμα της στροφής του 

περικοχλίου. [3] 

 

 

 

Εικόνα 28 : Αρχή λειτουργίας του μικρομέτρου. [3] 

 

 

Περιγραφή του μικρομέτρου 

 

Τα βασικά μέρη του μικρομέτρου φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Εικόνα 29 : Τομή μικρομέτρου. [3] 

 

1. Το σώμα, που έχει πεταλοειδές σχήμα. Συνήθως στο κάτω μέρος του 

σκελετού υπάρχει προσαρμοσμένο ένα πλαστικό μέρος που λειτουργεί 

σαν θερμομονωτικό υλικό, έτσι ώστε στην επαφή του οργάνου με το χέρι 

μας να μην υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας του με συνέπεια την 

αλλοίωση της ένδειξης που θα δώσει. [3] 

2. Τον σταθερό επαφέα (άκμονα). Αυτό το μέρος λειτουργεί σαν σημείο 

αναφοράς για τις μετρήσεις. Έχει υποστεί θερμική κατεργασία έτσι ώστε 

να είναι ανθεκτικό και να μην καταστρέφεται από την συχνή χρήση. [3] 

 

3. Τον κινητό άξονα, που είναι κοχλίας με λεπτό σπείρωμα ακριβείας με 

βήμα συνήθως 0.5mm. Όταν περιστρέφουμε το δακτύλιο ο άξονας βιδώνει 

ή ξεβιδώνει και πλησιάζει ή απομακρύνεται από τον σταθερό επαφέα. Στο 

άκρο του, ο άξονας έχει υποστεί θερμική κατεργασία για περισσότερη 

αντοχή στη χρήση, αφού οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του 

σημαίνει και λάθος ένδειξη. [3] 

 
4. Τον ασφαλιστικό δακτύλιο. Ο δακτύλιος αυτός σταθεροποιεί τον κινητό 

άξονα στο σημείο που βρίσκεται κάθε φορά. [3] 
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5. Τον σταθερό κύλινδρο με την γραμμική διαβάθμιση. Πάνω σ’αυτό το 

στοιχείο είναι χαραγμένη η γραμμική διαβάθμιση, μια ευθεία κατά μήκος 

του κυλίνδρου διαιρεμένη σε διαστήματα των 0.5mm. Με αυτή τη 

κλίμακα μετράμε απευθείας την αξονική απόσταση. Οι διαβαθμίσεις της 

κλίμακας είναι συνήθως ίσες με το βήμα του μικρότερου κοχλία. Ο 

κύλινδρος σταθεροποιείται στο σώμα του μικρομέτρου με ένα 

βαρελοειδές ελατήριο, έτσι ο μηδενισμός του οργάνου να γίνεται εύκολα. 

[3] 

 
6. Το τύμπανο με την περιφερειακή διαγράμμιση. Ο σωληνωτός αυτός 

κύλινδρος είναι κλειδωμένος στον κινητό άξονα και δείχνει το ποσό της 

μερικής περιστροφής, όταν η τελευταία στροφή του κοχλία κατά τη 

διάρκεια της μέτρησης είναι μικρότερη από μια ολόκληρη περιστροφή. [3] 

 
7. Το περικόχλιο το οποίο είναι σταθεροποιημένο στο σώμα του οργάνου 

επιτρέπει την αξονική κίνηση του κοχλία καθώς αυτό περιστρέφεται. [3] 

 
8. Το ρυθμιστικό περικόχλιο. Αυτό το στοιχείο έχει σκοπό να 

ελαχιστοποιήσει το τζόγο που αναπτύσσεται στην κίνηση του  κοχλία από 

τη πολύχρονη χρήση. [3] 

 
9. Η καστάνια. Υπάρχει για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη δύναμη μέτρησης, 

που θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί μόνο με την αίσθηση του χειριστή, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη μηχανική ενίσχυση από το σπείρωμα. Άλλα 

είδη μικρομέτρων έχουν σύστημα τριβής αντί για καστάνια. [3] 

 

Αναλυτική περιγραφή 

 
    Το πεταλοειδές σώμα (1) του μικρομέτρου φέρει στην μια άκρη του τον 

άκμονα (2) και στην άλλη τον άξονα (3). Ο άκμονας είναι ενσωματωμένος 

στο σώμα του οργάνου, ενώ ο άξονας περιστρέφεται και ταυτόχρονα 

κινείται κατά τον διαμήκη άξονά του. Στα μικρόμετρα 0-25mm ο άξονας 

μπορεί να έρθει σ΄επαφή με τον άκμονα και να απομακρυνθεί απ’αυτό 

μέχρι 25mm. [3] 
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O τρόπος κίνησης του άξονα παρουσιάζεται παρακάτω: 

   Ο άξονας έχει περίπου στο μισό μήκος του μια λεπτή και μεγάλης 

ακριβείας κοχλιοτόμηση (4) συνήθως με βήμα ίσο προς 0.5mm και 

περιστρέφεται ελεύθερα μέσα στο περικόχλιο (7). Όταν ο άξονας 

στρέφεται, αναγκάζεται από το περικόχλιο να προχωρεί, κατά ένα βήμα 

για κάθε περιστροφή του. Πλησιάζει τον άκμονα με δεξιόστροφη και 

απομακρύνεται απ’αυτόν με αριστερόστροφη περιστροφή.  Το τύμπανο 

(6) χρησιμεύει σαν λαβή για την περιστροφή του άξονα. Αυτό είναι 

σταθεροποιημένο στον άξονα, περιστρέφεται και κινείται μαζί του μέσα 

στο περικόχλιο. [3] 

   Στην άκρη του τυμπάνου υπάρχει η καστάνια (9). Η καστάνια μας 

εμποδίζει από το να εφαρμόσουμε υπερβολική δύναμη στον άξονα του 

μικρομέτρου κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Δηλαδή όταν μετράμε και ο 

άξονας έρθει σε επαφή με το αντικείμενο, είναι πολύ δύσκολο για τον 

χρήστη του οργάνου να προσδιορίσει την δύναμη που θα εφαρμόσει έτσι 

ώστε να πάρει σωστή μέτρηση απλά περιστρέφοντας το τύμπανο. Η 

καστάνια είναι συνδεδεμένη με το τύμπανο-άξονας. Όταν περιστρέφουμε 

το τύμπανο από τη λαβή της καστάνιας ο άξονας περιστρέφεται 

περιστρέφεται κανονικά. Μόλις έρθει σε επαφή με το αντικείμενο και 

συναντήσει αντίσταση τότε λειτουργεί ο μηχανισμός της, δηλαδή η λαβή 

περιστρέφεται χωρίς να κινεί τον άξονα και παράγει ένα χαρακτηριστικό 

κροτάλισμα. Ακούγοντας το κροτάλισμα καταλαβαίνουμε ότι ο άξονας 

ακινητοποιήθηκε και παίρνουμε τη μέτρηση. [3] 

   Η καστάνια ουσιαστικά αποκλείει την ανάπτυξη μιας υπερβολικά 

μεγάλης ροπής στρέψη επάνω στον άξονα. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

καταστροφικό για το λεπτό σπείρωμα του συστήματος άξονα-περικοχλίου 

και θα προκαλούσε ελαστικές παραμορφώσεις στο σώμα του οργάνου 

δίνοντας μετρήσεις με σημαντικά σφάλματα. Παραμορφώσεις μερικών 

μικρών, που μπορούν να γίνουν με μικρή δύναμη στο αντικείμενο και στο 

όργανο, υπερκαλύπτουν την ακρίβεια του οργάνου. [3] 

   Ο σταθερός κύλινδρος που βρίσκεται ανάμεσα στον άξονα και το 

τύμπανο, φέρει την γραμμική διαβάθμιση. Αυτή έχει χαραγμένα 

διαστήματα των 0.5mm όσο δηλαδή το βήμα του κοχλία, κάθετα σε μια 
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χαραγμένη γενέτειρα του κυλίνδρου και δείχνει την απόσταση μεταξύ 

άκμονα και άξονα. [3] 

   Η μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια μιας άλλης διαβάθμισης, 

περιφερειακής αυτή τη φορά, που φέρει το τύμπανο στην αριστερή ακμή 

του. Η διαβάθμιση χωρίζει περιφερειακά το τύμπανο σε 50 υποδιαιρέσεις. 

Κάθε γραμμή της διαγράμμισης συμβολίζει το 0.01mm, αφού σε μια 

πλήρη περιστροφή του τυμπάνου (50 γραμμές), αυτό κινείται κατά 

0.5mm. Η ανάγνωση της μέτρησης γίνεται με τον συνδυασμό των δύο 

διαβαθμίσεων (γραμμικής και περιφερειακής). [3] 

   Ο δακτύλιος σταθεροποιεί τον άξονα στη θέση που βρίσκεται κάθε 

φορά. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν μπορούμε να κάνουμε ανάγνωση της 

ένδειξης στη θέση της μέτρησης και πρέπει να απομακρύνουμε το όργανο 

χωρίς αυτό να χάσει τη μέτρηση. Ακόμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

το μικρόμετρο σαν ένα είδος πρόχειρου ελεγκτήρα, σταθεροποιώντας το 

όργανο στην επιθυμητή διάσταση προς έλεγχο. Σε καμία περίπτωση όμως 

το μικρόμετρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ειδικούς ελεγκτήρες. 

[3] 

Χρήση μικρομέτρων 

Σε κάθε πλήρη περιστροφή του το τύμπανο, μετακινεί κατά ένα βήμα του 

κοχλία, δηλαδή 0.5mm, πάνω στην κλίμακα του κυλίνδρου. Η κλίμακα 

του τυμπάνου, έχει πενήντα υποδιαιρέσεις περιφερειακά, άρα η μια 

υποδιαίρεση της κλίμακας του τυμπάνου αντιστοιχεί στο 1/50 του 0.5mm, 

δηλαδή: 

Υποδιαίρεση x βήμα κοχλία => 1/50 x 50mm = 0.01mm = 10μ 

Η απόσταση των 10μ που κανονικά δεν γίνεται αντιληπτή από το μάτι, 

αλλά το μεγάλης διαμέτρου τύμπανο και ο μικρού βήματος κοχλίας 

βοηθάει στη μεγέθυνσή του ώστε να γίνεται εύκολα ορατό. [3] 

Τρόπος μέτρησης 

Βήμα 1 : Τοποθετούμε το προς μέτρηση αντικείμενο ανάμεσα στον 

άκμονα και τον άξονα. Κρατώντας με το αριστερό χέρι το μικρόμετρο από 

το πέταλο περιστρέφουμε το τύμπανο από τη καστάνια. Όταν ο άξονας 

έρθει σε επαφή με το αντικείμενο, θα λειτουργήσει η καστάνια η οποία 

κάνοντας το χαρακτηριστικό κροτάλισμα ειδοποιεί ότι ο άξονας δεν 

κινείται άλλο. [3] 
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Εικόνα 30 : Χρήση μικρομέτρου. [3] 

 

Βήμα 2: Στρέφοντας τον δακτύλιο σταθεροποίησης ακινητοποιούμε τον 

άξονα στη θέση του 

 

 

Εικόνα 31 : Κλείδωμα θέσης άξονα. [3] 

 

 

Βήμα 3: Αν στο σημείο της μέτρησης επικρατούν συνθήκες καλής 

ορατότητας και φωτισμού κάνουμε ανάγνωση της ένδειξης του 

μικρομέτρου. Σε διαφορετική περίπτωση απομακρύνουμε το μικρόμετρο 

από το αντικείμενο και μεταφερόμαστε όπου αλλού μπορούμε να κάνουμε 

σωστά τη μέτρηση. [3] 
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Ανάγνωση ενδείξεων μικρομέτρου 

 

   Στην εικόνα 31 βλέπουμε την οριζόντια κλίμακα με τα υποδιαιρέσεις 

των χιλιοστών στην πάνω μεριά της οριζόντιας γραμμής και των μισών 

χιλιοστών στην κάτω. Επίσης φαίνεται η περιφερειακή κλίμακα του 

τυμπάνου με τις 50 υποδιαιρέσεις. Στο παρακάτω σχήμα γίνεται ανάγνωση 

της ένδειξης που δίνει το μικρόμετρο: 

 

 

 

Εικόνα 31 : Ένδειξη μικρομέτρου. [3] 

 

 

   Καταρχήν παρατηρούμε την ακμή του (βλ. εικόνα 31) τυμπάνου που 

έχει περάσει την 14η γραμμή των χιλιοστών (α) και την γραμμή του μισού 

χιλιοστού του 14 (β). Άρα η μέτρηση θα είναι μεγαλύτερη από 14.5. Το 

πόσο μεγαλύτερη είναι το διαβάζουμε στη κλίμακα του τυμπάνου. 

Παρατηρούμε στο τύμπανο ότι η γραμμή του 45 (γ) είναι πιο κοντά στην 

οριζόντια του σταθερού κυλίνδρου. Άρα η τιμή της μέτρησης είναι: 

14.95mm. [3] 

   Σε κάθε περιστροφή του, το τύμπανο, καλύπτει μια απόσταση 0.5 

χιλιοστών. Όταν η κλίμακα του τυμπάνου βρίσκεται στη θέση μηδέν, τότε 

η ακμή του πέφτει πάνω σε μια γραμμή ολόκληρου ή μισού χιλιοστού της 

σταθερής κλίμακας. Όταν το τύμπανο περάσει μια γραμμή μισών 

χιλιοστών, τότε για να βρούμε τα δεκαδικά ψηφία της μέτρησης, 

προσθέτουμε το 0.5 στην ένδειξη της κλίμακας του τυμπάνου. [3] 
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   Παρατηρώντας το μικρόμετρο βλέπουμε ότι η τιμή της ένδειξης είναι 

λίγο μεγαλύτερη από 14.95 γιατί η γραμμή του 45 στο τύμπανο είναι λίγο 

πιο από την οριζόντια. Το συγκεκριμένο μικρόμετρο δε μπορεί να μας 

δώσει ακριβέστερη ανάγνωση, αφού το λάθος του κυμαίνεται από 2 έως 

4μ. Μικρόμετρα μεγαλύτερης ακρίβειας (λάθους 1μ) είναι καλύτερης 

κατασκευής και φέρουν στο σταθερό κύλινδρο πάνω από την κανονική 

διαβάθμιση έναν βερνιέρο 5 υποδιαιρέσεων. Στη παρακάτω εικόνα 

φαίνεται μια μέτρηση με μικρόμετρο με βερνιέρο. Η χρήση του βερνιέρου 

είναι ίδια μ’αυτήν του παχύμετρου.  Παρατηρούμε ότι η γραμμή 2 (βλ. 

εικόνα 32) συμπίπτει με μια γραμμή της κλίμακα του τυμπάνου. Έτσι 

πρέπει να λάβουμε ακόμη 2 δέκατα του εκατοστού του χιλιοστού, δηλαδή 

2μ. Έτσι η ένδειξη γίνεται 6,702. Ένα τέτοιο μικρόμετρο είναι ακριβότερο 

και πιο ευαίσθητο σε κακούς χειρισμούς γιατί η κατασκευή του είναι 

ακριβέστερη. [3] 

 

 

 

 

Εικόνα 32 : Μέτρηση σε μικρόμετρο με βερνιέρο. [3] 
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   Στα ψηφιακά μικρόμετρα η ανάγνωση της ένδειξης γίνεται πολύ πιο 

απλά αφού αυτή εμφανίζεται κατευθείαν στην οθόνη του οργάνου, όπως 

φαίνεται στη παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

Εικόνα 33 : Ψηφιακό μικρόμετρο. [3] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΟΠΩΣΗ-ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ 

3.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ 

Μηχανική καταπόνηση 

   Η μηχανική καταπόνηση είναι η επίδραση δυνάμεων και ροπών πάνω σε σώματα, 

που τα παραμορφώνει.  Ως σώματα νοούνται τα αντικείμενα που από μόνα τους 

διατηρούν το σχήμα τους, όπως για παράδειγμα τα στερεά. Οι δυνάμεις που τα 

παραμορφώνουν προκύπτουν είτε από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους είτε 

από τα ίδια. Η παραμόρφωση συμβαίνει στους δομικούς λίθους που απαρτίζουν το 

σώμα, οι οποίοι του δίνουν συνοχή και κρατούν το σχήμα του σταθερό. Κατά βάση η 

παραμόρφωση αφορά το μικροσκοπικό επίπεδο, για παράδειγμα τα άτομα ή 

τα μόρια ενός στερεού στα οποία κατανέμεται ο φόρτος από τις δυνάμεις και τις 

ροπές αναγκάζοντάς τα να μετακινηθούν σε σχέση με τα διπλανά τους.  Η 

παραμόρφωση αυτή πολλές φορές γίνεται αντιληπτή και μακροσκοπικά, δηλαδή το 

σώμα αλλάζει το σχήμα του και το αντιλαμβανόμαστε είτε με τις αισθήσεις μας 

(όραση,αφή) είτε με τη χρήση οργάνων μέτρησης. Η καταπόνηση του σώματος 

μπορεί να οφείλεται και στο ίδιο το σώμα, μπορεί δηλαδή αυτό να υφίσταται 

δυνάμεις από το περιβάλλον επειδή διαστέλλεται ή συστέλλεται, από τους δομικούς 

του λίθους (κατασκευαστικές ατέλειες, υλικά με μνήμη) ή από φαινόμενες 

δυνάμεις επειδή περιστρέφεται. Καταπόνηση μπορεί να υφίστανται και σώματα που 

διατηρούν το σχήμα τους αλλά δεν είναι στερεά, όπως μια σταγόνα νερού που 

συμπιέζεται και παραμορφώνεται από έναν συνδετήρα που ακουμπά πάνω της. Όμοια 

μπορεί να καταπονείται και ένα σύνθετο σώμα όπως ένα μπαλόνι νερού με νερό, 

μια μπάλα ποδοσφαίρου ή ένας πλανήτης που υφίσταται παλιρροΐκές δυνάμεις από 

άλλα ουράνια σώματα. [6] 

  Η καταπόνηση των στερεών σωμάτων μελετάται από τη Μηχανική, η οποία χωρίζει 

τις καταπονήσεις τους σε έξι βασικά (απλά) είδη. Οι πιο σύνθετες καταπονήσεις 

αναλύονται ως συνδυασμός απλών καταπονήσεων και υπολογίζονται με βάση αυτές. 

Τα απλά είδη καταπονήσεων μοντελοποιούνται προσεγγιστικά πάνω σε ιδανικά 

στερεά σώματα που έχουν απλά σχήματα, θεωρούνται ομογενή και ισότροπα και 

καλούνται «φορείς φορτίων». [6] 



 

 

                                                                      

 

 

Χωρίς καταπόνηση 

 

Εφελκυσμός 

 

Θλίψη 

 

Διάτμηση 

 

                                                                      Κάμψη                                Εικόνα 34  : Είδη καταπονήσεων
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Εικόνα 34  : Είδη καταπονήσεων 
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3.2 ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ 

   Η παρατήρηση της επιφάνειας, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο, θα αναδείξει 

ανωμαλίες της γεωμετρίας της, με τη μορφή διαδοχικών : 

 εξάρσεων και 

 2) βυθίσεων του ανάγλυφου, 

το σύνολο των οποίων συνιστά την επιφανειακή τοπογραφία. [7] 

 

   Μια μηχανολογική, «τεχνητή» επιφάνεια μπορεί να θεωρηθεί ως μια μικρογραφία 

του ανάγλυφου του «φυσικού στερεού» Γη, που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη  

εξάρσεων και βυθίσεων. [7] 

 

 

Εικόνα 35 : Σχεδιάγραμμα. [7] 

 

 



46 
 

   Η ανάγνωση και ο έλεγχος της τραχύτητας μια επιφάνειας έχουν τεράστια σημασία, 

τόσο για την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής μιας μεταλλικής κατασκευής, όσο και για 

το μη-καταστροφικό έλεγχό της κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. [7] 

 

 

Εικόνα 36 : Σχεδιάγραμμα. [7] 

Προσδιορισμός τραχύτητας 

    H κατατομή (βλ. εικόνα 36) της επιφάνειας προσδιορίζεται με την ιχνηλάτηση των 

ανωμαλιών της, με τη χρήση τεχνικών που στηρίζονται σε: 

• μηχανικά (μηχανικά τραχύμετρα), 

• ηλεκτρικά (ηλ/μηχανικά τραχύμετρα) ή 

• οπτικά (οπτικά προφιλόμετρα) 

φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα κατά τη σάρωση της επιφάνειας σε μια ευθεία.  [7] 

     Οι ηλεκτρικές μέθοδοι αποδείχθηκαν ως οι πιο εύχρηστες και κατάλληλες για 

γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση της ποιότητας της επιφάνειας, γιατί έχουν την 

ικανότητα να δώσουν άμεσα : 

 Την καταγραφή της κατατομής  

  Τις αριθμητικές παραμέτρους της ποιότητας της επιφάνειας (τραχύμετρα). 
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Εικόνα 37 : Καταγραφή κατανομής. [7] 

   Ο στυλίσκος (1) με την προσαρμοσμένη κατάλληλη αδαμάντινη ακίδα 

(2)ολισθαίνει παράλληλα στην επιφάνεια (3) του αντικειμένου (5).Ακολουθώντας 

την κατατομή της επιφάνειας, ο στυλίσκος κινείται κατακόρυφα (4) και οι 

κατακόρυφες μετατοπίσεις του καταγράφονται ως η μετρούμενη (πράσινο χρώμα) 

κατατομή (6). (βλ. εικόνα 37 ) [7] 

Τραχύμετρα  

   Οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις που μετατρέπουν τις μηχανικές μετατοπίσεις σε 
ηλεκτρικά σήματα ονομάζονται μορφοτροπείς ή στοιχεία αντίληψης (pick-ups) και 
ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 Διατάξεις διαμόρφωσης φέρουσας συχνότητας. 

 Διατάξεις τάσης ή έντασης. 
 

   Με κανένα σύστημα οργάνων η κατατομή που προκύπτει από τη μέτρηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ακριβή αναπαράσταση της πραγματικής κατατομής 
της επιφάνειας εξ’ αιτίας : 

 Ηλεκτρονικού θόρυβου της συσκευής (παράσιτα) 

 Παραμόρφωσης της μορφής, που προέρχεται από την έλλειψη γραμμικότητας 
σήματος εισόδου-εξόδου όλων των ηλεκτρονικών οργάνων. 

 Στις διαστάσεις της ακίδας του στοιχείου αντίληψης με αποτέλεσμα η 
συσκευή να μην αντιλαμβάνεται ανωμαλίες μικρότερες από την ακτίνα 
καμπυλότητας της ακίδας. [7] 
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Εικόνα 38 : Κατανομή. [7] 

   Οι κατατομές μετρούνται και συγκρίνονται με τη βοήθεια υπολογιζόμενων 

γεωμετρικών παραμέτρων. Αυτές μπορεί να είναι απλά μέσες αποκλίσεις από 

κάποια γραμμή αναφοράς ή στατιστικές παράμετροι, όπως συναρτήσεις 

κατανομής υψών, η συνάρτηση αυτοσυσχετισμού. [7] 

 

Τραχύμετρο Surtronic 3+ 

   Το συγκεκριμένο τραχύμετρο (βλ. εικόνα 39) βασίζεται στην κοινή αρχή 

λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανικών τραχυμέτρων που είναι η ιχνηλάτηση των 

ανωμαλιών της επιφάνειας από μια ευαίσθητη ακίδα /στυλίσκο. Οι μετρήσεις 

τραχυμέτρησης πραγματοποιήθηκαν με αυτό το  τραχυμέτρου το οποίο ανήκει στο 

εργαστήριο τριβολογίας του Π.Α.Δ.Α.  [7] 
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Εικόνα 39 : Τραχύμετρο Surtronic 3+. [7] 

 

 

   Το μετακινούμενο στέλεχος του οργάνου σαρώνει την προς μέτρηση επιφάνεια. Οι 
κατακόρυφες κινήσεις της ακίδας/στυλίσκου μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα που 
καταγράφεται σε αναλογικό όργανο. Εκεί το ηλεκτρικό σήμα «φιλτράρεται» και 
ενισχύεται.   Η σύνδεση του αναλογικού οργάνου με Η/Υ:  

 επιτρέπει την ψηφιοποίηση του σήματος, 

 τη γραφική αναπαραγωγή του 

 τον ταχύ υπολογισμό των χαρακτηριστικών παραμέτρων της γεωμετρίας της 
επιφάνειας. [7] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

4.1 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

   Στη κατασκευή των δοκιμίων θα εφαρμοστούν οι μηχανουργικές κατεργασίες 

τόρνευσης και φρεζαρίσματος σε μηχανουργείο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε 

σημαντικό να γίνει αναφορά στα μέτρα ασφαλείας που αφορούν αυτή τη διαδικασία.  

Αίτια Ατυχημάτων 

   Τα ατυχήματα προκαλούνται  από ανθρώπινο λάθος, όπως άγνοια του  κινδύνου, 
αφηρημάδα και ελαφρότητα ή από τεχνικό σφάλμα. Τα ανθρώπινα λάθη δεν μπορούν 
να αποκλεισθούν τελείως παρά την σχετική ενημέρωση και την καταβαλλόμενη 
φροντίδα. Με την ανέγερση συστημάτων ασφαλείας π.χ φραγμών αναζητείται να 
περιοριστούν οι συνέπειες. Τα τεχνικά σφάλματα μπορούν να εμφανιστούν π.χ λόγω 
κοπώσεως του υλικού ή μη προβλεφθείσης υπερφορτίσεως, αλλά και στην περίπτωση 
που θα εμφανισθεί μία ανωμαλία, π.χ αν σε μία μηχανή η πίεση στο τσοκ πέφτει, η 
μηχανή δεν μπορεί να ξεκινήσει ή θα πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτόματα. [3] 

Ειδικά για τον χειριστή εργαλειομηχανής. 

Οι χειριστές εργαλειομηχανών διαμορφώνουν μεταλλικά στοιχεία, με χρήση μηχανών 

όπως ο τόρνος, η φρέζα, η πλάνη, το δράπανο, τα ψαλίδια, οι λειαντικές μηχανές 

καθώς και οι σύγχρονες CNC εργαλειομηχανές. Τα καθήκοντα ενός χειριστή 

εργαλειομηχανών είναι τα παρακάτω: 

 Μεταφορά και τοποθέτηση των υπό κατεργασία κομματιών. 

 Πρόσδεση των κομματιών στις μηχανές. 

 Ρυθμίσεις των παραμέτρων των μηχανών (ταχύτητα κοπής, επιλογή κοπτικού, 

προσθήκη ψυκτικών υγρών κ.α). 

 Επίβλεψη της εργασίας, έλεγχοι στα κομμάτια και στις μηχανές. 

 Απομάκρυνση των διαμορφωμένων κομματιών 

 Τοπικός καθαρισμός, απομάκρυνση γρεζιών. 

Ο εξοπλισμός εργασίας του χειριστή εργαλειομηχανών περιλαμβάνει εκτός από τις 

μηχανές, κοπίδια, τροχούς, εργαλεία για ρυθμίσεις, μέσα μεταφοράς. [3] 
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Συχνοί κίνδυνοι που προκαλούνται από την εργασία του χειριστή εργαλειομηχανών. 

 Τραυματισμοί από κινούμενα μέρη. 

 Τραυματισμοί από εκτοξευόμενα στοιχεία. 

 Τραυματισμοί κατά τη μεταφορά και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων 

κοπής (γρέζια). 

 Γλιστρήματα και πτώσεις από υγρά, λάδια γύρω από τις μηχανές. [3] 

Ασθένειες που ίσως προκύψουν στους χειριστές εργαλειομηχανών.  

 Δερματίτιδες από ψυκτικά υγρά. 

 Επαγγελματική κώφωση. 

 Χρόνιες αποφρακτικές βρογχίτιδες. 

 Μυοσκελετικά προβλήματα από πολύωρη, κακή στάση στη θέση εργασίας. 

Επίσης και άλλοι εργαζόμενοι κοντά στις εργαλειομηχανές κινδυνεύουν,  κυρίως από 

τα γρέζια που εκτοξεύονται και από το θόρυβο. [3] 

Προληπτικά μέτρα εργασίας του χειριστή εργαλειομηχανών 

 Όλες οι μηχανές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να 

ελέγχονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Οι προφυλακτικές διατάξεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μην 

αφαιρούνται. 

 Οι μηχανές και τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό 

που προορίζονται. 

 Όλες οι εργαλειομηχανές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από 

εξειδικευμένους έμπειρους τεχνίτες. 

 Αποτρεπτικές διατάξεις για την είσοδο χεριών σε κινούμενα μέρη. 

 Οι μηχανές δεν πρέπει να αφήνονται να λειτουργούν χωρίς επίβλεψη. 

 Όλοι οι χειριστές εργαλειομηχανών πρέπει να φορούν τα απαραίτητα ΜΑΠ. 

 Πριν από την έναρξη της εργασίας πρέπει να έλεγχος για τη σωστή πρόσδεση 

και την ασφαλή στερέωση του τεμαχίου προς κατεργασία. 

 Κατά τη λειτουργία των μηχανών δεν πρέπει να γίνονται τυχόν ρυθμίσεις με 

το χέρι ή μετρήσεις. [3] 
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 Εργασίες συντήρησης  ή επισκευές γίνονται μόνο με τη μηχανή εκτός 

λειτουργίας και αποσυνδεδεμένη με το ρεύμα. 

 Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός χωρίς εμπόδια. 

 Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής πρέπει να γίνεται με τη χρήση 

κατάλληλου εργαλείου. 

 Το δοχείο συλλογής των υγρών κοπής πρέπει να διατηρείται όσο κατά το 

δυνατόν καθαρό. 

 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 

Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. [3] 

 

Μέσα ατομικής προστασίας του χειριστή   

 

 Ενισχυμένα υποδήματα 

 Φόρμα εργασίας 

 Γάντια (όχι κατά το χειρισμό περιστρεφόμενων μηχανημάτων) 

 Κράνος 

 Εφαρμοστά ρούχα 

 Γυαλιά προστασίας 

 

Για να εργαστεί κάποιος ως χειριστής εργαλειομηχανών δεν απαιτείται άδεια από 

σχετικό δημόσιο φορέα. Ο εργοδότης αναθέτει την εργασία στον χειριστή και είναι 

υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την προσαρμογή του εργαζόμενου στις 

υποχρεώσεις του. [3] 
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Σχετικά νομοθετήματα  

 Ν. 1568/1985  ‘’Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων’’. 

 Π.Δ 17/96  ‘’Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/645/ΕΟΚ’’. 

 Π.Δ 19/96  ‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 

εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/645/ΕΟΚ’’. 

 Π.Δ 395/1994  ‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 

από τους εργαζόμενους εξοπλισμού ατομικής κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ’’. 

 Π.Δ 105/1995  ‘’Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ’’ 

 Π.Δ 377/1993  ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 

89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

σχετικά με τις μηχανές’’. 

 Π.Δ 159/1999  Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 17/96 ‘’Μέτρα για 

τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 

σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ’.’ 

 

Ευρωπαΐκά πρότυπα  (EN STANDARDS) για τα προτεινόμενα μέσα ατομικής 

προστασίας (Μ.Α.Π). 

ENV 340  Προστατευτική ενδυμασία: Γενικές απαιτήσεις. 

EN 388-94  Προστατευτικά γάντια για μηχανικούς κινδύνους. 

EN 510  Προστατευτική ενδυμασία από μηχανικό εγκλωβισμό-απαιτήσεις της        

προστατευτικής από αρπάγη από κινούμενα μηχανικά μέρη ενδυμασίας. 

EN 420-94 Γενικές απαιτήσεις για γάντια.. 

EN 458-94 Προστατευτικά ακοής –Συστάσεις για επιλογή, χρήση, φροντίδα και 

συντήρηση-Έγγραφο οδηγιών. [3] 
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EN 379-95 Βιομηχανικά Κράνη Ασφαλείας. 

EN 812-99 Βιομηχανικά Κράνη για προστασία από πρόσκρουση. 

EN 345-95 Προδιαγραφή για υποδήματα τύπου ασφάλειας επαγγελματικής 

χρήσης. 

EN 346-93 Προδιαγραφή για προστατευτικά υποδήματα επαγγελματικής χρήσης. 

EN 1550-97 Ασφάλεια εργαλειομηχανών-Απαιτήσεις ασφαλείας για τον 

σχεδιασμό και κατασκευή των σφιγκτήρων συγκράτησης κατεργαζόμενου 

τεμαχίου. [3] 

 

4.2 ISO1143   Metallic materials — Rotating bar bending fatigue testing 

Κριτήρια επεξεργασίας 

Η επιλεγόμενη διαδικασία μηχανουργικής κατεργασίας μπορεί Όλες οι συνθήκες στις 

μηχανουργικές κατεργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή των 

αξόνων ορίζονται απ΄το ISO1143 και παρουσιάζονται παρακάτω.  

 Θερμική επεξεργασία του υλικού δοκιμής 

Εάν η θερμική επεξεργασία πρόκειται να εκτελεστεί μετά από τραχύ φινίρισμα των 

δειγμάτων, είναι προτιμότερο η στίλβωση να πραγματοποιείται μετά τη θερμική 

επεξεργασία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να πραγματοποιηθεί η θερμική 

επεξεργασία έξω σε κενό ή σε αδρανές αέριο για να αποφευχθεί η οξείδωση του 

δείγματος. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται ανακούφιση από το στρες. Η 

επεξεργασία αυτή δεν πρέπει να μεταβάλλει το μικροδομικό χαρακτηριστικό του 

εξεταζόμενου υλικού. Οι ιδιαιτερότητες της θερμικής επεξεργασίας και της 

διαδικασίας κατεργασίας πρέπει να αναφέρεονται με τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

 

να προκαλέσει υπολειπόμενες καταπονήσεις στην επιφάνεια του δείγματος που 

ενδέχεται να επηρεάσει το αποτελέσματα δοκιμών. Αυτές οι τάσεις μπορούν να 

προκληθούν από βαθμίδες θερμότητας κατά το στάδιο κατεργασίας ή μπορεί να  

σχετίζοται με την παραμόρφωση του υλικού ή τις μικρο-δομικές μεταβολές. Η 

επιρροή τους είναι λιγότερο έντονη όταν δοκιμάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες 

επειδή είναι εν μέρει ή εντελώς χαλαρά όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία. Ωστόσο, θα 
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πρέπει να μειωθούν με τη χρήση κατάλληλης τελικής μηχανουργικής κατεργασίας, 

ειδικά πριν από την τελική στίλβωση. Για σκληρότερα υλικά, μπορεί να προτιμάται η 

άλεση. 

- Τριβή: από 0,1 mm πάνω από την τελική διάμετρο, με ρυθμό όχι μεγαλύτερο από 

0,005 mm / διέλευση. 

- Στίλβωση: αφαιρέστε τα τελικά 0,025 mm με λειαντικά με μειωμένο μέγεθος 

τρίχας. Η τελική κατεύθυνση του πρέπει να είναι κατά μήκος του άξονα του 

δείγματος δοκιμής. 

Το φαινόμενο της αλλαγής στη μικροδομή του υλικού μπορεί να προκληθεί από την 

αύξηση του της θερμοκρασίας και της σκλήρυνσης του στελέχους που προκαλείται 

από την κατεργασία. Μπορεί να είναι θέμα αλλαγής φάσης ή πιο συχνά, της 

επιφανειακής επανακρυστάλλωσης. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι να μην γίνει 

το δείγμα δοκιμής πιο αντιπροσωπευτικό του αρχικού υλικού. Ως εκ τούτου, πρέπει 

να ληφθούν όλα τα μέτρα πρόληψης για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος. Οι 

μολυσματικές ουσίες μπορούν να εισαχθούν όταν οι μηχανικές ιδιότητες ορισμένων 

υλικών επιδεινωθούν στη παρουσία ορισμένων στοιχείων ή ενώσεων. Ένα 

παράδειγμα αυτού είναι η επίδραση του χλωρίου στους χάλυβες και το 

τιτάνιοκράματα. Αυτά τα στοιχεία πρέπει επομένως να αποφεύγονται στα 

χρησιμοποιούμενα προϊόντα (κοπτικά υγρά κ.λπ.). Ξεπλένεται και απαιτείται επίσης η 

απολίπανση των δειγμάτων πριν από την αποθήκευση 

 

Επιθεώρηση των δειγμάτων 

Η κατάσταση της επιφάνειας των δειγμάτων επηρεάζει τα αποτελέσματα των 

δοκιμών. Αυτή η επίδραση γενικά σχετίζεται με έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

- την τραχύτητα της επιφάνειας του δείγματος, 

- την ύπαρξη υπολειπόμενων τάσεων, 

- αλλοίωση της μικροδομής του υλικού, 

- την εισαγωγή προσμείξεων. 

Οι παρακάτω συστάσεις επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση της επίδρασης αυτών των 

παραγόντων. 

 Η κατάσταση της επιφάνειας ποσοτικοποιείται συνήθως με τη μέση τραχύτητα ή 

ισοδύναμο (π.χ., τραχύτητα 10 σημειώνει το μέγιστο ύψος των παρατυπιών). Η 

σπουδαιότητα αυτής της μεταβλητής στα ληφθέντα αποτελέσματα εξαρτάται σε 



56 
 

μεγάλο βαθμό στις συνθήκες δοκιμής και η επίδρασή του μειώνεται λόγω της 

επιφανειακής διάβρωσης του δείγματος ή της πλαστικής παραμόρφωσης. Είναι 

προτιμότερο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες δοκιμής, να προσδιορίζεται μια μέση 

επιφανειακή τραχύτητα, Rz, μικρότερη από 0,2 μm (ή ισοδύναμο). 

 Μια άλλη σημαντική παράμετρος που δεν καλύπτεται από τη μέση τραχύτητα είναι η 

παρουσία εντοπισμένης μηχανικής κατεργασίας γρατσουνιές. Ένας έλεγχος χαμηλής 

μεγέθυνσης(περίπου×20)δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία περιφερειακή γρατζουνιά ή 

ανωμαλίες. 

 Έλεγχοι διαστάσεων 

Η διάμετρος μετράται σε κάθε δείγμα. Στην περίπτωση δειγμάτων με μήκος 

παράλληλου μετρητή, η διάμετρος μετράται σε τουλάχιστον τρεις θέσεις κατά μήκος 

του μήκους του μετρητή. Η μέτρηση πραγματοποιείται να πραγματοποιείται με τη 

χρήση μεθόδου που δεν βλάπτει το δείγμα. 

 

 

ISO 1143 

Second edition 2010-11-01 

Metallic materials — Rotating bar bending fatigue testing  
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4.3  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής των αξόνων είναι χάλυβας κατασκευών  ck45  

 

W.Nr DIN C% SI% Mn% P% S% Cr% Mo% N% 
1.1191 CK45 0.42-

0.50 
≤0.40 0.50-

0.80 
0.045 0.05 ≤0.40 ≤0.10 ≤0.401 

 

Πίνακας 1.  χημικές ιδιότητες  χάλυβα ck45. [4] 

 

 

Πίνακας 2. Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα ck45. [5] 

 

Εφαρμογές 

    Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μέρη μηχανών κινητήρων με μικρή και 
μέση καταπόνηση (στροφαλοφόρους άξονες , άξονες μεταδόσεως κινήσεως, 
οδοντωτοί τροχοί ζάντες, τεμάχια υφιστάμενα θερμικές κατεργασίες). Δυνατότητα 
συγκόλλησης λόγο της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα. [4] 
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4.4  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Οι διαστάσεις της κατασκευής μας ορίστηκαν από το παρακάτω σχέδιο. Το υλικό των 

αξόνων, όπως έχουμε αναφέρει, είναι χάλυβας ck45. 
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Επεξήγηση για  τη σφηναύλακα 

  
   Στο πρώτο σετ αξόνων δεν υπάρχει αυλάκι. Στο δεύτερο σετ το αυλάκι απέχει 1mm 

απ’την αλλαγή της διαμέτρου και στο τρίτο σετ 0.5mm. Στο τέταρτο σετ η 

σφηναύλακα εφάπτεται στη διάμετρο των 15mm, ενώ στο πέμπτο εισέρχεται σ’αυτήν 

2mm.   Να σημειώσουμε ότι οι σφηναύλακες κατασκευάζονται πριν το κωνικό μέρος 

και το γυάλισμα. 

 

 

 

Η σφηναύλακα απέχει 1mm από την αλλαγή της διαμέτρου. 
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Η σφηναύλακα απέχει 0.5mm από την αλλαγή της διαμέτρου. 

 

 

 

Η σφηναύλακα εφάπτεται στην αλλαγή της διαμέτρου. 
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Η σφηναύλακα εισέρχεται στην διάμετρο των 15 mm κατά 2 mm. 
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4.5  ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.5.1 Συνθήκες κοπής (γενικά) 

Τόρνευση 

Ταχύτητα κοπής : 15.7 m/min (εκχόνδριση), 22 m/min (φινίρισμα) 

Στροφές : 250 rpm (εκχόνδριση) , 700 rpm (φινίρισμα) 

Πρόωση : 0.30 mm/rev (εκχόνδριση) , 0.10 mm/rev (φινίρισμα)  

Βάθος κοπής : 1 mm (εκχόνδριση) , 0.25-0.50 mm (φινίρισμα) 

Τα τελευταία 0.025-0.050 mm της διαμέτρου αφαιρέθηκαν με λειαντικά σμυριδόπανα 

από Ρ80 έως Ρ2000 (γυάλισμα). 

Όλες οι μηχανουργικές κατεργασίας πραγματοποιήθηκαν σε συμβατικές 

εργαλειομηχανές. Για τη διάμετρο των 10 mm χρειάστηκαν εννέα  πάσα εκχόνδρισης, 

δύο πάσα φινιρίσματος και το γυάλισμα. Για τη διάμετρο των 15 mm τέσσερα πάσα 

εκχόνδρισης, δύο φινιρίσματος και το γυάλισμα.       

Φρεζάρισμα 

Στροφές : 300 rpm 

Πρόωση : η πρόωση γίνεται χειροκίνητα 

Βάθος κοπής : 0.5 mm  (4 πάσα) 

 

4.5.2  Φάσεις κατεργασίας-πίνακες 

Στις επόμενες σελίδες βρίσκουμε τους πίνακες που περιγράφουν όλες τις φάσεις 

κατεργασίας αναλυτικά. 
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ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αρχική διάσταση Φάσης 20mm Μετά την επεξεργασία των προσώπων του δοκιμίου και το 

κεντράρισμα ακολουθεί η κατασκευή της διαμέτρου(γενέτειρας) 

των 10 mm. Ο συνολικός  χρόνος που αναγράφεται στο πλαίσιο 

αφορά ένα δοκίμιο και είναι αποτέλεσμα του τύπου  t=L/s*n. 

Επίσης είναι ο καθαρός χρόνος κοπής. 

 

Τελική διάσταση Φάσης 10mm 
Μήκος κατεργασίας L 109.5mm 
Χρόνος πάσου(ξεχόνδρισμα) 110 sec 
Χρόνος πάσου(φινίρισμα) 120 sec 
Χρόνος  πάσου (λείανση) 120 sec 

Συνολικός Χρόνος 
Κατεργασίας Φάσης 

2540 sec 
(42 min) 

  
           1   3 4 5 7 8 10 11 

Στ
οι

χε
ία

 π
ρο

ς 
υπ

ολ
ογ

ισ
μο

ύ κοπτικό  Είδος 
κατεργασίας 

 Ταχύτητα 
κοπής 

Στροφές 
Μηχανής 

Πρόωση  Βάθος 
κοπής 

Αριθμός 
πάσων L' 

HSS  
ΒΙΝΤΙ 
0.4R 

 

(κείμενο) U         
[m/min] 

  nπ     
[rpm] 

Ρz  
[mm/Δ] 

g        
[mm] 

V 
ακέραιος [mm] 

ΞΕΧ 15.7 250 0,3 1 9 109.5 

ΦΙΝ 22 700 0,1 0,25-
0.5 2 109.5 

ΛΕΙΑΝΣΗ 31.4 700-1000 - - 5-10 109.5 

ΣΚ
ΑΡ

ΙΦ
Η
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Α 
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)   
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) 
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ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αρχική διάσταση Φάσης 20mm Η συγκεκριμένη φάση κατεργασίας περιλαμβάνει τη δημιουργία 

της διαμέτρου των 15mm. Οι συνθήκες κοπής είναι όμοιες με 

την προηγούμενη φάση. 

Τελική διάσταση Φάσης 15mm 
Μήκος κατεργασίας L 15.3mm 
Χρόνος πάσου(ξεχόνδρισμα) 12.3 sec 
Χρόνος πάσου(φινίρισμα) 13 sec 
Χρόνος  πάσου (λείανση) 15 sec 

Συνολικός Χρόνος 
Κατεργασίας Φάσης 

250 sec 
(4 min) 

  
           1   3 4 5 7 8 10 11 

Στ
οι

χε
ία

 π
ρο

ς 
υπ

ολ
ογ

ισ
μο

ύ κοπτικό  Είδος 
κατεργασίας 

 Ταχύτητα 
κοπής 

Στροφές 
Μηχανής 

Πρόωση  Βάθος 
κοπής 

Αριθμός 
πάσων L' 

HSS  
ΒΙΝΤΙ 
0.4R 

 

(κείμενο) U         
[m/min] 

  nπ     
[rpm] 

Ρz  
[mm/Δ] 

g        
[mm] 

V 
ακέραιος [mm] 

ΞΕΧ 15.7 250 0,3 1 4 15.3 

ΦΙΝ 22 700 0,1 0,25-
0.5 2 15.3 

ΛΕΙΑΝΣΗ 31.4 700-1000 - - 5-10 15.3 

ΣΚ
ΑΡ
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Η
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Α 
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)   
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Η

Μ
Α 
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ν 
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τε
ργ

ασ
ία

) 
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ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αρχική διάσταση Φάσης 20mm Η 3η φάση περιλαμβάνει τη κατασκευή του κωνικού μέρους των 

αξόνων. Στρέψαμε τον εργαλειοδέτη στις 5 μοίρες. Η πρόωση 

γίνεται χειροκίνητα.  
Τελική διάσταση Φάσης 

14-
18.9mm 

Μήκος κατεργασίας L 30.5mm 
Χρόνος πάσου(ξεχόνδρισμα) 5-10 sec 
Χρόνος πάσου(φινίρισμα) 5-15 sec 
Χρόνος  πάσου (λείανση) 15 sec 

Συνολικός Χρόνος 
Κατεργασίας Φάσης 

≈240 sec 
(4 min) 

  
           1   3 4 5 7 8 10 11 

Στ
οι

χε
ία

 π
ρο

ς 
υπ
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ογ

ισ
μο

ύ κοπτικό  Είδος 
κατεργασίας 

 Ταχύτητα 
κοπής 

Στροφές 
Μηχανής 

Πρόωση  
Βάθος 
κοπής 

Αριθμός 
πάσων L' 

HSS  
ΒΙΝΤΙ 
0.4R 

 

(κείμενο) U         
[m/min] 

  nπ     
[rpm] 

Ρz  
[mm/Δ] 

g        
[mm] 

V 
ακέραιος [mm] 

ΞΕΧ 15.7 250 Χειροκ. 0.5 6 28.6 

ΦΙΝ 22 700 Χειροκ. 0,25-
0.5 2 28.6 

ΛΕΙΑΝΣΗ 31.4 700-1000 - - 5-10 28.6 
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ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αρχική διάσταση Φάσης - Στη 4η φάση το τεμάχιο τοποθετείται στη φρέζα. Η σφηναύλακα 

θα κατασκευαστεί σε διαφορετικές αποστάσεις από την αλλαγή 

της διαμέτρου. Οι διαστάσεις φαίνονται στο σχέδιο. Ο τελικός 

χρόνος και εδώ είναι ο καθαρός χρόνος κοπής  και δεν 

περιλαμβάνει τις λοιπές προετοιμασίες. 

Τελική διάσταση Φάσης - 
Μήκος κατεργασίας L 12mm 
Χρόνος πάσου(ξεχόνδρισμα) 60 sec 
Χρόνος πάσου(φινίρισμα) 30 sec 
Χρόνος  πάσου (λείανση) - 

Συνολικός Χρόνος 
Κατεργασίας Φάσης 

≈390 sec 
(6.5 min) 

  
           1   3 4 5 7 8 10 11 

Στ
οι

χε
ία

 π
ρο

ς 
υπ

ολ
ογ

ισ
μο

ύ κοπτικό  Είδος 
κατεργασίας 

 Ταχύτητα 
κοπής 

Στροφές 
Μηχανής 

Πρόωση  
Βάθος 
κοπής 

Αριθμός 
πάσων L' 

HSS  
ΒΙΝΤΙ 
0.4R 

 

(κείμενο) U         
[m/min] 

  nπ     
[rpm] 

Ρz  
[mm/Δ] 

g        
[mm] 

V 
ακέραιος [mm] 

ΞΕΧ 11 350 Χειροκ. 0.5 4 12 

ΦΙΝ 11 350 Χειροκ. 0 4 12 
ΛΕΙΑΝΣΗ - - - - - - 
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ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αρχική διάσταση Φάσης 15mm Κατασκευή λεπτομέρειας στο πρόσωπο του κώνου. Η πρόωση 

γίνεται χειροκίνητα. 

 

Τελική διάσταση Φάσης 10mm 
Μήκος κατεργασίας L 2.6mm 
Χρόνος πάσου(ξεχόνδρισμα) 5 sec 
Χρόνος πάσου(φινίρισμα) 10 sec 
Χρόνος  πάσου (λείανση) 5 sec 

Συνολικός Χρόνος 
Κατεργασίας Φάσης 

60 sec 
(1 min) 

  
           1   3 4 5 7 8 10 11 

Στ
οι

χε
ία

 π
ρο

ς 
υπ
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ογ

ισ
μο

ύ κοπτικό  Είδος 
κατεργασίας 

 Ταχύτητα 
κοπής 

Στροφές 
Μηχανής Πρόωση  

Βάθος 
κοπής 

Αριθμός 
πάσων L' 

HSS  
ΒΙΝΤΙ 
0.4R 

 

(κείμενο) U         
[m/min] 

  nπ     
[rpm] 

Ρz  
[mm/Δ] 

g        
[mm] 

V 
ακέραιος [mm] 

ΞΕΧ 15.7 250 Χειροκ. 1 3 2.6 

ΦΙΝ 22 700 Χειροκ. 0,25-
0.5 2 2.6 

ΛΕΙΑΝΣΗ 31.4 700-1000 - - 5-10 2.6 

ΣΚ
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ΙΦ
Η

Μ
Α 
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4.6  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

4.6.1 ΤΟΡΝΕΥΣΗ 

   Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει τη κοπή των τεμαχίων σε πριονοκορδέλα και τη 

διδικασία τόρνευσης. Αρχικά κόψαμε σε πριονοκορδέλα τα τεμάχια από ράβδο ck45 

διαμέτρου 20mm. Κάποια απ’αυτά φαίνονται στην παρακάτω εικόνα . 

 

 

Εικόνα 40 : Τεμάχια χάλυβα ck45 (ακατέργαστα). 
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Στερέωση του τεμαχίου 

   Τα δοκίμια πρέπει να στερεωθούν με ασφάλεια, γρήγορα με μικρά κατά το δυνατό 

σφάλματα εκκεντρότητας και με ελάχιστη παραμόρφωση. Γι’αυτό το σκοπό 

υπάρχουν τα τσόκ. Ο τόρνος  που εργαστήκαμε διαθέτει τσόκ τριών σφιγκτήρων. (βλ. 

εικόνα 41). [1] 

 

Εικόνα 41: Τσοκ τριών σφιγκτήρων. [1] 

Σύσφιξη μεταξύ κέντρων 

   Αντικείμενα μεγαλύτερου μήκους, όπως στη δική μας περίπτωση, τα στερεώνουμε 

και από το άλλο άκρο. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούμε το κεντράρισμα. Για το 

κεντράρισμα του αντικειμένου χρησιμοποιούνται οι οπές κεντρώσεως που 

κατασκευάζονται με την πόντα κεντραρίσματος. (βλ. εικόνα 42) 

 

Εικόνα 42 : Πόντα κεντραρίσματος. 
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   Στη συνέχεια η στήριξη του δοκιμίου γίνεται με την  πόντα κεντρώσεως. Για 

υψηλές στροφές συνιστάται η περιστρεφόμενη πόντα. Είναι σημαντικό οι πόντες και 

οι υποδοχείς να καθαρίζονται με επιμέλεια πριν χρησιμοποιηθούν. (βλ. εικόνα 43) 

 

 

Εικόνα 43: Κεντροφορέας με περιστρεφόμενη πόντα 

 

 

   Μετά την προεργασία για τη στήριξη τοποθετούμε το τεμάχιο για να 

κατασκευάσουμε αρχικά τις διαμέτρους των 10mm και 15mm στα ανάλογα μήκη που 

μας ορίζει το μηχανολογικό σχέδιο. (βλ. εικόνα 45,46) 
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Εικόνα 45: Κατασκευή διαμέτρων. 

 

Εικόνα 46 : Κατασκευή διαμέτρων. 
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ΚΩΝΙΚΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ 

   Μία πολύ συχνή εφαρμογή της τορνεύσεως κατά μία μορφή είναι η κωνική 

τόρνευση και η αντιγραφή. Οι κώνοι μπορούν να κατασκευαστούν στο τόρνο γενικής 

χρήσεως με στροφή του φορείου του εργαλειοδέτη του τόρνου, με το σύστημα 

κωνικής αντιγραφής και με εγκάρσια μετατόπιση της κουκουβάγιας για την κωνική 

τόρνευση. Για τη δική μας κατασκευή χρησιμοποιούμε  τη ρύθμιση του φορείου του 

εργαλειοδέτη όπου στρέφουμε αυτόν κατά το ήμισυ της γωνίας του. Η πρόωση 

γίνεται με το χέρι. Η πρόωση του εργαλειοφορίου γίνεται με τη ράβδο έλξεως, ενώ η 

εγκάρσια κίνηση με την κωνική αντιγραφή. [1] Στη δική μας κατασκευή στρέφουμε 

το φορείο κατά 5 μοίρες. (βλ. εικόνα 49)  

 

 

Εικόνα 47 : Κωνική τόρνευση με στροφή του φορείου του εργαλειοδέτη. [1] 
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Εικόνα 47 : Κωνική τόρνευση με μετατόπιση της κουκουβάγιας. [1] 

 

 

 

 

Εικόνα 48 : Κωνική τόρνευση με μετατόπιση της κουκουβάγιας. [1] 
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Εικόνα 49: Ρύθμιση μοιρών κατά 5 μοίρες. 
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Εικόνα 50 : Κατασκευή κώνου. 
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Εικόνα 51 : Κωνικό μέρος. 
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4.6.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

   Στη δική μας κατεργασία φρεζαρίσματος το εργαλείο εκτελεί την κυκλική κίνηση 

κοπής. Η πρόωση και το βάθος κοπής εκτελούνται από το αντικείμενο. Το 

φρεζάρισμα είναι μετωπικό, ενώ το  κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι 

κοντύλι( HSS) διαμέτρου 4mm.  Για τη στήριξη του κοπτικού χρησιμοποιούμε έναν 

εργαλειοφόρο άξονα με κωνικό άκρο και τσόκ. Το τεμάχιο στηρίζεται στη μέγγενη 

της φρέζας, ακολουθεί το κεντράρισμα και στη συνέχεια η κατασκευή του αυλακιού 

μήκους 12mm (βλ. εικόνα 52). 

 

 

Εικόνα 52 : Φρεζάρισμα 
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4.6.3 ΛΕΙΑΝΣΗ 

   Η λείανση είναι κατεργασία με αφαίρεση υλικού από απροσδιόριστες γεωμετρικά 

κοπτικές ακμές. Τα πλεονεκτήματα της λειάνσεως είναι η υψηλή ποιότητα της 

λειασμένης επιφάνειας, η καλή κατεργασιμότητα των σκληρών υλικών και η μεγάλη 

αφαίρεση υλικού ανά μονάδα χρόνου. [1] Για τη λείανση των δοκιμίων 

χρησιμοποιήσαμε διαδοχικά φύλλα σμυριδόπανου από νούμερο 80 έως 2000.  

 

 

Εικόνα 53 : Σμυριδόπανο. 

 

Εικόνα 54 : Γυάλισμα με σμυριδόπανο Ρ2000. 
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Εικόνα 55 : Πριν και μετά την κατεργασία. 

 

Εικόνα 56 : Γυάλισμα πριν και μετά 
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Εικόνα 57 : Μέτρηση πριν το γυάλισμα. 

 

Εικόνα 58 : Μέτρηση μετά το γυάλισμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

   Η διάμετρος μετράται σε κάθε δείγμα. Στην περίπτωση δειγμάτων με μήκος 

παράλληλου μετρητή, η διάμετρος μετράται σε τουλάχιστον τρεις θέσεις κατά μήκος 

το μήκους του μετρητή. Ο παρακάτω πίνακας 3 περιέχει τις μετρήσεις των διαμέτρων 

και της τραχύτητας για κάθε άξονα. Το σχήμα 1 επεξηγεί τις θέσεις που έγινε ο 

έλεγχος των διαστάσεων των διαμέτρων πάνω στον άξονα. 

 

Σχήμα 1 : Θέσεις ελέγχου. (Δ.Ντρίτσος) 

Τεμάχιο Απ.Σφ(mm) L(mm) D(mm) d1(mm) d2(mm) d3(mm) Rz(μm) 

1 Χ 110 14.99 10.01 10.02 10.01 0.26 

2 Χ 109.5 15 10.02 9.99 9.99 0.20 

3 Χ 109.5 15 10 10 10 0.16 

4 1 109.9 15.33 9.96 9.96 9.96 0.26 

5 1 109.9 14.91 9.87 9.90 9.98 0.40 

6 1 109.9 14.90 9.93 9.93 9.96 0.28 

7 0.5 109.8 15.02 10.02 9.98 9.99 0.78 

8 0.5 109.9 15.32 9.85 9.86 9.95 0.60 

9 0.5 109.9 14.95 9.98 9.98 9.98 0.56 

10 εφαπ. 110 14.93 9.96 9.95 9.99 0.34 

11 εφαπ. 109.9 14.90 9.83 9.83 9.92 0.16 

12 εφαπ. 109.9 14.95 10 9.99 9.96 0.18 

13 -2 109.9 14.89 9.94 9.93 9.99 0.16 

14 -2 109.9 14.89 9.97 9.95 9.99 0.42 

15 -2 110 14.91 9.82 9.83 9.95 0.52 

 

Πίνακας 3 : Μετρήσεις διαμέτρων και τραχύτητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

   Το θέμα της παρούσας εργασίας ήταν σχεδίαση και κατασκευή δοκιμίων ατράκτων 

με διαβάθμιση και σφηναύλακα για πειράματα αντοχής σε κόπωση σύνθετης 

καταπόνηση. Όλες οι μηχανουργικές κατεργασίες για την κατασκευή των ατράκτων 

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με το μηχανολογικό σχέδιο και το πρότυπο 

ISO1143   Metallic materials — Rotating bar bending fatigue testing. 

   Από τις φάσεις κατεργασίας υπολογίσαμε ότι ο καθαρός χρόνος κοπής, που 

απαιτείται για το ένα τεμάχιο (όλες οι κατεργασίας), είναι μία ώρα (60 min). 

Συνυπολογίζοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, κοπή , στήριξη, κεντράρισμα, 

διαδοχικές μετρήσεις και τελικές μετρήσεις, ο χρόνος που χρειαστήκαμε για την 

ολοκλήρωση ενός άξονα είναι δύο ώρες και τριάντα λεπτά (2h και 30min) πράγμα 

που σημαίνει ότι για να φτάσουμε στο ακριβές τελικό αποτέλεσμα εργαστήκαμε 

πέντε ημέρες (8ωρη εργασία ημερησίως). 

   Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί την περιγραφή όλων των διαδικασιών για να 

καταφέρουμε να επεξηγήσουμε τη μηχανουργική κατεργασία που επιχειρήσαμε για  

να κατασκευάσουμε τους άξονες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας ζητήθηκαν. 

Επίσης θεωρήσαμε σημαντικές αναφορές στα στοιχεία που αποτελούν τη 

συγκεκριμένη μηχανουργική διαδικασία (εργαλειομηχανές, μέτρα ασφάλειας κ.α), το 

λόγο που κατασκευάστηκαν οι άξονες (δοκιμές σε κόπωση) και ακόμα αναφορά στα 

στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη διαστασιολόγιση.  

    Όλα τα τεμάχια που παραδόθηκαν, μετά τις μετρήσεις, κρίθηκαν άρτια 

κατασκευασμένα και  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίστηκαν.   
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