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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Συνοπτική ανάλυση περιεχοµένων 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια αποτύπωσης µιας γενικότερης 
άποψης της βιοµηχανικής παραγωγής, κυρίως από την οικονοµική πλευρά, 
καθώς και µια σύντοµη συζήτηση µιας µεθόδου-πλαισίου για την λήψη 
αποφάσεων στην βιοµηχανική παραγωγή.  Η εφαρµογή ενός τέτοιου πλαισίου 
στον ακαδηµαϊκό χώρο ή στην βιοµηχανική πράξη απαιτεί: 

α. επιστηµονικά θεµελιωµένους ορισµούς των βασικών κριτηρίων, που 
χρησιµοποιούνται κατά την λήψη αποφάσεων στην παραγωγή. 

β. την ανάπτυξη τεχνοοικονοµικών µοντέλων, τα οποία θα συνδυάζουν 
βασικές τεχνικές παραµέτρους της παραγωγής µε αντίστοιχα οικονοµι-
κά µεγέθη. 

Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει την κατά το δυνατόν επιστηµονική τεκµηρί-
ωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην βιοµηχανική παραγωγή και διευ-
κολύνει τον ποσοτικό προσδιορισµό των επιπτώσεων κάθε απόφασης.  Οι επι-
στήµη του µηχανικού έχει κάνει αρκετή πρόοδο, σε ότι αφορά την ανάλυση 
πολλών τεχνικών προβληµάτων, συχνά όµως οι αναλύσεις αυτές δεν λαµβά-
νουν υπ’ όψη τα σχετικά οικονοµικά µεγέθη και για τον λόγο αυτό έχουν κα-
θαρά ακαδηµαϊκό χαρακτήρα και είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθούν αποτε-
λεσµατικά στην βιοµηχανική πρακτική.  Η χρησιµότητα του παρουσιαζόµενου 
στο πρώτο κεφάλαιο πλαισίου λήψης αποφάσεων έγκειται στην προσπάθεια 
ποσοτικοποίησης ιδιοτήτων των συστηµάτων παραγωγής: όπως της ευελιξίας 
και της ποιότητας, µε την ταυτόχρονη δυνατότητα να συµπεριληφθούν στην 
λήψη των τεχνολογικών αποφάσεων και οικονοµικά µεγέθη. 

Το υπόλοιπο µέρος του βιβλίου ασχολείται µε την συστηµατική παρουσία-
ση και ανάλυση θεµάτων σχετικών µε την βιοµηχανική παραγωγή και τα συ-
στήµατα παραγωγής.  Η σειρά παρουσίασης, που ακολουθείται, είναι παράλ-
ληλη µε αυτή που ακολουθείται κατά τον σχεδιασµό και την λειτουργία ενός 
συστήµατος παραγωγής (∆ιεργασίες–Μηχανές–Προγραµµατισµός–Σχεδια-
σµός–Λειτουργία).  Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στις παραγωγικές διερ-
γασίες, που αποτελούν την βάση κάθε συστήµατος παραγωγής.  Συχνά τα 
συστήµατα παραγωγής προσεγγίζονται µε έναν «διαγραµµατικό» τρόπο, που 
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2  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

αγνοεί τις συνθήκες και την τεχνολογία των παραγωγικών διεργασιών. Στο 
κεφάλαιο αυτό λοιπόν δίνεται µια σύντοµη περιγραφή των σηµαντικότερων 
παραγωγικών διεργασιών, έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 
καταλάβει καλύτερα την θεµατολογία των συστηµάτων παραγωγής –που τις 
περισσότερες φορές είναι συνυφασµένη µε προβλήµατα παραγωγικών 
διεργασιών. 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός και οι εργαλειοµηχανές εκτελούν παραγωγι-
κές διεργασίες και ως εκ τούτου οι δυνατότητες και οι περιορισµοί των παρα-
γωγικών διεργασιών εξαρτώνται, κατά κύριο λόγο, από τον σχεδιασµό και την 
λειτουργία της µηχανής, η οποία εκτελεί την συγκεκριµένη παραγωγική διερ-
γασία.  Στο κεφάλαιο 3 παρατίθεται µια συνοπτική ανασκόπηση των διαδικα-
σιών σχεδιασµού, ελέγχου και αυτοµατισµού των εργαλειοµηχανών και του 
µηχανολογικού εξοπλισµού.  Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι µια γενική 
θεώρηση της επιστηµονικής γνώσης και της βιοµηχανικής πρακτικής για τις 
µηχανές, οι οποίες χρησιµοποιούνται στα συστήµατα παραγωγής, επειδή οι τε-
λευταίες αποτελούν τα κύρια δοµικά στοιχεία των συστηµάτων αυτών. 

Μετά την εξοικείωση του αναγνώστη µε τις παραγωγικές διεργασίες και 
τις µηχανές, κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση σχετικά µε τον τεχνολογικό προ-
γραµµατισµό (process planning) των παραγωγικών διεργασιών (Κεφάλαιο 4), 
ο οποίος παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την κατασκευή/παραγωγή προϊ-
όντων.  Ο τεχνολογικός προγραµµατισµός προϋποθέτει γνώσεις των δυνατοτή-
των των διεργασιών και των µηχανών που τις εκτελούν και κατά συνέπεια, 
αποτελεί την γέφυρα µεταξύ του µηχανολογικού σχεδιασµού και της παραγω-
γικής διαδικασίας. 

Το κεφάλαιο 5 ασχολείται µε τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των 
συστηµάτων παραγωγής (design and planning of a manufacturing system), που 
αναφέρεται στην επιλογή διεργασιών, µηχανών και της συνολικής διάταξης 
ενός συστήµατος παραγωγής.  Υπό µια έννοια, το αντικείµενο του σχεδιασµού 
ενός συστήµατος παραγωγής είναι ο προσδιορισµός της ροής υλικού και πλη-
ροφορίας, τα οποία τελικά υπαγορεύουν την αρχιτεκτονική του συστήµατος 
παραγωγής. 

Από πρακτική άποψη, ο σχεδιασµός ενός συστήµατος παραγωγής είναι 
συνυφασµένος µε την λειτουργία του.  Για τον σχεδιασµό ενός συστήµατος, α-
παιτούνται κάποιες αρχικές παραδοχές σχετικά µε την λειτουργία του, ενώ η 
τελευταία εξαρτάται κατά πολύ από τον σχεδιασµό του.  Από ακαδηµαική ά-
ποψη, πάντως, είναι χρήσιµος ο διαχωρισµός των θεµάτων σχεδιασµού και 
λειτουργίας, ώστε να γίνει δυνατή η συστηµατική προσέγγιση των συστηµά-
των παραγωγής.  Με την λογική αυτή το Κεφάλαιο 6, ασχολείται µε την λει-
τουργία και τον χρονοπρογραµµατισµό (scheduling) των συστηµάτων παραγω-
γής, λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι, όσον αφορά την λειτουργία και τον χρονοπρο-
γραµµατισµό των συστηµάτων παραγωγής, υπάρχει πληθώρα ακαδηµαϊκής 
βιβλιογραφίας, η οποία λόγω κυρίως της θεωρητικής αντιµετώπισης των θεµά-
των, έχει µέχρι τώρα σχετικά µικρή επίδραση στην βιοµηχανική πρακτική.  
Στο κεφάλαιο 6 επιχειρείται ένας «συµβιβασµός» µεταξύ θεωρίας και πράξης 
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στην συζήτηση των θεµάτων αυτών, όπως εξ’ άλλου επιχειρείται και σ’ ολό-
κληρο το βιβλίο. 

1.2 Σύντοµη οικονοµική ανασκόπηση   
(Economic Perspective) 

Η βιοµηχανική παραγωγή, η οποία µπορεί να ορισθεί ως ο µετασχηµατισµός 
πρώτων υλών και πληροφορίας σε αγαθά, αποτελεί µια από τις βασικές παρα-
γωγικές δραστηριότητες κάθε έθνους.  Η παραγωγικότητα ενός έθνους, µε-
τρούµενη ως το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά εργαζόµενο, αποτελεί µια σχε-
τική ένδειξη όχι µόνο του συνόλου της οικονοµικής δραστηριότητας ενός έθ-
νους αλλά και της αποτελεσµατικότητας της βιοµηχανίας του στον βαθµό, που 
η βιοµηχανική παραγωγή συµµετέχει σηµαντικά στην διαµόρφωση του εθνι-
κού προϊόντος (Σχ. 1.1).  Είναι προφανές βέβαια, ότι στοιχεία για την παραγω-
γικότητα −επειδή συµπεριλαµβάνουν και τοµείς της οικονοµίας όπως της πα-
ροχής υπηρεσιών και της γεωργίας− δεν αντανακλούν αποκλειστικά την βιο-
µηχανική παραγωγή.  Μια άλλη σχετική ένδειξη για την οικονοµική ευρωστία 
ενός έθνους είναι η «αύξηση της παραγωγικότητας» −δείκτης, ο οποίος ορίζε-
ται ως η αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος (Α.Ε.Π) ανά µοναδα 
χρόνου εργασίας (Σχ.1.2).  Γενικά, χώρες µε σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα 
έχουν υψηλή αύξηση παραγωγικότητας.  Όταν, όµως, φθάσουν σ’ ένα σχετικά 
υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, τότε είναι σχετικά δύσκολη η περαιτέρω αύ-
ξηση της παραγωγικότητάς τους, επειδή η τελευταία εξαρτάται κυρίως από 
την καινοτοµία, τον εκσυγχρονισµό και την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας.  Γι’ 
αυτό είναι γενικά αποδεκτό, ότι η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη αποτε-
λούν σηµαντικούς παράγοντες µε µακροπρόθεσµη επίδραση στην αύξηση της 
παραγωγικότητας. 

 

United States  
 
W.Germany

         Japan

$39,400

$33,800

$30,100  
 

United States = Ηνωµένες Πολιτείες 
W. Germany = ∆. Γερµανία 

Japan = Ιαπωνία 

Σχήµα 1.1 Σύγκριση Παραγωγικότητας Βιοµηχανικά Αναπτυγµένων Χωρών 
(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά Εργαζόµενο για το έτος 1988 σε 
∆ολάρια) 
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4  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα βιοµηχανικώς αναπτυγµένα έθνη, διαθέτουν ένα σηµαντικό µέρος των εσό-
δων τους. (Σχ. 1.3 και Σχ 1.4) στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.  Ας ση-
µειωθεί εδώ, ότι σηµασία δεν έχουν µόνο τα δαπανούµενα ποσά αλλά επίσης 
και ο αριθµός των απασχολουµένων ατόµων στην έρευνα και στην τεχνολογι-
κή ανάπτυξη (Σχ. 1.5).  Η διεθνής θέση και κατάσταση του βιοµηχανικού δυ-
ναµικού ενός έθνους, είναι δυνατόν να αξιολογηθεί, εξετάζοντας επίσης τον 
λόγο εξαγωγών–εισαγωγών για το συγκεκριµένο έθνος (Σχ. 1.6).  Εδώ θα πρέ-
πει να προστεθεί, ότι οι βιοµηχανικές µονάδες είναι συστήµατα παραγωγής 
κατά κανόνα «ανοικτά», δηλαδή η λειτουργία τους επηρεάζεται και από παρά-
γοντες εξωγενείς πέραν των ορίων ελέγχου της διοίκησης της επιχείρησης.  Εξ 
αιτίας, π.χ της κεφαλαιοεντατικής φύσης τους, οι παραγωγικές βιοµηχανίες 
εξαρτώνται και από τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, καθώς επίσης και από 
την εγχώρια αποταµιευτική συµπεριφορά (Σχ. 1.7). 
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Σχήµα 1.2 Αύξηση Παραγωγικότητας Εκφρασµένη ως Αύξηση του ΑΕΠ ανά 
Ώρα Εργασίας 

 
      United  West 
 Industry     States Japan Germany 
 
 Aircraft     2.89 0.11 0.86 
 Computers/business machines   1.05 6.49 0.85 
 Communications equipment   0.65 8.37 1.19 
 Scientific instruments    0.63 5.95 1.43 
 Drugs     1.20 0.29 1.73 
 Electricity transmission equipment   0.92 4.40 2.02 
 
        Source: O.E.C.D. 
                    1988 
 

Industry = Βιοµηχανία 
Aircraft = Αεροπορική 
Computers/business machines = Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές & εξοπλισµός Επιχειρήσεων 
Communications equipment =  

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός 
Scientific instruments = Επιστηµονικά όργανα 
Drugs = Φάρµακα 
Electricity transmission equipment = Εξοπλισµός 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Σχήµα 1.3 Λόγος Εξαγωγών/Εισαγωγών για Μερικές Βιοµηχανικά 
Αναπτυγµένες Χώρες 
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United States = Ηνωµένες Πολιτείες 
Japan = Ιαπωνία 
W. Germany = ∆. Γερµανία 
S. Korea = Ν. Κορέα 

Brazil = Βραζιλία 
Singapore = Σιγκαπούρη 
India = Ινδία 
China = Κίνα 

Σχήµα 1.4 Αποταµιεύσεις ως Ποσοστό του ΑΕΠ 
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Total = Σύνολο 
Government-financed = Κρατική χρηµατοδότηση 
United States = Ηνωµένες Πολιτείες 

Japan = Ιαπωνία 
W. Germany = ∆. Γερµανία 

Σχήµα 1.5 ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως Ποσοστό του ΑΕΠ 
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United States = Ηνωµένες Πολιτείες 
Japan = Ιαπωνία 
France = Γαλλία 

Britain = Βρετανία 
W. Germany = ∆. Γερµανία 

Σχήµα 1.6 ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε Εκατοµµύρια ∆ολάρια (1987) 
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United States = Ηνωµένες Πολιτείες 
Japan = Ιαπωνία 
France = Γαλλία 

Britain = Βρετανία 
W. Germany = ∆. Γερµανία 

Σχήµα 1.7 Αριθµός Επιστηµόνων και Μηχανικών που Ασχολούνται µε  Έρευνα 
και Ανάπτυξη (1987) 

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν εκτός των άλλων και στο συµπέρασµα, ότι η 
βιοµηχανική παραγωγή παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ζωή µιας 
χώρας.  Αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια αναζήτηση υψηλό-
τερου βιοτικού επιπέδου, πιέζει για γρήγορη αύξηση της παραγωγικότητας στα 
συστήµατα παραγωγής, η οποία αναµφισβήτητα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
νέας και καλύτερης παραγωγικής/κατασκευαστικής τεχνολογίας.  Συνεπώς, η 
µελέτη θεµάτων σχετικών µε τα συστήµατα παραγωγής αποκτά αύξουσα ση-
µασία και σπουδαιότητα στο βιοµηχανικό, αλλά και στο ακαδηµαϊκό περιβάλ-
λον. 

1.3 Μεθοδολογία-πλαίσιο λήψεως αποφάσεων σε συστήµατα 
παραγωγής (A Decision Making Framework for 
Manufacturing Systems) 

Η παραγωγή µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστηµα (Σχ. 1.8), στο οποίο ο 
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σχεδιασµός του προϊόντος [1] είναι η «είσοδος» (input) και τα τελικά προϊόντα 
είναι η «έξοδος» (output) του συστήµατος.  Η µελέτη των συστηµάτων παρα-
γωγής απαιτεί τον συνδυασµό πολλών ειδικοτήτων, που προέρχονται τόσο από 
τις επιστήµες του µηχανικού, όσο και από την διοίκηση των επιχειρήσεων.  Γι 
αυτό και επιβάλλεται κάποια διαίρεση του όλου πεδίου των συστηµάτων πα-
ραγωγής, που να επιτρέπει την επιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων 
που συναντώνται.  Η βιοµηχανική παραγωγή, λοιπόν, µπορεί να υποδιαιρεθεί 
στις παραγωγικές διεργασίες −που µεταβάλλουν την µορφή, το σχήµα ή τις φυ-
σικές ιδιότητες των υλικών− στον µηχανολογικό/ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό ε-
ξοπλισµό και στις εργαλειοµηχανές −που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
των παραγωγικών διεργασιών− και στα συστήµατα παραγωγής −που είναι συν-
δυασµοί παραγωγικού εξοπλισµού και ανθρώπων, συνδεδεµένων µε µια κοινή 
ροή υλικών και πληροφορίας. 
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Finished Products 
(Fully assembled, 

inspected, and ready 
for use)

Needs  
(Product Requirements)

Creativity  
(Product Concepts)

COSTS AND CAPABILITIES

PERFORMANCE

 
 

Product Design (for Production) = Σχεδιασµός 
Προϊόντος (για Παραγωγή) 
Production Planning (Programming) = 
Προγραµµατισµός Παραγωγής 
Production Control = Ελεγχος Παραγωγής 
Feedback = Ανάδραση 
Supervisory = Επίβλεψη 
Adaptive = Προσαρµοστική 
Optimimizing = Βελτιστοποίηση 
Production Processes = Παραγωγικές ∆ιεργασίες 
Removal = αφαίρεση 
Forming = Σχηµατισµός 

Consolidative = Συµπυκνωτικά 
Finished Products = Τελικά Προϊόντα 
Fully assembled = Πλήρως συναρµολογηµένα 
Inspected and ready for use = Επιθεωρηµένα και 
έτοιµα προς χρήση 
Costs And Capabilities = Κόστος και ∆υνατότητες 
Product Requirements = Απαιτήσεις Προϊόντος 
Needs = Ανάγκες 
Creativity =Εφευρηµατικότητα 
Product Concepts = Αρχικός Σχεδιασµός 
Προϊόντος 

Σχήµα 1.8 Η Παραγωγική ∆ιαδικασία σαν Ένα Σύστηµα 

Η σύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στον σχεδιασµό και την παραγωγή πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπ’ όψη, καθώς το αρχικό στάδιο παραγωγής είναι πάντα ο 
σχεδιασµός του προϊόντος, που γίνεται µε την βοήθεια είτε ενός σχεδίου είτε 
ενός αρχείου CAD ή µε άλλη µέθοδο προσδιορισµού των γνωρισµάτων και 
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8  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

των χαρακτηριστικών του έτοιµου ή ηµιέτοιµου προϊόντος που πρόκειται να 
παραχθεί. 
Οι αποφάσεις, που αφορούν τον σχεδιασµό και την λειτουργία των συστηµά-
των παραγωγής, απαιτούν πλήρη τεχνική κατάρτιση και προηγούµενη εµπει-
ρία καθώς και την ικανοποίηση συγκεκριµένων οικονοµικών στόχων.  Έτσι ο 
συνδυασµός τεχνικών και οικονοµικών/διοικητικών γνώσεων είναι απαραίτη-
τος για την δηµιουργία ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων στην παραγωγή. 

Υπάρχουν τέσσερις γενικές ιδιότητες (attributes), που πρέπει να λαµβά-
νονται υπ’ όψη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων:  κόστος, χρόνος, ποιότητα, 
και ευελιξία (Σχ 1.9). 

 
Cost 

Quality 

TimeFlexibility   
 

Cost = Κόστος 
Quality = Ποιότητα 

Flexibility = Ευελιξία 
Time = Χρόνος 

Σχήµα 1.9 Το Τετράεδρο Παραγωγής 

Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται σε κάθε πρόβληµα ξεχωριστά, ανάλογα 
µε τους ιδιαίτερους σκοπούς, στόχους και κριτήρια. 

Ο σκοπός (objective) είναι ένα χαρακτηριστικό, που µπορεί να ελαχιστο-
ποιείται ή να µεγιστοποιείται.  Ο στόχος (goal) είναι µια συγκεκριµένη τιµή ή 
µια σειρά τιµών για ένα χαρακτηριστικό και κριτήριο (criterion) είναι µια ιδιό-
τητα, που εκτιµάται κατά την διαδικασία λήψης µιας απόφασης. 

Ένας συγκεκριµένος σκοπός ως προς το κόστος µπορεί να είναι ελαχιστο-
ποίηση του κόστους ανά κοµµάτι.  Επίσης ένας σκοπός ως προς την ποιότητα 
µπορεί να είναι ελαχιστοποίηση της απόκλισης µιας διάστασης ενός κοµµα-
τιού από την προδιαγραφόµενη.  Ένας στόχος ως προς τον χρόνο µπορεί να εί-
ναι «να παράγει το σύστηµα όχι λιγότερα από 120 και όχι περισσότερα από 
123 κοµµάτια την ώρα».  Τέλος ένα κριτήριο ευελιξίας, που λαµβάνεται υπ’ 
όψη κατά τον σχεδιασµό ενός συστήµατος παραγωγής, είναι η ευκολία µε την 
οποία το σύστηµα µπορεί να αναδιατάσσεται για την παραγωγή ενός νέου εί-
δους κοµµατιού.  Σε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν παίζουν ρόλο όλες 
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οι παραγωγικές ιδιότητες και όπως φαίνεται από το παράδειγµα κάθε κατηγο-
ρία ιδιοτήτων παίρνει διαφορετική µορφή µέσα στις διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων. 

Μια απόφαση στον χώρο της παραγωγής σηµαίνει ουσιαστικά την επιλογή 
τιµών συγκεκριµένων µεταβλητών απόφασης, που αφορούν τον σχεδιασµό ή 
την λειτουργία µιας παραγωγικής διεργασίας, µιας εργαλειοµηχανής ή και ε-
νός ολόκληρου συστήµατος παραγωγής (Σχ. 1.10). 

 

Cost

Quality

TimeFlexibility

Techno-
economical

Models
Process,

Machine and
System

Variables

Manufacturing
Decision Variables Manufacturing Decision Attributes 

 

Process Machines and System Variables= 
Μεταβλητές ∆ιεργασιών, Μηχανών και 
Συστήµατος 
Techno-economical=Τεχνοοικονοµικά 
Μodels =Μοντέλα 
Cost = Κόστος 
Quality = Ποιότητα 

Flexibility = Ευελιξία 
Time = Χρόνος 
Manufacturing Decision Variables= Μεταβλητές 
Αποφάσεων Παραγωγής 
Manufacturing Decision Attributes= 
Ιδιότητες/Κριτήρια Αποφάσεων Παραγωγής 

Σχήµα 1.10 Αντιστοίχηση των Ιδιοτήτων του Συστήµατος Παραγωγής µε τις 
Μεταβλητές της ∆ιαδικασίας Λήψης Αποφάσεων 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζεται σε προκαθορισµένες απαιτήσεις, 
που εκφράζονται µε τις τιµές των σχετικών ιδιοτήτων (attributes).  Εποµένως, 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων µπορεί να θεωρηθεί ως η προσπάθεια αντι-
στοίχισης των επιθυµητών τιµών των ιδιοτήτων µε τις τιµές των µεταβλητών 
απόφασης.  Για να είναι η αντιστοίχηση αυτή, η επιστηµονικά θεµελιωµένη, 
θα πρέπει να βασίζεται σε επιστηµονικά προσδιοριζόµενα τεχνοοικονοµικά 
µοντέλα.  Αυτή η αντιστοίχηση (mapping) ουσιαστικά αποτελεί µια 
διαδικασία µοντελοποίησης, όπου οι ιδιότητες (attributes) συσχετίζονται µε τα 
επίπεδα των διαφορετικών µεταβλητών απόφασης (decision variables). 

Η διάταξη των ιδιοτήτων σε τετράεδρο σχήµα, τονίζει την αλληλοσυσχέτι-
ση τους.  ∆εν είναι δυνατή η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του κόστους, του 
χρόνου, της ευελιξίας και της ποιότητας.  Η τελική απόφαση επηρεάζεται και 
από τις τέσσερις βασικές ιδιότητες καθώς και από τις µεταξύ τους σχέσεις.  Ο 
προσδιορισµός της σχέσης αυτής γίνεται µε την ποσοτική εκτίµηση των ιδιο-
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10  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

τήτων αυτών:  όσο περισσότερο προσδιορισµένες είναι αυτές ποσοτικά, τόσο 
πιο εύκολο είναι να βρούµε τις σχέσεις τους και να πάρουµε τις κατάλληλες 
αποφάσεις.  Στην βιοµηχανία σήµερα, η πλειοψηφία των ποσοτικών 
εκτιµήσεων της παραγωγής αναφέρεται σε µεγέθη που σχετίζονται µε το 
κόστος και τον χρόνο.  Στις Η.Π.Α δόθηκε έµφαση στο κόστος και τον χρόνο 
(ή ρυθµό παραγωγής) µε την ευρεία διάδοση συστηµάτων µαζικής παραγωγής 
κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960.  Γι’ αυτό η σχέση κόστους και 
ρυθµού παραγωγής έχει µελετηθεί αρκετά.  Στην δεκαετία του ’70 µε την 
είσοδο της Ιαπωνίας και της Γερµανίας στην παγκόσµια αγορά, η ποιότητα του 
προϊόντος έγινε σηµαντικό χαρακτηριστικό ανταγωνισµού και οι προβλέψεις 
δείχνουν, ότι από την δεκαετία του 90 και µετά η ευελιξία θα γίνει το 
µεγαλύτερο όπλο ανταγωνισµού στην βιοµηχανική παραγωγή.  Έτσι, παρόλο 
που οι ιδιότητες κόστος και χρόνος παραµένουν ιδιαίτερα σηµαντικές για τη 
λήψη οποιασδήποτε απόφασης στην παραγωγή, θα πρέπει να δίδεται έµφαση 
στην εξεύρεση ποσοτικών ορισµών για την ποιότητα και την ευελιξία, έτσι 
ώστε να καθορίζονται οι κατάλληλες σχέσεις µεταξύ των τεσσάρων 
κατηγοριών των ιδιοτήτων και να επιτυγχάνονται αποτελεσµατικές λύσεις των 
προβληµάτων παραγωγής. 

Στις επόµενες ενότητες θα συζητηθούν περιληπτικά οι τέσσερις κατηγο-
ρίες ιδιοτήτων µε την βοήθεια µερικών απλών παραδειγµάτων. 

1.3.1 Κόστος (Cost) 

Το κόστος παραγωγής περιλαµβάνει διάφορους παράγοντες, οι οποίοι µπο-
ρούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες. 

 Εξοπλισµός (Equipment and facility costs).  Η κατηγορία αυτή περι-
λαµβάνει το κόστος του απαραίτητου για την λειτουργία των παραγω-
γικών διεργασιών εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων που χρησιµοποι-
ούνται για την στέγαση του εξοπλισµού, την υποδοµή του εργοστα-
σίου κ.λ.π. 
 Υλικά (Materials).  Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το κόστος των 
πρώτων υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος, των εργαλείων και 
των βοηθητικών υλικών του συστήµατος, όπως είναι π.χ. τα ψυκτικά 
και τα λιπαντικά έλαια των µηχανών. 
 Εργασία (Labor).  Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το κόστος της άµε-
σης εργασίας, που είναι απαραίτητη για την λειτουργία του εξοπλι-
σµού και των εγκαταστάσεων. 
 Ενέργεια (Energy), που απαιτείται για την εκτέλεση των διαφορετικών 
διεργασιών.  Σε ορισµένες βιοµηχανίες το κόστος αυτό µπορεί να είναι 
ασήµαντο συγκρινόµενο µε άλλους παράγοντες. 
 Συντήρηση, εκπαίδευση (Maintenance and training).  Η κατηγορία αυ-
τή περιλαµβάνει την εργασία, τα ανταλλακτικά κ.λ.π. που χρησιµοποι-
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ούνται στην συντήρηση του εξοπλισµού, και των συστηµάτων καθώς 
και την εκπαίδευση πάνω στα νέα τεχνολογικά συστήµατα. 
 Γενικά έξοδα της επιχείρησης (Overhead).  Είναι ένα ποσοστό του κό-
στους που δεν µπορεί να αποδοθεί κατ’ ευθείαν στην λειτουργία του 
συστήµατος παραγωγής αλλά στηρίζει την υποδοµή του. 
 Κόστος κεφαλαίου (The cost of capital), το οποίο µπορεί να µην είναι 
άµεσα διαθέσιµο εντός της επιχείρησης και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέ-
πει να γίνεται δανεισµός του κάτω από συγκεκριµένους όρους. 

Η παραπάνω ταξινόµηση αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο 
ζητήµατα κόστους µπορούν να αντιµετωπισθούν στο παραγωγικό περιβάλλον, 
µε την υιοθέτηση ενός συστηµατικού τρόπου υπολογισµού του κόστους υλο-
ποίησης των διαφορετικών λύσεων. 

Παράδειγµα 

Για να διευκρινίσουµε την έννοια ενός «τεχνοοικονοµικού» µοντέλου και την 
συσχέτιση του µε τις ιδιότητες παραγωγής (manufacturing attributes), θεωρού-
µε την παρακάτω σχέση, η οποία περιγράφει το κόστος µιας διεργασίας παρα-
γωγής (στο συγκεκριµένο παράδειγµα τόρνευσης) ενός κυλινδρικού εξαρτήµα-
τος [2]. 

Machine
Rate  + Labor

Rate  + Overhead
Rate × ×Cost per 

Workpiece
 Feeding

Time  + 
Rapid

Feeding
Time

Operating Time per 
Workpiece

Portion of 
tool insert 

replacement 
time per 

workpiece

+  + 1
No. of work- 
pieces bet. 
tool insert 
changes

Cost 
per 
tool 

insert
 = 

 

Cost per Workpiece = Κόστος ανά κατεργαζόµενο 
κοµµάτι 
Machine Rate = Ρυθµός εργαλειοµηχανής 
Labor Rate = Ρυθµός εργατών 
Overhead Rate = Ρυθµός γενικών εξόδων 
Feeding Time = Χρόνος τροφοδοσίας 
Rapid Feeding Time = Χρόνος ταχυτροφοδοσίας 
Portion of tool insert replacement time per 
workpiece = Μερίδιο του χρόνου αντικατάστασης  

κοπτικού ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι 
Operating time per Workpiece = Χρόνος 
λειτουργίας ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι 
No. of workpieces bet. (between) tool insert 
changes = Αριθµός κατεργαζοµένων κοµµατιών 
µεταξύ δύο αλλαγών κοπτικού 
Cost per tool insert = Κόστος ανά κοπτικό 
εργαλείο 

Οι παράγοντες που συµβάλλουν στο κόστος ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι/ 
εξάρτηµα είναι οι µηχανές, η εργασία και τα γενικά έξοδα της επιχείρησης.  Η 
συµβολή αυτών των παραγόντων είναι ανάλογη του χρόνου λειτουργίας, που 
αποτελείται από τον χρόνο κοπής υλικού, τον χρόνο γρήγορης κίνησης του 
εργαλείου και τον χρόνο αντικατάστασης του εργαλείου (Σχ 1.11). 

Το εργαλείο είναι ένα αντικαθιστούµενο πλακίδιο, που το κόστος του είναι 
ένας τέταρτος παράγοντας που συµβάλλει στο κόστος ανά κατεργαζόµενο 
κοµµάτι. 
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12  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το συγκεκριµένο «τεχνοοικονοµικό µοντέλο» χρησιµοποιεί την µηχανική της 
κοπής και την γεωµετρία της διεργασίας τόρνευσης.  Υλικό αφαιρείται από το 
προς κατεργασία κοµµάτι, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα 
συµµετρίας του.  Η αφαίρεση υλικού γίνεται από το κοπτικό εργαλείο, που µε-
τακινείται κατά µήκος της αξονικής και ακτινικής διεύθυνσης του κατεργαζό-
µενου κοµµατιού. 

 

D

L e R

chuck

workpiece
center

insert

tool 
holder

fr

 
 

Chuck= Συγκρατητής Εξαρτήµατος (Τσοκ) 
Workpiece= Εξάρτηµα προς κατεργασία 
Μodels =Μοντέλα 

Center= Κέντρο 
Insert= Κοπτικό 
Tool holder= Συγκράτηση κοπτικού 

Σχήµα 1.11 Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά Κατεργασίας Τόρνευσης 

Οι µεταβλητές απόφασης της διαδικασίας είναι δύο τυπικοί παράµετροι της 
κατεργασίας:  η πρόωση fr [mm/rev], που συνήθως εκφράζεται ως µήκος ανά 
περιστροφή και η ταχύτητα κοπής v [m/min].  Αυτές οι µεταβλητές απόφασης 
λαµβάνονται υπ’ όψη στην ιδιότητα παραγωγής κόστος, η οποία εκφράζεται σε 
[$/piece] σύµφωνα µε το τεχνοοικονοµικό µοντέλο που ακολουθεί: 

 [ ] [ ]1
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Η σηµασία του κάθε όρου είναι: 

C Κόστος τόρνευσης ενός κατεργαζόµενου κοµµατιού [$] 
fr Πρόωση ανά περιστροφή [mm/περιστροφή] 
v Ταχύτητα κοπής [m/min]. 
M Μηχανή + εργασία + γενικά έξοδα (κόστος) του τόρνου [$/min] 
TF Χρόνος πρόωσης ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι [mim]. 
TRF Χρόνος ταχείας πρόωσης ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι [min]. 
TIR Χρόνος αντικατάστασης πλακιδίου (στο εργαλείο) ανά κατεργαζόµενο 

κοµµάτι υπό την προϋπόθεση, ότι ο χρόνος αντικατάστασης µοιράζεται 
εξ ίσου στα κατεργαζόµενα κοµµάτια [min] 

NIR Αριθµός των κατεργαζόµενων κοµµατιών ανάµεσα σε διαδοχικές αντι-
καταστάσεις πλακιδίου 

C1 Κόστος πλακιδίου κοπής  [$] 
D ∆ιάµετρος του κατεργαζόµενου κοµµατιού [mm] 
L Μήκος των κατεργαζόµενου κοµµατιού [mm] 
e Επιπλέον µήκος µεταφοράς εργαλείου µε  πρόωση fr [mm] 
R Συνολική εγκάρσια απόσταση ταχυκίνησης εργαλείου ανά κοµµάτι [mm] 
r Ταχύτητα  εγκάρσιας ταχυκίνησης [mm/min] 
td Χρόνος αντικατάστασης πλακιδίου στο εργαλείο [min] 
T Χρόνος ζωής εργαλείου [min] 

Με δεδοµένα:  το κατεργαζόµενο κοµµάτι, το πλακίδιο του εργαλείου και την 
πρόωση, το κόστος [$/piece] της τόρνευσης, αλλά και άλλων µηχανουργικών 
κατεργασιών είναι ουσιαστικά µια συνάρτηση [2] της ταχύτητας κοπής v (Σχ. 
1.12).  Καθώς η ταχύτητα κοπής αυξάνεται, ο ρυθµός αφαίρεσης του υλικού 
αυξάνεται και το κόστος της µηχανουργικής κατεργασίας (τόρνευσης) µειώνε-
ται, αφού γίνεται δυνατή η παραγωγή περισσότερων κοµµατιών στην µονάδα 
του χρόνου.  Ωστόσο το κόστος της µηχανουργικής κατεργασίας εξαρτάται και 
από την φθορά του εργαλείου.  Τα πλακίδια του εργαλείου θα πρέπει να αντι-
καθίστανται περιοδικά, δηµιουργώντας ένα επιπλέον κόστος από την αγορά 
νέων πλακιδίων και την απώλεια χρόνου για την εισαγωγή των νέων πλακιδί-
ων στον εργαλειοφορέα.  Η φθορά του εργαλείου είναι συνάρτηση του χρόνου 
και της ταχύτητας κοπής (Σχ. 1.13) και ως εκ τούτου είναι αντικείµενο επιστη-
µονικοτεχνικής ανάλυσης, τα αποτελέσµατα της οποίας εισέρχονται σ’ ένα 
τεχνοοικονοµικό µοντέλο (Σχ. 1.12).  Το θέµα εδώ είναι, ότι το κόστος τόρ-
νευσης ή γενικότερα το κόστος µιας µηχανουργικής κατεργασίας είναι µια οι-
κονοµική ιδιότητα της παραγωγής (manufacturing attribute), της οποίας όµως 
η ακριβής εκτίµηση απαιτεί την επιστηµονικοτεχνική ανάλυση ενός τεχνικού 
προβλήµατος, όπως αυτό της φθοράς.  Είναι ακριβώς ο τρόπος φθοράς του ερ-
γαλείου που καθορίζει το σχήµα της καµπύλης του κόστους (Σχ. 1.12).  Καθώς 
η ταχύτητα κοπής αυξάνεται πέραν ενός σηµείου, η φθορά του εργαλείου 
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14  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

αυξάνεται δραστικά και οδηγεί σε συχνότερες αντικαταστάσεις του εργαλείου 
και σε µεγαλύτερο κόστος εργαλείου.  Εποµένως, το κόστος ανά κοµµάτι αυ-
ξάνεται από µια ταχύτητα και µετά, εξ αιτίας της «αλµατώδους» φθοράς του 
εργαλείου. 

Το προηγούµενο παράδειγµα δείχνει, πως προκειµένου να χειρισθούµε 
προβλήµατα παραγωγής και να πάρουµε τις κατάλληλες αποφάσεις, θα πρέπει 
να τα µελετήσουµε από τεχνικής, οικονοµικής και γενικότερα επιχειρησιακής 
άποψης ταυτόχρονα.  Η φθορά του εργαλείου είναι ένα καθαρά τεχνικό ζήτη-
µα, που απαιτεί επιστηµονική ανάλυση και τεχνική καινοτοµία, που µπορεί 
ωστόσο να αποδειχθούν ατελέσφορες αν δεν πραγµατοποιηθούν υπό το 
πρίσµα ενός επιχειρηµατικού σκοπού, όπως η µείωση του κόστος.  Κατά τον 
ίδιο τρόπο ο υπολογισµός του κόστους µιας παραγωγικής διεργασίας, χωρίς τις 
κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και αντίληψη, είναι ανακριβής και δεν οδηγεί σε 
σωστές επιχειρηµατικές αποφάσεις. 
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Cost per piece = Κόστος ανά κοµµάτι / εξάρτηµα Cutting speed = ταχύτητα κοπής 

Σχήµα 1.12 Το Κόστος Κατεργασίας ως Συνάρτηση της Ταχύτητας Κοπής 
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Wear = Φθορά 
Increasing speed = Αυξανόµενη ταχύτητα 

Time = Χρόνος 

Σχήµα 1.13 Η Φθορά του Εργαλείου ως συνάρτηση του Χρόνου και της 
Ταχύτητας Κοπής 
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1.3.2 Χρόνος (Time) 

Στην παραγωγή ο όρος και οι ιδιότητες του χρόνου αναφέρονται στο: 
 πόσο γρήγορα ένα σύστηµα παραγωγής µπορεί να ανταποκριθεί σε αλ-
λαγές σχεδιασµού προϊόντων, ζήτησης κ.λ.π. δηλαδή στην ταχύτητα ή 
τον χρόνο απόκρισης του συστήµατος (θα συζητηθεί αργότερα σε αυτό 
το κεφάλαιο, στην ενότητα της ευελιξίας) και  
 πόσο γρήγορα (ή σε πόσο χρόνο) ένα προϊόν µπορεί να παραχθεί από 
το σύστηµα, δηλαδή ο ρυθµός παραγωγής του συστήµατος. 

 

 
 

Σχήµα 1.14 Ένα Παράδειγµα Αυτοµατοποιηµένης Γραµµής Παραγωγής 
(Αυτοκινητοβιοµηχανία) 

Ο ρυθµός παραγωγής επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες.  
Υψηλότερος ρυθµός παραγωγής συνήθως, έχει σαν αποτέλεσµα χαµηλότερο 
κόστος αλλά πιθανόν επίσης χαµηλότερη ποιότητα.  Επιπλέον πολλές φορές, 
για να επιτευχθεί ένας υψηλός ρυθµός παραγωγής, καταφεύγουµε σε ιδιαίτερα 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα, που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την ευε-
λιξία του συστήµατος.  Ένα παράδειγµα τέτοιου αυτοµατισµού συναντάται σε 
µια γραµµή παραγωγής αυτοκινητοβιοµηχανίας (Σχ. 1.14), η οποία λόγω της 
πλήρους αυτοµατοποίησης της µεταφοράς του κοµµατιού και όλων των µηχα-
νουργικών κατεργασιών παρέχει ρυθµούς παραγωγής της τάξεως του ενός 
κοµµατιού ανά 20 secs, ακόµη και για ιδιαίτερα πολύπλοκα κοµµάτια (Σχ 1. 
15).  Εξ αιτίας της πλήρους αυτοµατοποίησης, το σύστηµα αυτό δεν είναι κα-
θόλου ευέλικτο, αφού και µικρές αλλαγές στην γεωµετρία του υπό επεξεργα-
σία κοµµατιού οδηγούν σε επώδυνες από άποψη χρόνου αλλαγές στο πολύ-
πλοκο σύστηµα αυτοµατοποίησης. 

Ο θεωρητικός ρυθµός παραγωγής ενός συστήµατος ή κύκλος, αναφέρεται 
σε κοµµάτια (θεωρητικά) παραγόµενα στην µονάδα του χρόνου, όταν µια µη-
χανή ή σύστηµα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις.  Ο ρυθµός αυτός 
περιορίζεται µόνο από τους φυσικούς περιορισµούς µιας διεργασίας ή από την 
στιβαρότητα των µηχανών.  Ο πραγµατικός ρυθµός παραγωγής ενός συστήµα-
τος (system yield) είναι ο αριθµός των πραγµατικά και ποιοτικά αποδεκτών 
κοµµατιών παραγόµενων στην µονάδα του χρόνου.  Στον υπολογισµό του εν-
σωµατώνονται οι τυπικές καθυστερήσεις κατά την διάρκεια της παραγωγής 
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16  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

αλλά και οι απρόβλεπτες διακοπές, όπως οι βλάβες των µηχανών.  Η συνολική 
απόδοση του συστήµατος είναι ο λόγος του πραγµατικού ρυθµού παραγωγής 
προς τον θεωρητικό, εκφραζόµενος ως ποσοστό (%) του θεωρητικού. 

 

 
 

Σχήµα 1.15 Πολύπλοκο Εξάρτηµα που παράγεται (µε υψηλούς ρυθµούς 
παραγωγής) από µια (πλήρως αυτοµατοποιηµένη) Γραµµή 
Παραγωγής 

Οι πραγµατικοί ρυθµοί παραγωγής, που µπορεί να επιτευχθούν σ’ ένα σύστη-
µα παραγωγής, επηρεάζονται σηµαντικά από την αξιοπιστία του εξοπλισµού 
και την γενική δοµή του συστήµατος.  Η εκτίµηση αυτών των επιρροών απαι-
τεί τον ορισµό κάποιων µεγεθών και όρων.  Ο ρυθµός  βλαβών (failure rate) λ 
ενός (µηχανικού, ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού) εξαρτήµατος ορίζεται ως ο 
αριθµός των βλαβών που παρουσιάζει το συγκεκριµένο εξάρτηµα σε µια προ-
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καθορισµένη χρονική περίοδο.  Ο αντίστροφος αριθµός του ρυθµού βλαβών λ 
ορίζεται ως ο µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών (Μean Τime Βetween Failure/ 
MTBF).  Η αξιοπιστία είναι η πιθανότητα ένα σύστηµα ή ένα εξάρτηµα να εκ-
τελέσει τις απαιτούµενες από αυτό λειτουργίες υπό σταθερές συνθήκες σε µια 
ορισµένη περίοδο χρόνου (t) και δίδεται από την σχέση R = e -λt.  Για ένα δε-
δοµένο ρυθµό βλαβών λ, η αξιοπιστία µειώνεται όσο αυξάνεται η χρονική πε-
ρίοδος.  Για παράδειγµα, εάν ο ρυθµός βλαβών λ ενός δεδοµένου εξαρτήµατος 
είναι 0,0001 ανά ώρα, η αξιοπιστία του εξαρτήµατος για µια περίοδο 8 ωρών 
είναι R(8) = e -(0.001*8) = 99%, ενώ η αξιοπιστία του για µια περίοδο 20 ωρών 
είναι R(20) = e -(0.001*20) = 90%  Η διαθεσιµότητα (Α) ορίζεται ως το πηλίκο του 
µέσου χρόνου µεταξύ βλαβών (MTBF) δια του αθροίσµατος του µέσου 
χρόνου µεταξύ βλαβών (MTBF) και του µέσου χρόνου επισκευών (Mean Time 
To Repair/MTTR): 
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Availability = ∆ιαθεσιµότητα 
Mean Time to Repair [min.] = Μέσος χρόνος 
επισκευής σε [min.] 

Mean Time Return Failure (MTBF) = Μέσος 
χρόνος µεταξύ βλαβών 

Σχήµα 1.16 Η ∆ιαθεσιµότητα σαν συνάρτηση του Μέσου Χρόνου Επισκευής 

Ο πραγµατικός ρυθµός παραγωγής ενός συστήµατος παραγωγής δίδεται από το 
γινόµενο της διαθεσιµότητάς του (Α) επί τον θεωρητικό ρυθµό παράγωγής (ή 
κύκλο) του. Η διαθεσιµότητα ενός συστήµατος είναι συνάρτηση της αξιοπιστί-
ας του (ή του αριθµού βλαβών) και του µέσου χρόνου επισκευών του συστή-
µατος.  Η αξιοπιστία του συστήµατος, µε την σειρά της, συναρτάται µε την δο-
µή, µε την ροή των υλικών εντός του συστήµατος και µε την αξιοπιστία των ε-
ξαρτηµάτων και των µηχανών που απαρτίζουν το σύστηµα.  Για παράδειγµα, 
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18  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

σε µια γραµµή παραγωγής, όπου η ροή των υλικών είναι σειριακή, η αξιοπι-
στία του συστήµατος δίδεται από το γινόµενο της αξιοπιστίας των σε σειρά το-
ποθετηµένων µηχανών: R = R1 x R2 x … x Rn.  Εάν η αξιοπιστία κάθε µηχα-
νής Ri είναι 98%, τότε η συνολική αξιοπιστία ενός συστήµατος 10 µηχανών 
τοποθετηµένων σε σειρά σε µια γραµµή παραγωγής είναι (0.98)10 = 82%.  
Προφανώς, η αξιοπιστία ενός συστήµατος µπορεί να είναι πολύ διαφορετική 
από την αξιοπιστία ενός τµήµατος (ή µιας µηχανής) του. 

Η διαθεσιµότητα (Α) συσχετίζεται καλύτερα µε την συνολική συµπεριφο-
ρά του συστήµατος σε βλάβες από ό,τι η αξιοπιστία, διότι ενσωµατώνει και 
τον µέσο χρόνο επισκευών.  Η διαθεσιµότητα ενός συστήµατος (Σχ.1.16) µε 
µεγάλο µέσο χρόνο µεταξύ βλαβών (MTBF) δεν είναι ευαίσθητη στον µέσο 
χρόνο επισκευών (MTTR), ενώ αντίθετα η διαθεσιµότητα ενός συστήµατος µε 
µικρό µέσο χρόνο µεταξύ βλαβών (MTBF) είναι πολύ ευαίσθητη στον µέσο 
χρόνο επισκευών (MTTR). 

Παράδειγµα 

Θεωρείστε µια γραµµή παραγωγής, η οποία αποτελείται από µηχανές συνδεδε-
µένες σε σειρά.  Αυτός ο τύπος συστήµατος παραγωγής χρησιµοποιείται, συ-
νήθως, για υψηλό όγκο παραγωγής ενός συγκεκριµένου κοµµατιού.  ∆ύο είναι 
οι παράγοντες που προσδιορίζουν τον σχεδιασµό της γραµµής παραγωγής: Ο 
απαιτούµενος ρυθµός παραγωγής και ο σχεδιασµός των κοµµατιών που θα πα-
ραχθούν.  Ο σχεδιασµός του κοµµατιού µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα άθροισµα 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών, που πρέπει να παραχθούν από τις µηχανές της 
γραµµής παραγωγής.  Προκειµένου να τηρηθεί ο ρυθµός παραγωγής, κάθε ε-
ξάρτηµα θα πρέπει να δαπανά µόνο ένα συγκεκριµένο µέγιστο χρονικό διά-
στηµα σε κάθε µηχανή.  Εντός αυτού του συγκεκριµένου χρονικού περιορι-
σµού, η προσπάθεια και ο κύριος σκοπός του σχεδιαστή της γραµµής παραγω-
γής είναι η µεγιστοποίηση του αριθµού των χαρακτηριστικών, που παράγονται 
σε κάθε µηχανή.  Έτσι ελαχιστοποιείται ο αριθµός των απαιτούµενων µηχα-
νών, πράγµα επιθυµητό, όχι µόνο γιατί ελαττώνεται το συνολικό κόστος της 
γραµµής παραγωγής αλλά διότι, επίσης, αυξάνεται σηµαντικά η αξιοπιστία της 
γραµµής παραγωγής [19], καθώς ο αριθµός των µηχανών µειώνεται (Σχ. 1.17).  
Η συνολική αξιοπιστία µιας γραµµής παραγωγής είναι το γινόµενο των αξιοπι-
στιών των µηχανών που την απαρτίζουν (εφ’ όσον οι µηχανές είναι τοποθετη-
µένες σε σειρά).  Όµως, εάν η γραµµή παραγωγής περιέχει αποθηκευτικούς 
χώρους (buffers) µεταξύ των διάφορων µηχανών, τότε η λειτουργία κάθε µη-
χανής είναι σχετικά ανεξάρτητη από τις πιθανές βλάβες των διπλανών της.  Εί-
ναι λοιπόν δυνατό να έχουµε µια γραµµή παραγωγής, που ταυτόχρονα να είναι 
και µεγάλου µήκους και αξιόπιστη −αλλά µόνο στην περίπτωση κατάλληλων 
ενδιάµεσων µεταξύ µηχανών αποθεµάτων (work in process), που βέβαια ανε-
βάζουν το κόστος λειτουργίας του συστήµατος. 
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Σχήµα 1.17 Η Αξιοπιστία του Συστήµατος σε σχέση µε την Αξιοπιστία των 
Μηχανών σε µια Γραµµή Παραγωγής 

Ο πραγµατικός ρυθµός παραγωγής µιας γραµµής παραγωγής δεν µπορεί ποτέ 
να είναι τόσο µεγάλος, όσο ο θεωρητικός ρυθµός παραγωγής.  Όµως είναι δυ-
νατόν να προσεγγίσει τον θεωρητικό, εάν η διαθεσιµότητα κάθε µηχανής βελ-
τιωθεί.  Η διαθεσιµότητα και ο ρυθµός παραγωγής µιας µηχανής είναι συνάρ-
τηση της ταχύτητας λειτουργίας της (π.χ. η ταχύτητα περιστροφής της ατρά-
κτου και η πρόωση του εργαλείου, στην περίπτωση του τόρνου).  Στις µηχα-
νουργικές κατεργασίες ο ρυθµός παραγωγής µιας εργαλειοµηχανής αρχικά αυ-
ξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας κοπής και οδηγεί σε αυξηµένο ρυθµό α-
φαίρεσης υλικού.  Όµως, πέραν ενός συγκεκριµένου σηµείου, η περαιτέρω αύ-
ξηση της ταχύτητας κοπής οδηγεί σε  αυξανόµενη συχνότητα αλλαγών των ερ-
γαλείων, εξαιτίας της φθοράς τους και έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του 
ρυθµού παραγωγής (Σχ. 1.18).  Εφ’ όσον ο πραγµατικός ρυθµός παραγωγής εί-
ναι το γινόµενο της διαθεσιµότητας και του θεωρητικού ρυθµού παραγωγής  
(σταθερά) η µορφή της καµπύλης διαθεσιµότητας και ταχύτητας λειτουργίας, 
θα πρέπει να είναι παρόµοια µε αυτή του ρυθµού παραγωγής και επίσης της 
ταχύτητας (Σχ. 1.18).  Γενικά η διαθεσιµότητα µιας γραµµής παραγωγής µεγι-
στοποιείται σε µια ταχύτητα λειτουργίας, που είναι µικρότερη της µέγιστης δυ-
νατής ταχύτητας. 
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Production Rate = Ρυθµός Παραγωγής 
Cutting Speed = Ταχύτητα Κοπής 

Availability = ∆ιαθεσιµότητα 

Σχήµα 1.18 Ο Ρυθµός Παραγωγής/∆ιαθεσιµότητα σαν Συνάρτηση της 
Ταχύτητας Λειτουργίας για µια Μηχανή 

Με δεδοµένη την συµπεριφορά κάθε µηχανής (Σχ. 1.18), η συµπεριφορά του 
ρυθµού παραγωγής της γραµµής παραγωγής −υποθέτοντας, ότι δεν έχει απο-
θηκευτικούς χώρους− µπορεί να προβλεφθεί.  Εάν λ, R και A αντιστοιχούν 
στον συνολικό ρυθµό βλαβών της γραµµής παραγωγής, την αξιοπιστία και την 
διαθεσιµότητα και λi, Ri και Ai είναι οι ρυθµοί βλαβών των µεµονωµένων µη-
χανών, οι αξιοπιστίες και οι διαθεσιµότητες σε µια γραµµή µεταφοράς µε n 
µηχανές, τότε ισχύει: 
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Number of Machines = Αριθµός Μηχανών Operating Speed = Ταχύτητα Λειτουργίας 

Σχήµα 1.19 ∆ιαγράµµατα Σταθερού Ρυθµού Παραγωγής σε µια Γραµµή 
Παραγωγής (Parts Per Hour/κοµµάτια ανά ώρα) 

Η σχέση αυτή δείχνει, ότι η συµπεριφορά των µεµονωµένων µηχανών του 
Σχήµατος 1.18 µπορεί να συσχετισθεί µε την διαθεσιµότητα και τον ρυθµό πα-
ραγωγής όλης της γραµµής παραγωγής.  Ο συνολικός ρυθµός παραγωγής, που 
υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση, µπορεί να παρουσιασθεί σαν συνάρ-
τηση του αριθµού των µηχανών και της ταχύτητας λειτουργίας (Σχ.1.19).  Στο 
Σχήµα 1.19, όλες οι ταχύτητες λειτουργίας έχουν διαιρεθεί µε την µεγίστη επι-
τρεπτή ταχύτητα.  Η κανονικοποιηµένη τιµή, που προκύπτει, λέγεται σχετική 
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ταχύτητα.  Μια σχετική ταχύτητα µεγέθους (0.6) σηµαίνει, ότι κάθε µηχανή 
της γραµµής παραγωγής λειτουργεί µε το 60% της µεγίστης ταχύτητάς της.  
Ενώ αυτό µπορεί να αποφέρει έναν χαµηλότερο θεωρητικό ρυθµό παραγωγής, 
απ’ ότι αν λειτουργεί στο 100% της µεγίστης ταχύτητας, στην πραγµατικότητα 
η διαθεσιµότητα κάθε µηχανής µπορεί να βελτιωθεί λειτουργώντας στην ταχύ-
τητα αυτή (Σχ. 1.18) και έτσι ο συνολικός ρυθµός παραγωγής της γραµµής πα-
ραγωγής µπορεί να βελτιωθεί.  Κάθε γραµµή στο Σχήµα 1.19 είναι µια καµ-
πύλη σταθερού ρυθµού παραγωγής. 

Για παράδειγµα, ακολουθώντας την καµπύλη 28 PPH (Parts Per Hour/ 
κοµµάτια ανά ώρα) από αριστερά προς τα δεξιά βλέπουµε, ότι µια γραµµή πα-
ραγωγής από 29 µηχανές που λειτουργούν σε σχετική ταχύτητα 0,5 µπορεί να 
παράγει το ίδιο µε µια γραµµή παραγωγής µε 70 µηχανές που λειτουργεί µε 
σχετική ταχύτητα 0.67.  Τα πλεονέκτηµα, όταν χρησιµοποιούµε 70 µηχανές, 
είναι η µεγαλύτερη ευελιξία του συστήµατος ως προς τον ρυθµό παραγωγής.  
Είναι δυνατό να αυξήσουµε τον ρυθµό παραγωγής στα 56 PPH µε 70 µηχανές 
(µια οριζόντια γραµµή µε αριθµό µηχανών 70 τέµνει την καµπύλη των 56 
PPH), αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουµε το ίδιο µε 29 µηχανές.  Το παρά-
δειγµα αυτό τονίζει την σηµασία της ποσοτικής κατανόησης των ιδιοτήτων της 
παραγωγής (manufacturing attributes) για την λήψη  αποφάσεων, όπως στην 
περίπτωση αυτή που αποφασίζεται ο αριθµός των µηχανών και το µέγεθος των 
ταχυτήτων. 

1.3.3 Ευελιξία (Flexibility) 

Για πολλές δεκαετίες το κόστος και ο ρυθµός παραγωγής ήταν τα σηµαντικό-
τερα κριτήρια απόδοσης στην παραγωγή και οι βιοµηχανίες στηρίζονταν σε 
συστήµατα µαζικής παραγωγής, προκειµένου να επιτύχουν τις οικονοµίες κλί-
µακας.  Όµως, καθώς το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται, τόσο περισσότερο η ε-
ποχή της µαζικής παραγωγής αντικαθίσταται από την εποχή της «πολυτεµαχι-
σµένης» αγοράς (markt niche).  Το κλειδί για την δηµιουργία προϊόντων, που 
µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός συνεχώς διαφοροποιούµενου 
αγοραστικού κοινού, είναι ο σύντοµος κύκλος ανάπτυξης προϊόντων, ο οποίος 
οδηγεί σε εµπορεύµατα χαµηλού κόστους και υψηλής ποιότητας και σε ποσό-
τητες που να ικανοποιούν την ζήτηση.  Κατά συνέπεια, η ευελιξία πρέπει να α-
ποτελεί µια σηµαντική ιδιότητα της παραγωγής, που αποκτά όλο και µεγαλύ-
τερη σηµασία. 

Όµως δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ευελιξία στην διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, εάν τούτη δεν είναι ποσοτικά ορισµένη.  H «ποσοτικοποίη-
ση» (quantification) της ευελιξίας ήταν και παραµένει να είναι αντικείµενο α-
καδηµαικής έρευνας, αλλά οι βιοµηχανικές εφαρµογές είναι ολιγάριθµες.  Η α-
καδηµαϊκή έρευνα είχε εστιάσει σε συστήµατα παραγωγής µε µοναδιαίο µέγε-
θος παρτίδας (one-of-a-kind) ή σε συστήµατα που παράγουν διαφορετικές 
παρτίδες µε ολιγάριθµα κοµµάτια (small lot size) −περιπτώσεις που συναν-
τώνται κατά κανόνα στην αεροδιαστηµική βιοµηχανία αλλά όχι σε συστήµατα 
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µαζικής παραγωγής, όπως αυτά της αυτοκινητοβιοµηχανίας.  Αυτό οφείλεται. 
στο ότι η συζήτηση γύρω από την ευελιξία είχε επικεντρωθεί στην ικανότητα 
ενός συστήµατος παραγωγής να παράγει έναν αριθµό διαφορετικών προϊόντων 
γρήγορα και οικονοµικά.  Όµως υπάρχουν και άλλες όψεις της ευελιξίας [3], 
οι οποίες είναι εξ ίσου σηµαντικές για ένα σύστηµα παραγωγής: 

 Ευελιξία µηχανών (Machine flexibility):  Η ευκολία να γίνονται αλλα-
γές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή κοµµατιών διαφο-
ρετικού τύπου. 
 Ευελιξία διεργασιών (Process flexibility):  Η ικανότητα παραγωγής 
συγκεκριµένων τύπων κοµµατιών −πιθανώς, χρησιµοποιώντας διαφο-
ρετικά υλικά− µε διαφορετικούς τρόπους. 
 Ευελιξία προϊόντων (Product flexibility):  Η ικανότητα προσαρµογής 
του συστήµατος στην παραγωγή νέων τύπων προϊόντων, πολύ οικονο-
µικά και γρήγορα. 
 Ευελιξία ροής (Routing flexibility):  Η ικανότητα αποκατάστασης των 
βλαβών και συνέχισης της παραγωγής. 
 Ευελιξία ποσότητας (Volume flexibility):  Η ικανότητα επικερδούς λει-
τουργίας του συστήµατος µε διαφορετικές ποσότητες παραγωγής. 
 Ευελιξία ανάπτυξης (Expansion flexibility):  Η ικανότητα εύκολης ανά-
πτυξης του συστήµατος. 
 Ευελιξία λειτουργίας (Operation flexibility):  Η ικανότητα να αλλάζει η 
σειρά των διαφόρων λειτουργιών για κάθε τύπο κοµµατιών. 
 Ευελιξία παραγωγής (Production Flexibility):  Ο συνολικός αριθµός 
τύπων κοµµατιών που το σύστηµα παραγωγής µπορεί να παράγει. 

Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της ευελιξίας [4] είναι η ικανότητα 
του συστήµατος να αντιµετωπίζει αφ’ ενός εξωτερικές αλλαγές (π.χ. εργασίες 
που πρέπει να γίνουν από το σύστηµα) και αφ’ ετέρου εσωτερικές αλλαγές 
(π.χ. βλάβες µηχανών).  Για τον πρώτο τύπο ευελιξίας ένας τρόπος µέτρησης 
είναι η πιθανότητα να παρουσιασθεί και να εκτελεσθεί µια εργασία από το σύ-
στηµα.  Για τον δεύτερο τύπο, το προτεινόµενο µέτρο είναι ο λόγος του πραγ-
µατικού ρυθµού παραγωγής (µε διαταράξεις, όπως βλάβες) διά του θεωρητι-
κού ρυθµού παραγωγής (χωρίς διαταράξεις). 

Επιπλέον για την ευελιξία µιας εργαλειοµηχανής έχουν προταθεί και άλλοι 
τρόποι µέτρησης, όπως ο αριθµός των κοµµατιών που παράγονται ανά ώρα 
ρύθµισης (για την υποδοχή του συγκεκριµένου τύπου κοµµατιού) της µηχα-
νής, ενώ για την ευελιξία λειτουργίας [5] έχει προταθεί ως µέτρο (αναφέρεται 
συνολικά σε όλες τις µηχανές του συστήµατος) ο λόγος του συνολικού χρόνου 
προετοιµασίας των µηχανών διά του θεωρητικού χρόνου (χωρίς βλάβες κ.λ.π.) 
παραγωγής. 

Η προσοµοίωση µε την βοήθεια δικτύων Petri [6] µπορεί να χρησιµεύσει 
για εκτιµήσεις των χρόνων που χρειάζεται ένα σύστηµα για να προσαρµόζεται 
σε τυχαίες διαταράξεις, χρόνοι που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως µέτρο ευε-
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λιξίας. 
Μια αυστηρότερη µαθηµατική ποσοτικοποίηση της ευελιξίας [7, 8] βασί-

ζεται στην υπόθεση, ότι η ευελιξία θα πρέπει να είναι µια συνάρτηση του αριθ-
µού των διαθέσιµων επιλογών και των σχετικών ελευθεριών βάσει των οποίων 
καθίσταται δυνατή η επιλογή τούτων.  Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σ’ έναν τρό-
πο µέτρησης της ευελιξίας ταυτόσηµο της έκφρασης της εντροπίας στην 
θερµοδυναµική και στην θεωρία της πληροφορίας.  Ο υπολογισµός της 
ευελιξίας κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται ως εξής: 
 

 

Option = Εκλογή 
Freedom to select option i = Ελευθερία επιλογής της εκλογής i 

∆είκτης ευελιξίας )lnlnln( 2211 nn xxxxxxFI +++−= K  

Ο δείκτης ευελιξίας χαρακτηρίζει τον βαθµό ευελιξίας µιας µηχανής, µιας δι-
εργασίας ή ενός συστήµατος, υποθέτοντας n διαθέσιµες εκλογές και την ελευ-
θερία xi επιλογής της εκλογής i.  Όµως ο δείκτης αυτός χρησιµοποιείται µόνο 
στις περιπτώσεις όπου οι προτιµήσεις, ανάµεσα σε πολλές εκλογές, µπορούν 
να ποσοτικοποιηθούν. 

Μια εναλλακτική µαθηµατική προσέγγιση [9] υιοθετεί την άποψη, πως η 
ευελιξία ενός συστήµατος ή µιας µηχανής θα πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέ-
ση µε µια «οµάδα εργασιών αναφοράς» (reference task set).  Το µέτρο ευελιξί-
ας προκύπτει ως ο σταθµισµένος µέσος όρος απόδοσης, µε τον οποίο ένα σύ-
στηµα παραγωγής ή µια µηχανή εκτελούν την «οµάδα εργασιών αναφοράς», 
όπου κάθε µια εργασία της οµάδας αναφοράς σταθµίζεται ανάλογα µε την σχε-
τική της σηµασία. 

 
( ) ( )

( )TW

dwAe
E T∫ ∈= τ

τττ,
 

Όπου:  E ≡ σταθµισµένη µέση τιµή απόδοσης, 
 τ ≡ µια ξεχωριστή εργασία, 
 Α ≡ το σύστηµα ή η µηχανή παραγωγής, 
 Τ ≡ η οµάδα εργασιών αναφοράς, 
 w(τ) ≡ το βάρος/σηµασία της εργασίας τ, 
 W(T) ≡ το άθροισµα των βαρών των εργασιών στο Τ, 
 e(A,τ) ≡ ένας βαθµός απόδοσης µεταξύ 0 και 1, που δείχνει πόσο καλά 

το Α εκτελεί το τ. 
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Το µέτρο αυτό µπορεί να υπολογίζει την ευελιξία, που µια επιχείρηση χρειάζε-
ται πραγµατικά, µέσω των βαρών w(τ) αλλά και της επιλογής της οµάδας των 
εργασιών αναφοράς Τ, που µπορεί να περιλαµβάνει µόνο συγκεκριµένες εργα-
σίες που ενδιαφέρουν την συγκεκριµένη επιχείρηση. 

«∆είκτες ευστροφίας» (Versatility indices), για την επιλογή συστηµάτων 
συναρµολόγησης έχουν επίσης προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία [10].  Ο 
δείκτης ευστροφίας µιας διαδικασίας συναρµολόγησης (Vp) ορίζεται ως ο αριθ-
µός των σχεδιαστικών αλλαγών ανά έτος στο υπό συναρµολόγηση προϊόν, ενώ 
ο δείκτης ευστροφίας ενός συστήµατος συναρµολόγησης (Vs) ορίζεται ως ο αριθ-
µός των αναδιαµορφώσεων ανά έτος, που µπορεί το σύστηµα να υποστεί, προ-
κειµένου να συναρµολογήσει ένα νέο προϊόν.  Η ταύτιση των δεικτών, Vp και 
Vs, οδηγεί στην επιλογή του κατάλληλου συστήµατος συναρµολόγησης. 

Τέλος η αξιολόγηση της ευελιξίας ενός συστήµατος παραγωγής γίνεται µε 
την βοήθεια τεχνικών, που υπολογίζουν την χρηµατική ρευστότητα (dis-
counted cash flow, DCF).  Μια προσέγγιση είναι να ποσοτικοποιηθεί και να 
εκφρασθεί σε χρηµατικοοικονοµική ροή η ωφέλεια −όπως οι µικρότεροι 
χρόνοι αναµονής− που προκύπτει από την εφαρµογή ευέλικτων συστηµάτων 
[11.12], ενώ µια διαφορετική προσέγγιση είναι ο συνδυασµός των απο-
τελεσµάτων µιας κλασικής ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών ροών µε µια ξε-
χωριστή αποτίµηση των ωφελειών από την εφαρµογή ευέλικτων συστηµάτων 
ή µηχανών [13]. 

Τα µέτρα της ευελιξίας, που έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, αντανακλούν 
δυο διαφορετικές θεωρήσεις του προβλήµατος της ευελιξίας.  Σύµφωνα µε την 
πρώτη άποψη, η ευελιξία είναι µια εσωτερική  ιδιότητα ενός συστήµατος πα-
ραγωγής, όπως για παράδειγµα το µήκος και το πλάτος είναι εσωτερικές ιδιό-
τητες ενός ορθογωνίου.  Τα µέτρα, που προκύπτουν από την θεώρηση αυτή, υ-
πολογίζουν την ευελιξία σαν µια συνάρτηση εξαρτώµενη αποκλειστικά από τα 
εσωτερικά χαρακτηριστικά του συστήµατος παραγωγής.  Ένα παράδειγµα αυ-
τής της προσέγγισης είναι ο εντροπικός δείκτης ευελιξίας FI, ο οποίος αξιολο-
γεί ένα σύστηµα µε βάση το πλήθος των εκλογών −όπως π.χ. τον αριθµό των 
τύπων ενός κοµµατιού που το σύστηµα µπορεί να παράγει.  Σύµφωνα µε την 
δεύτερη άποψη, η ευελιξία είναι µια σχετική ιδιότητα, η οποία δεν εξαρτάται 
µόνο από το σύστηµα παραγωγής αλλά και από τις εξωτερικές απαιτήσεις που 
θέτουµε στο σύστηµα παραγωγής: η ευελιξία του συστήµατος δεν χαρακτηρί-
ζεται από τον αριθµό των διαφορετικών κοµµατιών που το σύστηµα (ή και µια 
µηχανή) θα µπορούσε να παράγει, αλλά από τον λόγο του αριθµού των διαφο-
ρετικών παραγοµένων κοµµατιών προς εκείνον των ζητουµένων.  Οι µετρήσεις 
[11-13] της ευελιξίας, που βασίζονται στην ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 
ροών (DCF), απηχούν την δεύτερη άποψη, εφ’ όσον για τον υπολογισµό του 
κόστους και των εσόδων απαιτούνται προβλέψεις για τα πραγµατικά 
παραγόµενα προϊόντα του συστήµατος. 

Οι δύο θεωρήσεις της ευελιξίας έχουν η κάθε µια τα δικά της πλεονεκτή-
µατα.  Θεωρώντας την ευελιξία σαν µια εσωτερική ιδιότητα ενός συστήµατος 
παραγωγής, αποφεύγεται η ανάγκη για προβλέψεις και εκτιµήσεις των εξωτε-
ρικών απαιτήσεων, που προβλέπεται ότι θα ζητηθούν από το σύστηµα.  Κατά 
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συνέπεια, η µέτρηση της ευελιξίας γίνεται ευκολότερα.  Από την άλλη µεριά, 
οποιοσδήποτε υπολογισµός της ευελιξίας, που παραλείπει τις εξωτερικές απαι-
τήσεις, εµπεριέχει τον κίνδυνο να µην έχει στενή σχέση µε την πραγµατικότη-
τα.  Ο τελικός υπολογισµός, που θα προκύψει, µπορεί να είναι άνευ πρακτικής 
σηµασίας, εκτός και αν υπάρχει σαφής εκ των προτέρων εκτίµηση για το τι εί-
δους και πόση ευελιξία χρειάζεται.  Υπό αυτή την έννοια, µέτρα ευελιξίας, που 
λαµβάνουν υπ’ όψη τους τις εξωτερικές απαιτήσεις, υπερτερούν. 

Οι παρατηρήσεις αυτές µπορεί να αποτελέσουν την βάση µιας γενικότερης 
προσέγγισης στο πρόβληµα µέτρησης της ευελιξίας.  Οι προσεγγίσεις, που α-
ναφέρθηκαν έως εδώ, είτε έχουν ελλείψεις στην θεωρητική τους θεµελίωση εί-
τε έχουν δυσκολία στην πρακτική εφαρµογή τους.  Ένα γενικότερο µέτρο, που 
είναι εύκολο να υπολογισθεί σε πραγµατικές καταστάσεις παραγωγής, βασίζε-
ται στην θεώρηση, ότι η ευελιξία ενός συστήµατος παραγωγής καθορίζεται α-
πό την ευαισθησία του στις αλλαγές.  Όσο µειώνεται η ευαισθησία, τόσο αυξά-
νει η ευελιξία. 

Υψηλή ευελιξία ή χαµηλή ευαισθησία επιφέρει τρία βασικά πλεονεκτήµα-
τα, που µπορεί να συσχετισθούν µε τις βασικές κατηγορίες ευελιξίας που συ-
ζητήθηκαν έως εδώ: 

 Ευελιξία προϊόντος (Product flexibility), που επιτρέπει σ’ ένα σύστηµα 
παραγωγής να παράγει πολλούς τύπους κοµµατιών µε τον ίδιο εξοπλι-
σµό.  Βραχυπρόθεσµα αυτό σηµαίνει, ότι το σύστηµα έχει την ικανό-
τητα, χρησιµοποιώντας µικρές παρτίδες προϊόντων, να προσαρµόζεται 
µε µικρό κόστος στις απαιτήσεις αλλαγών για διάφορα προϊόντα.  Μα-
κροπρόθεσµα, ο εξοπλισµός του συστήµατος µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί για τον κύκλο ζωής πολλαπλών προϊόντων, αυξάνοντας έτσι την 
αποδοτικότητα της επένδυσης. 

 Ευελιξία λειτουργίας (Operation flexibility), που αναφέρεται στην δυ-
νατότητα του συστήµατος να παράγει µια γκάµα προϊόντων χρησιµο-
ποιώντας διαφορετικές µηχανές, υλικά και διαδικασίες.  Αυτό προκύ-
πτει από την ευελιξία της κάθε διαδικασίας και µηχανής, την ευελιξία 
του σχεδιασµού προϊόντων και την ευελιξία της δοµής του ίδιου του 
συστήµατος παραγωγής.  Η ευελιξία αυτή δίδει ανοχή σε βλάβες 
(breakdown tolerance) −παρέχει, δηλαδή, την δυνατότητα να παραµέ-
νει το επίπεδο παραγωγής σχετικά υψηλό, παρά τις πιθανές βλάβες 
των µηχανών ή την απουσία των χειριστών.  Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα 
την µαζική παραγωγή, όπου ένας µεγάλος αριθµός από ίδια ή παρό-
µοια εξαρτήµατα πρέπει να παραχθούν και η παραγόµενη ποσότητα εί-
ναι συχνά ο σηµαντικότερος δείκτης επιτυχίας της παραγωγής. 

 Ευελιξία της χωρητικότητας (capacity flexibility), που επιτρέπει σ’ ένα 
σύστηµα παραγωγής ν’ αλλάζει τους όγκους παραγωγής διαφορετικών 
προϊόντων και έτσι να προσαρµόζεται στις αλλαγές της ζήτησης, ενώ 
η λειτουργία του παραµένει επικερδής.  Αυτό αντανακλά την δυνατό-
τητα του συστήµατος παραγωγής να συστέλλει ή να διαστέλλει τον 
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όγκο παραγωγής του.  Έχει παραδοσιακά θεωρηθεί σηµαντικό για 
συστήµατα, που παράγουν προϊόντα κατόπιν παραγγελίας (make-to-
order), αλλά είναι επίσης σηµαντικό στην µαζική παραγωγή (mass 
production), όπως στην αυτοκινητοβιοµηχανία. 

Καθώς η ευελιξία είναι αντιστρόφως ανάλογη της ευαισθησίας σε αλλαγές, η 
µέτρηση της ευελιξίας πρέπει να µετρά το κόστος της αλλαγής (Penalty of 
Change, POC).  Εάν µια αλλαγή µπορεί να γίνει χωρίς κόστος, τότε το σύστη-
µα έχει την µέγιστη ευελιξία και το POC = 0.  Εάν, αντιθέτως, η αλλαγή έχει 
πολύ µεγάλο κόστος, τότε το σύστηµα είναι πολύ άκαµπτο και το POC πρέπει 
να είναι πολύ µεγάλο. 

Ένα σηµαντικό πρακτικό ερώτηµα, που αφορά την ευελιξία είναι το εξής: 
«Πόσο ευέλικτο σύστηµα πρέπει να απαιτήσω τώρα, έτσι ώστε να εξοικονοµή-
σω σε πιθανές αλλαγές στο µέλλον»;  Η ερώτηση αυτή αφορά µελλοντικές α-
παιτήσεις, οι οποίες δεν µπορούν να προβλεφθούν µε βεβαιότητα και ως εκ 
τούτου οι πιθανές αλλαγές στο µέλλον πρέπει να εκφρασθούν µε πιθανοθεω-
ρητικούς όρους και να συνυπολογισθούν στο POC.  Ένα σύστηµα, το οποίο 
µπορεί µόνο να προσαρµόζεται σε αλλαγές που ποτέ δεν πρόκειται να συµ-
βούν δεν είναι χρήσιµο και δεν πρέπει να θεωρείται ευέλικτο. 

Τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι το µέτρο ευελιξίας POC 
πρέπει να συνυπολογίζει και το κόστος της αλλαγής (penatly of change) και 
την πιθανότητα του να συµβεί η αλλαγή (probability of change) αυτή: 

 y)Probabilit(Penalty  ΠιθανότηταΚόστοςPOC ××=  

Όσο µικρότερο είναι το POC, τόσο µεγαλύτερη είναι η ευελιξία.  Εάν το κό-
στος των αλλαγών είναι χαµηλό, τότε το POC είναι χαµηλό, δηλαδή η ευελι-
ξία είναι υψηλή.  Εάν η πιθανότητα για αλλαγή είναι χαµηλή, τότε το POC και 
πάλι θα είναι χαµηλό, ακόµη και αν το κόστος για την αλλαγή είναι σχετικά 
υψηλό.  Αυτό µας δείχνει, πως ένα σύστηµα δεν πρέπει να θεωρείται µη 
ευέλικτο όταν έχει υψηλό κόστος για αλλαγή, η οποία έχει µικρή πιθανότητα 
να συµβεί.  Με την ίδια λογική, ένα σύστηµα δεν πρέπει να θεωρείται πολύ 
περισσότερο ευέλικτο από ένα άλλο, όταν έχει πολύ µικρό κόστος για αλλαγές 
αλλά οι αλλαγές αυτές έχουν µικρή πιθανότητα να συµβούν. 

Η τιµή του  βασίζεται σε δύο δεδοµένα:  Στο κόστος για πιθανή αλ-
λαγή και στην πιθανότητα για αλλαγή, όπου είναι µια µετάβαση από µια κα-
τάσταση (state) σε µια άλλη.  Η φύση µιας κατάστασης εξαρτάται από τον τύπο 
της ευελιξίας που έχουµε θεωρήσει:  για την ευελιξία του προϊόντος, µια κατά-
σταση µπορεί να είναι ο τύπος του προϊόντος που παράγεται από το σύστηµα.  
Για την ευελιξία λειτουργίας του συστήµατος µπορεί να είναι η λειτουργική 
κατάσταση ενός συστήµατος (π.χ. πλήρης ή µερική λειτουργία).  Για την ευε-
λιξία της χωρητικότητας µπορεί να είναι ο ρυθµός παραγωγής κ.ο.κ.  Το κό-
στος και η πιθανότητα µπορεί να θεωρηθούν σαν συναρτήσεις µιας διακριτής 
µεταβλητής X, που αντιπροσωπεύει την πιθανή αλλαγή.  Η i-οστή τιµή του 

POC

X  
είναι Xi.  Π.χ. µε τρεις καταστάσεις A, B και C, οι δυνατές τιµές του X είναι 

, , , , , )(1 AAX → )(2 BAX → )(3 CAX → )(4 ABX → )(5 BBX →
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28  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

)(6 CBX → , ,  και , όπου  ση-
µαίνει ότι το σύστηµα παραµένει στην ίδια κατάσταση ,  σηµαίνει 
ότι το σύστηµα αλλάζει από την κατάσταση  στην κατάσταση 

)(7 ACX → )(8 BCX → ) )(9 CCX → ( AA →
A )( BA →

A B  και ούτω 
καθ’ εξής (Σχ. 1.20). 
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Penalty  = Κόστος  )( iXPn )

)

( iXPn

Probability )  = Πιθανότητα  ( iXPr ( iXPr

Potential Change  = Πιθανή Αλλαγή i  iX X

Σχήµα 1.20 Το Κόστος και η Πιθανότητα Αλλαγής ως Συνάρτηση των Πιθανών 
Αλλαγών 

Το κόστος αλλαγής, , ορίζεται ως: POC

  )()(
1

i

D

i
i XPrXPnPOC ∑

=

=

Όπου: D  ≡ το πλήθος των πιθανών αλλαγών, 
 

iX  ≡ η i-οστή πιθανή αλλαγή, 
 )( iXPn  ≡ το κόστος της i-οστής πιθανής αλλαγής, 
 )( iXPr  ≡ η πιθανότητα της i-οστής πιθανής αλλαγής. 
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Η από την παραπάνω εξίσωση προκύπτουσα τιµή του POC µπορεί να ερµη-
νευθεί σαν η αναµενόµενη τιµή (expected value) του κόστους που θα παρουσι-
ασθεί σε περίπτωση αλλαγής. 

Ο υπολογισµός του POC µπορεί να θεωρηθεί σαν µια λήψη απόφασης µε 
ένα κριτήριο και µε αβεβαιότητα (single attribute decision making under uncer-
tainty), όπου Xi είναι τα πιθανά µελλοντικά σενάρια, Pn(Xi) είναι χαρακτη-
ριστικές τιµές για κάθε µελλοντικό σενάριο και Pr(Xi), η πιθανότητα να συµ-
βεί το µελλοντικό σενάριο.  Η ποσότητα POC θα µπορούσε τότε να θεωρηθεί 
ως η αναµενόµενη τιµή ή χρησιµότητα (utility) του συστήµατος παραγωγής.  
Κατά την σύγκριση ενός αριθµού εναλλακτικών συστηµάτων παραγωγής, η δι-
αδικασία λήψης της απόφασης επιλέγει την εναλλακτική λύση µε την 
καλύτερη χρησιµότητα −στην προκειµένη περίπτωση, την χαµηλότερη (λεπτο-
µέρειες στο Κεφάλαιο 6). 

Επιστρέφοντας στον ορισµό του κόστους αλλαγής POC, παρατηρούµε, ότι 
στην γενική περίπτωση ένα σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα συνεχόµενο 
πεδίο καταστάσεων και όχι µια σειρά από ξεχωριστές καταστάσεις.  Σ’ αυτήν 
την περίπτωση ο αριθµός των πιθανών µεταβάσεων είναι απεριόριστος και η 
γκάµα των πιθανών αλλαγών X µπορεί να θεωρηθεί συνεχής.  Τότε, το κόστος 
για πιθανή αλλαγή παρίσταται από µια συνεχή κατανοµή Pn(X), ενώ η 
πιθανότητα µιας αλλαγής συµβολίζεται από µια συνεχή πιθανότητα κατανο-
µής, που περιγράφεται από την συνάρτηση Pr(X).  Το γινόµενο των συναρ-
τήσεων αυτών, δηλαδή το Pn(X)Pr(X), είναι µια κατανοµή του «κανονικο-
ποιηµένου» κόστους κατανοµής, το ολοκλήρωµα του οποίου είναι η αναµενό-
µενη αξία του κόστους (Σχ. 1.21) η οποία παρέχει µια µέτρηση της ευελιξίας 
του συστήµατος. 

  dXXPrXPnPOC
X

X
)()(2

1
∫=

Όπου:  
1X  ≡ η χαµηλότερη τιµή της µεταβλητής της πιθανής αλλα-

γής X , 
 

2X  ≡ η υψηλότερη τιµή της µεταβλητής της πιθανής αλλα-
γής X , 

 )(XPn  ≡ η κατανοµή του κόστους της πιθανής αλλαγής, 
 )(XPr  ≡ η κατανοµή της πιθανότητας της πιθανής αλλαγής. 
 

Η µέτρηση της ευελιξίας µε την µορφή του κόστους αλλαγής, POC, είναι 
σχετικά απλή:  µε την βοήθεια του όρου Pr(Xi) ή Pr(X), το POC µετρά την 
απαίτηση για ευελιξία αντί του «τυφλού» υπολογισµού µιας ευελιξίας, που 
µπορεί να µην χρειάζεται.  Το POC µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια 
«ποσοτικοποιηµένη» ιδιότητα παραγωγής κατά την λήψη αποφάσεων. 
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Σχήµα 1.21 Το Κόστος Αλλαγής, POC, ως Ολοκλήρωµα του Γινοµένου του 
Κόστους και της Πιθανότητας 

Παράδειγµα 

Το κόστος αλλαγής εφαρµόζεται στην εκτίµηση των τριών (3) τύπων της πα-
ραγωγικής ευελιξίας:  ευελιξία του προϊόντος, ευελιξία της λειτουργίας και ευε-
λιξία χωρητικότητας.  Θεωρούµε την εκτίµηση της ευελιξίας του προϊόντος για 
δύο συστήµατα παραγωγής το Α και το Β.  Η ευελιξία του προϊόντος αντανα-
κλά την ικανότητα του συστήµατος να παράγει µια γκάµα προϊόντων µε τον 
ίδιο εξοπλισµό.  Προκειµένου να ποσοτικοποιήσουµε  τον συγκεκριµένο τύπο 
της ευελιξίας και να δώσουµε την κατάλληλη τιµή στο κόστος αλλαγής, 

, πρέπει να ορίσουµε την πιθανότητα και το κόστος.  Σ’ αυτή την περί-
πτωση, η αντίστοιχη αλλαγή είναι µια αλλαγή στο προϊόν που κατασκευάζε-
ται.  Ας υποθέσουµε, ότι υπάρχει 70% πιθανότητα το επόµενο προϊόν που θα 
παραχθεί να είναι το προϊόν 1 και 30% πιθανότητα να είναι το προϊόν 2.  Ας 
υποθέσουµε, επίσης, ότι το προϊόν 1 µοιάζει περισσότερο στο σταθερό προϊόν 
που κατασκευάζεται και γι’ αυτό µπορεί να προσαρµοσθεί στο σύστηµα Α µό-
νο µε $20 εκ. δολάρια σε τροποποιήσεις, σε αντίθεση µε $50 εκ. δολάρια σε 
τροποποιήσεις για το προϊόν 2.  Το σύστηµα Β είναι ένα δεδοµένο σύστηµα, 
το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί τελείως µε κόστος $80 εκ. δολάρια για να 

POC
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διευθετήσει οποιαδήποτε αλλαγή προϊόντος.  Εκτιµώντας την ευελιξία σαν το 
γινόµενο του κόστους επί την πιθανότητα, έχουµε: 

 δολ. εκ.29$%30δολ. εκ.50$%70δολ. εκ.20$    POCA =×+×=  

για το σύστηµα Α και 

 δολ. εκ.80$%30δολ. εκ.80$%70δολ. εκ.80$    POCB =×+×=  

για το σύστηµα Β.  Το κόστος αλλαγής, , είναι πολύ χαµηλότερο για το 
σύστηµα Α απ’ ότι για το σύστηµα Β, το οποίο σηµαίνει πως το σύστηµα Α 
έχει πολύ µεγαλύτερη ευελιξία προϊόντος από το σύστηµα Β. 

POC

Η ίδια µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοσθεί στον υπολογισµό άλλων τύπων 
ευελιξίας.  Η ευελιξία της λειτουργίας δείχνει την δυνατότητα του συστήµατος 
να παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής εξαρτηµάτων και να αντιµετω-
πίζει τυχόν βλάβες.  Το κόστος αλλαγής εκφράζεται ως ο µέσος όρος µείωσης 
του ρυθµού παραγωγής, που προκαλείται από µια αλλαγή λειτουργίας.  Ας 
υποθέσουµε, ότι η µείωση στον ρυθµό παραγωγής είναι 10 κοµµάτια/ανά ώρα 
για το σύστηµα Α και 20 κοµµάτια/ώρα για το σύστηµα Β.  Χωρίς να λαµβά-
νεται υπ’ όψη η πιθανότητα για αλλαγές, κάποιος θα κατέληγε στο συµπέρα-
σµα, ότι το σύστηµα Α έχει µεγαλύτερη ευελιξία λειτουργίας από το σύστηµα 
Β, αφού οι δαπάνες είναι λιγότερες για το σύστηµα Α απ’ ότι για το σύστηµα 
Β.  Όµως λαµβάνοντας υπ’ όψη τις πιθανότητες των αλλαγών, η πιθανότητα 
να συµβεί βλάβη είναι 20% για το σύστηµα Α και 5% για το σύστηµα Β, οπό-
τε: 

 POC A = 10 κοµµάτια/ώρα x 20% = 2 κοµµάτια/ώρα 

για το σύστηµα Α και 

 POC Β = 20 κοµµάτια/ώρα x 5% = 1 κοµµάτι/ώρα 

για το σύστηµα Β.  Γι’ τον λόγο αυτόν, το σύστηµα Β έχει περισσότερη λει-
τουργική ευελιξία από το σύστηµα Α. 

Η ευελιξία χωρητικότητας αντανακλά την δυνατότητα του συστήµατος να 
διαστέλλεται ή να συστέλλεται ή να µικραίνει, προκειµένου να καλύπτει τις 
αλλαγές της ζήτησης του προϊόντος.  Έστω ότι η πρόβλεψη για την ζήτηση 
του προϊόντος δείχνει πως θα παρουσιασθεί µια αύξηση από 100 κοµµάτια/ 
ώρα σε 115 κοµµάτια/ώρα µε πιθανότητα 50%, σε 150 κοµµάτια/ώρα µε 
πιθανότητα 30% και σε 200 κοµµάτια/ώρα µε πιθανότητα 20%.  Το σύστηµα 
Α αντιµετωπίζει αυτές τις αλλαγές µε κόστος $0 δολάρια, $50 εκ. δολάρια και 
$100 εκ. δολάρια αντίστοιχα, όπου οι χρηµατικές τιµές εκπροσωπούν το κό-
στος της απόκτησης του πρόσθετου εξοπλισµού, ο οποίος απαιτείται για να 
καλύψει την αυξηµένη ζήτηση.  Το κόστος των αλλαγών για το σύστηµα Β εί-
ναι: $5 εκ. δολάρια, $40 εκ. δολάρια και $120 εκ. δολάρια αντίστοιχα, οπότε: 

δολ. εκ.35$           
δολ. εκ.%20100$%30δολ. εκ.50$%50δολ. εκ.0$

 
   POCA

=
×+×+×=
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για το σύστηµα Α και 

δολ. εκ.5.38$           
δολ. εκ.%20120$%30δολ. εκ.40$%50δολ. εκ.5$

 
   POCA

=
×+×+×=

 

για το σύστηµα Β.  Εποµένως, το σύστηµα Α έχει περισσότερη ευελιξία χωρη-
τικότητας από το σύστηµα Β. 

1.3.4 Ποιότητα (Quality) 

Η ποιότητα του προϊόντος σχετίζεται µε την ικανοποίηση του πελάτη και είναι 
συχνά δύσκολο να ορισθεί µε ποσοτικούς όρους.  Η ικανοποίηση του πελάτη 
εξαρτάται όχι µόνο από τα πραγµατικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλά 
και από το εάν το προϊόν αποδεικνύεται χρήσιµο, από την εύκολη ή δύσκολη 
συντήρησή του και από ένα πλήθος παραγόντων, οι οποίοι είναι υποκειµενικοί 
και γι’ αυτό είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.  Ωστόσο, η ικανοποίηση του 
πελάτη µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση δύο κύριους παράγοντες:  τον σχεδιασµό 
και την παραγωγή του. 

Στην παραγωγή, η ποιότητα συνήθως αναφέρεται στο πόσο καλά η παρα-
γωγική διαδικασία ικανοποιεί τις σχεδιαστικές προδιαγραφές των χαρακτηρι-
στικών και των ιδιοτήτων του προϊόντος.  Η ποιότητα του προϊόντος, ουσια-
στικά, είναι το σύνολο της ποιότητας των ξεχωριστών χαρακτηριστικών και 
προδιαγραφών, οι οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες:  
προδιαγραφές των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφές των φυ-
σικών/χηµικών ιδιοτήτων των υλικών που συνθέτουν το προϊόν. 

Η ποιότητα που αναφέρεται στα συστήµατα παραγωγής, έχει πολλές δια-
φορετικές όψεις.  Όταν τα ίδια κοµµάτια ή προϊόντα παράγονται µαζικά, η ορ-
θή επανάληψη της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται σηµαντική, εφ’ όσον το 
κάθε παραγόµενο αντικείµενο πρέπει να συµµορφώνεται κατά τον ίδιο τρόπο 
στις προδιαγραφές.  Αυτή η όψη της ποιότητας είναι το αντικείµενο εκτεταµέ-
νων µελετών, στην περιοχή του στατιστικού ποιοτικού ελέγχου.  Ωστόσο, κα-
θώς η παραγόµενη ποσότητα των προϊόντων µειώνεται, ή τα συστήµατα παρα-
γωγής παράγουν µόνο ένα είδος προϊόντος, τα εργαλεία, που βασίζονται σε 
στατιστικές µεθόδους, ίσως χρειασθεί να προσαρµοσθούν −εφ’ όσον το πλή-
θος των δεδοµένων, που συνήθως χρησιµοποιείται για την εξαγωγή στατιστι-
κών µέτρων της ποιότητας, µπορεί να µην είναι διαθέσιµο. 

Μια άλλη όψη της ποιότητας αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος.  Εάν 
αµέσως µετά την εισαγωγή του στην αγορά, ένα προϊόν δεν γίνεται αποδεκτό, 
αυτό πρέπει να οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στον σχεδιασµό και τα χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος και όχι στην διαδικασία παραγωγής του.  Εξ άλλου, 
η ποιότητα κατασκευής µπορεί να γίνει εµφανής µετά από µια χρονική περίο-
δο, όταν θα παρουσιασθεί φθορά των εξαρτηµάτων του προϊόντος. 

Εφ’ όσον η ποιότητα παραγωγής αντανακλά την ικανοποίηση των προδια-
γραφών από την παραγωγική διαδικασία εντός των προκαθορισµένων κατά 
τον σχεδιασµό ανοχών, είναι σηµαντικό να τονίσουµε, ότι οι ανοχές µπορεί να 
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υπερτιµηθούν ή να υποτιµηθούν.  Η υπερτίµηση των ανοχών οδηγεί σε επιπλέ-
ον δαπάνες στην παραγωγή και σε υπερβολική «πίεση» στο σύστηµα παραγω-
γής, ενώ µια υποτίµηση των ανοχών µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη λει-
τουργία ενός προϊόντος. 

Η ποσοτικοποίηση της ποιότητας είναι σηµαντική για την παραγωγή, εφ’ 
όσον αντανακλά την απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας και διευκολύνει 
τον προσδιορισµό των επιπτώσεων της ποιότητας στις άλλες παραγωγικές ιδι-
ότητες.  Η ποιότητα µπορεί να εκτιµηθεί από ένα συνολικό, γενικό επίπεδο 
προϊόντος µέχρι και σε επίπεδο στοιχειωδών εξαρτηµάτων.  Όσο γενικότερη 
είναι η θεώρηση της ποιότητας, τόσο δυσκολότερα ποσοτικοποιείται και συνε-
πώς βασίζεται στις αναφορές των πελατών/χρηστών του προϊόντος και σε υπο-
κειµενικές κρίσεις.  Αντίθετα, τα βασικά χαρακτηριστικά εξαρτηµάτων όπως 
οι διαστάσεις ή/και οι φυσικές ιδιότητες τους −όπως η σκληρότητα και η αντο-
χή− είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν και παρέχουν έναν ευκολότερο τρόπο 
µέτρησης της ποιότητας, που βοηθά την επιθεώρηση και τον έλεγχο κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ή αµέσως µετά το πέρας αυτής. 

∆ύο κοινά µέτρα ποιότητας σε γενικό, συνολικό επίπεδο προϊόντος είναι:  
α) τα επί τοις εκατό ελαττωµατικά, που δείχνουν το ποσοστό των εξαρτηµά-
των που έχουν παραχθεί εκτός προδιαγραφών και β) το κόστος εγγύησης, που 
προκύπτει από τα ελαττωµατικά προϊόντα.  Και τα δύο µέτρα είναι σχετικά εύ-
κολο να καθορισθούν και ως εκ τούτου µπορούν να χρησιµεύσουν στον συνυ-
πολογισµό του κόστους παραγωγής.  Από την άλλη πλευρά, όµως, δεν βοη-
θούν στην κατανόηση εσωτερικών προβληµάτων ποιότητας του συστήµατος 
παραγωγής, αλλά παρέχουν µια σφαιρική εκτίµηση των ικανοτήτων του.  Ο 
δείκτης ποιότητας διεργασίας  είναι προσανατολισµένος στις διεργασίες 
που πραγµατοποιούνται εσωτερικά σ’ ένα σύστηµα παραγωγής και ορίζεται 
ως: 

pC

 
κλισηαπτυπικ

ανοχ
ό  ή
ήCp ×

=
6

 

Η ανοχή (tolerance) ορίζεται ως το διάστηµα των τιµών, µέσα στο οποίο τα ι-
διαίτερα διαστασιακά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι αποδεκτά και η τυ-
πική απόκλιση (standard deviation) προέρχεται από την κατανοµή των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών ή διαστάσεων, όπως αυτές παράγονται από την συγκε-
κριµένη διεργασία.  Το µέτρο αυτό είναι προσανατολισµένο στην διεργασία 
και µπορεί να χρησιµοποιείται για την σύγκριση ανάµεσα σε διεργασίες.  Ό-
µως, είναι δύσκολο να ερµηνευθεί φυσικά και να βοηθήσει στον συνυπολογι-
σµό και άλλων ιδιοτήτων (π.χ. του κόστους) ενός συγκεκριµένου συστήµατος 
παραγωγής.  Η συνάρτηση απώλειας ποιότητας [13], η οποία θα εξηγηθεί πα-
ρακάτω µε την βοήθεια παραδείγµατος, είναι ένας τρόπος µέτρησης της απώ-
λειας που εµφανίζεται, όταν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ενός προϊόντος 
αποκλίνουν από την τιµή, που έχει ορισθεί ως στόχος εντός ή εκτός καθορισµέ-
νων ανοχών. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

LM
S



34  Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1000

400

200

600

800

100

40

20

60

80

10

4

2

6

8

1
0.001 0.005 0.01 0.05 0.1
[0.0254 mm] [2.54 mm]

Th
eo

re
tic

al
 S

ur
fa

ce
 R

ou
gh

ne
ss

, µ
in

 R
a

Feed Per Revolution or Per Tooth, in 

R

F

0.
12

5 
Ra

di
us

 to
ol

0.
18

75
0.

25
0.

31
25

0.
37

5
0.

50
0.

62
5

0.
75

[25 µm]1000

[12.5 µm]500

[6.3 µm]250

[3.2 µm]125

[1.6 µm]63

[0.8 µm]32

[0.4 µm]16

[0.2 µm]8

4

[0.05 µm]2

[0.1 µm]

 
 

Feed Per Revolution or Per Tooth, in = 
Τροφοδοσία ανά Περιστροφή ή ανά Οδόντα σε 
ίντσες 

Theoretical Surface Roughness, µin Ra = 
Θεωρητική Επιφανειανή Τραχύτητα σε µικρο-
ίντσες Ra 

Σχήµα 1.22 Η θεωρητική Ποιότητα Επιφάνειας ως Συνάρτηση της Πρόωσης για 
Κατεργασία Φρέζας ή Τόρνου µε Στρογγυλές Κοπτικές Ακµές 

Μέτρα της ποιότητας −όπως το κόστος εγγύησης ή ακόµα και ο δείκτης ποιό-
τητας διεργασίας  ή η συνάρτηση απώλειας ποιότητας− έχουν έναν συνολι-
κό χαρακτήρα και δεν συνδέονται αναγκαστικά µε την φυσική σηµασία της δι-
εργασίας.  Όµως, η ποιότητα της επιφάνειας συχνά συνδέεται περισσότερο µε 
την φυσική έννοια µιας διεργασίας.  Είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την βιοµη-
χανία κατεργασίας µετάλλου και την µηχανουργική βιοµηχανία και µετράται 
µε την χρήση ηλεκτροµηχανικών συσκευών.  Στις διεργασίες αφαίρεσης υλι-
κού, η ποιότητα επιφάνειας σχετίζεται άµεσα [2] µε την πρόωση (Σχ. 1.22), 
που είναι µια τυπική µεταβλητή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία 
πρέπει να επιλεγεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία. 

pC
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R   Tool Radius F
Feed per tooth 
(for face milling) 

or 
Feed per revolution 

(for turning)

Workpiece

Workpiece

F

Feed per tooth 
(for face milling) 

or 
Feed per revolution 

(for turning)

R  Tool 
     radiusSCEA 

Side cutting 
edge angle

ECEA  

End cutting 
edge angle

 
 

R, Tool Radius = R, ακτίνα κοπτικού εργαλείου 
Feed per tooth (for face milling) = Τροφοδοσία 
ανά οδόντα (για µετωπικό φρεζάρισµα) 
Feed per revolution (for turning) = Τροφοδοσία 
ανά περιστροφή (για τόρνευση) 

Side cutting edge angle (SCEA) = Πλευρική γωνία 
κοπής (για µετωπικό φρεζάρισµα) 
End cutting edge angle (ECEA) = Τελική γωνία 
κοπής 

Σχήµα 1.23 Θεωρητικά Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά της Τραχύτητας της 
Επιφάνειας για Κατεργασίες Τόρνου και Φρέζας 

Αυτό, γιατί ο µηχανισµός δηµιουργίας της επιφάνειας στην µηχανουργική κα-
τεργασία είναι τέτοιος, ώστε η ποιότητα επιφάνειας [2] καθορίζεται από την 
ταχύτητα της σχετικής κίνησης (Σχ. 1.23) του εργαλείου και του κοµµατιού 
(βλέπε Κεφάλαιο 2).  Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε, ότι η 
πρόωση επηρεάζει όχι µόνο την επιφανειακή ποιότητα αλλά και τον ρυθµό πα-
ραγωγής και το κόστος της κατεργασίας.  Μεγαλύτερες προώσεις παράγουν 
περισσότερα εξαρτήµατα ανά µονάδα χρόνου µε χειρότερη, όµως, ποιότητα ε-
πιφανείας.  Επιπλέον, µεγαλύτερες προώσεις µπορεί να προκαλέσουν µεγαλύ-
τερη φθορά στα εργαλεία και έτσι να αυξήσουν το κόστος λειτουργίας της δι-
εργασίας.  Έτσι βλέπουµε, ότι στην περίπτωση των µηχανουργικών κατεργα-
σιών, ένας συνυπολογισµός µεταξύ διαφορετικών ιδιοτήτων βοηθούν την προ-
σαρµογή της διεργασίας, ώστε η τελευταία να ανταποκρίνεται στους διαφορε-
τικούς κατά περίπτωση στόχους. 
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Παράδειγµα 

Το Σχήµα 1.24 [14] δείχνει δυο διαφορετικές διεργασίες, οι οποίες παράγουν 
το ίδιο προϊόν αλλά µε διαφορετικές κατανοµές ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστι-
κού της ποιότητας. 

 

Target Value

Tolerance

Production
Process 2

Production
Process 1

 
 

Production Process 1 = Παραγωγική ∆ιαδικασία 1 
Production Process 2 = Παραγωγική ∆ιαδικασίας 2 

Tolerance = Ανοχή 
Target Value= Τιµή Στόχος 

Σχήµα 1.24 Οι Κατανοµές ενός Χαρακτηριστικού Ποιότητας για τις ∆ιαδικασίες 
Παραγωγής 1 και 2 

Υποθέτοντας ότι η ανοχή είναι 10 µονάδες και η τυπική απόκλιση των χαρα-
κτηριστικών της επιφάνειας 2,89 και 1,67 αντίστοιχα, οι δείκτες ποιότητας δι-
εργασίας  για τις δύο προαναφερθείσες διεργασίες µπορούν να υπολογι-
σθούν ως ακολούθως: 

pC

 56.0
89,26

10
1 =

×
=pC  για την παραγωγική διεργασία 1 

 00.1
67,16

10
2 =

×
=pC  για την παραγωγική διεργασία 2 

Εναλλακτικά, µια συνάρτηση απώλειας ποιότητας L(y) µετρά την απώλεια που 
προκύπτει, όταν ένα χαρακτηριστικό ποιότητας (y) αποκλίνει από µια 
προκαθορισµένη τιµή m (Σχ. 1.25). 
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Quality Loss = Απώλεια Ποιότητας 
Cost of product’s disposal or rework = Κόστος 
απόρριψης ή επανεπεξεργασίας προϊόντος 

Tolerance = Ανοχή 
Quality Characteristic = Χαρακτηριστικό 
Ποιότητας 

Σχήµα 1.25 Η Συνάρτηση Απώλειας Ποιότητας 

Με A συµβολίζεται η απώλεια λόγω ελαττωµατικού εξαρτήµατος, η οποία 
αντιπροσωπεύει την χρηµατική αξία αναπαραγωγής ή επισκευής του [14].  
Εάν σ’ ένα προϊόν που παράγεται, η τιµή του χαρακτηριστικού y της ποιότη-
τας είναι ακριβώς ίδια µε την τιµή του στόχου m, τότε δεν υπάρχει απώλεια για 
το εξάρτηµα.  Κάποιος µπορεί να υποθέσει, ότι η απώλεια ποιότητας αυξάνει 
εκθετικά (Σχ. 1.25), καθώς το χαρακτηριστικό ποιότητας του προϊόντος 
αποµακρύνεται από την προκαθορισµένη τιµή m.  Βάσει των παραπάνω πα-
ρατηρήσεων, η συνάρτηση της απώλειας ποιότητας µπορεί να γραφεί µε την 
µορφή σειράς Taylor: 

 ...)(
!2

)()(
!1

)()()( 2 +−
′′

+−
′

+= mymLmymLmLyL  

ή αγνοώντας όρους ανώτερης τάξης, 

 2)(
!2

)()(
!1

)()()( mymLmymLmLyL −
′′

+−
′

+=  

Μια και δεν υπάρχει απώλεια στην τιµή m, L(m)=0.  Επιπλέον, µια και η α-
πώλεια στα y = m - δ και y = m + δ (όπου δ, µικρός θετικός αριθµός) θα πρέπει 
να είναι µικρή και θετική, υποθέτουµε ότι 0)( =′ mL . Οπότε: 
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 22 )()(
!2

)()()( myKmymLmyL −=−
′′

+=  

Όταν το χαρακτηριστικό ποιότητας  είναι στο όριο της ανοχής και αποκλίνει 
κατά 

y
∆ από την τιµή στόχο, έστω δ+= my , τότε η τιµή της συνάρτησης α-

πώλειας είναι : A

  AKmmKmL =∆=−∆+=∆+ 22)()(

Οπότε, 2∆= AK  και 

 2
2 )()( myAyL −
∆

=  

Το ακόλουθο αριθµητικό παράδειγµα αποσαφηνίζει τον παραπάνω ορισµό της 
συνάρτησης απώλειας ποιότητας. 

Έστω ότι το κόστος ελαττωµατικού είναι 2$=A  και η ανοχή 10 (από το 
οποίο συνεπάγεται, ότι 5=∆ και έστω ότι θεωρούµε δύο διαδικασίες 1 
και 2 µε διασπορά (variance) από τον στόχο  ίση µε 2,892)( my − 2 και 
1,672 αντίστοιχα.  Τότε, η συνάρτηση απώλειας για τις δύο διαδικασίες 
υπολογίζεται ως: 

 69,0$89,2
5
2

21 =×=L  ανά κοµµάτι για την διαδικασία 1 

 22,0$67,1
5
2 2
22 =×=L  ανά κοµµάτι για την διαδικασία 2 
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2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Μία παραγωγική διεργασία ορίζεται ως η χρήση ενός ή περισσοτέρων φυσι-
κών µηχανισµών για την µεταβολή του σχήµατος ή/και της µορφής ενός υλι-
κού.  Οι παραγωγικές διεργασίες µπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε δι-
εργασίες διακριτών κοµµατιών (Discrete Parts) και σε συνεχείς (Continuous) 
διεργασίες.  Η µεταλλουργική βιοµηχανία, στην οποία παράγονται πολλά ξε-
χωριστά εξαρτήµατα, χρησιµοποιεί παραγωγικές διεργασίες διακριτών κοµµα-
τιών.  Οι χηµικές διεργασίες −που χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, στις βιο-
µηχανίες παραγωγής φιλµ ή νηµάτων− χρησιµοποιούν συνεχείς παραγωγικές 
διεργασίες.  Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε κυρίως µε τις παραγωγικές 
διεργασίες διακριτών κοµµατιών. 

Οι παραγωγικές διεργασίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε πέντε κατηγορί-
ες: 

1. ∆ιεργασίες σχηµατισµού ή αρχικού σχηµατισµού (Forming or Primary 
Forming Processes) –διεργασίες, στις οποίες ένα σχήµα παράγεται α-
πό υλικό που βρίσκεται σε τηγµένη ή αέρια κατάσταση ή από στερεά 
σωµατίδια ακαθορίστου σχήµατος.  Κατά την διάρκεια των διεργασι-
ών αρχικού σχηµατισµού, δηµιουργούνται κατά κανόνα δυνάµεις συ-
νοχής µεταξύ των σωµατιδίων. 

2. ∆ιεργασίες ∆ιαµόρφωσης (Deforming Processes) –διεργασίες, οι οποί-
ες µετατρέπουν το αρχικό σχήµα ενός στερεού σε ένα άλλο σχήµα χω-
ρίς ν’ αλλάξουν την µάζα ή την σύνθεση του υλικού.  Κατά την διάρ-
κεια αυτών των διεργασιών, διατηρείται η συνοχή ανάµεσα στα σωµα-
τίδια. 

3. ∆ιεργασίες αφαίρεσης υλικού (Removing Processes) –διεργασίες, στις 
οποίες πραγµατοποιείται αφαίρεση υλικού κατά την εξέλιξη της διερ-
γασίας.  Η συνοχή ανάµεσα στα σωµατίδια καταστρέφεται. 

4. ∆ιεργασίες συνένωσης (Joining Processes) –διεργασίες, οι οποίες ενώ-
νουν µεµονωµένα κοµµάτια για τον σχηµατισµό υποσυναρµο- 
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λογήσεων ή τελικών προϊόντων.  Οι διεργασίες αυτές περιλαµβάνουν 
και τις προσθετικές διεργασίες όπως την πλήρωση και τον εµποτισµό 
κοµµατιών.  Η συνοχή ανάµεσα στα σωµατίδια αυξάνεται. 

5. ∆ιεργασίες τροποποίησης των ιδιοτήτων του υλικού (Material Proper-
ties Modification Processes) –διεργασίες, οι οποίες εσκεµµένα µετα-
βάλλουν τις ιδιότητες ενός κοµµατιού, ώστε να επιτευχθούν επιθυµητά 
χαρακτηριστικά χωρίς να µεταβληθεί το σχήµα του. 

Αυτές οι κατηγορίες διεργασιών εφαρµόζονται σε µια ποικιλία τεχνικών υλι-
κών, τα οποία µπορούν να ταξινοµηθούν σε µέταλλα (Metals), κεραµικά (Ce-
ramics), πολυµερή (Polymers) και σύνθετα (Composites) υλικά.  Ο Πίνακας 
2.1 δείχνει τις εφαρµογές των διαφορετικών διεργασιών στα διαφορετικά 
υλικά. 

Metals

Ceramics

Polymers

Composites

M
AT

ER
IA

LS

Forming Deforming JoiningRemoving Modifying

PROCESSES

XX

XX

XX

XX

XX

--

X

--

XX

X

X

X

XX

--

X

X

XX

--

--

--

XX: Widely used
X  : Seldom used
--  : Not used  

Processes = ∆ιεργασίες 
Forming = Σχηµατισµού 
Deforming = ∆ιαµόρφωσης 
Removing = Αφαίρεσης Υλικού 
Joining = Συνένωσης 
Modifying = Τροποποίησης 
Materials = Υλικά 

Metal = Μέταλλα 
Ceramics = Κεραµικά 
Polymers = Πολυµερή 
Composites = Σύνθετα 
ΧΧ: Widely used = Χρησιµοποιούνται ευρέως 
Χ : Seldom used = Χρησιµοποιούνται σπάνια 
– : Not used = ∆εν χρησιµοποιούνται 

Πίνακας 2.1 Τα Υλικά και οι ∆ιεργασίες 

Η επιλογή της διεργασίας, που θα εφαρµοσθεί σ’ ένα συγκεκριµένο υλικό, ε-
ξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος, την παρα-
γωγικότητα (Production Rate), την ευελιξία (Flexibility) και την ποιότητα 
(Part Quality).  Πιθανότατα οι δυο σπουδαιότεροι παράγοντες (Σχ. 2.1) είναι: 

Το µέγεθος της παρτίδας (Lot Size) των εξαρτηµάτων που θα παραχθούν.  
Μικρές παρτίδες απαιτούν ευέλικτες διεργασίες −όπως οι διεργασίες α-
φαίρεσης υλικού, οι οποίες µπορούν να προσαρµοσθούν σε διαφορετικά 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.  Οι µεγάλες παρτίδες επιτρέπουν την 
χρήση διεργασιών αρχικού σχηµατισµού ή διαµόρφωσης.  Από την στιγ-
µή που το κόστος παραγωγής των εργαλείων που απαιτούν οι διεργασίες 
αυτές είναι µεγάλο, απαιτείται η παραγωγή µιας µεγάλης παρτίδας κοµ-
µατιών για την απόσβεση του κόστους αυτού. 
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Οι φυσικές ιδιότητες του υλικού (π.χ. σηµείο τήξης).  Τα µέταλλα έχουν 
σχετικά υψηλές θερµοκρασίες τήξης και γι’ αυτό συνήθως η επεξεργασία 
τους γίνεται σε στερεά µορφή µε την χρήση διεργασιών διαµόρφωσης και 
αφαίρεσης υλικού.  Τα πολυµερή και τα σύνθετα υλικά έχουν αρκετά 
χαµηλότερα σηµεία τήξης, επιτρέποντας την χρήση διεργασιών αρχικού 
σχηµατισµού, όπου το υλικό βρίσκεται συνήθως σε υγρή φάση.  Παρ’ όλ’ 
αυτά, συχνά απαιτούνται δευτερεύουσες επεξεργασίες −συχνότερα λείαν-
ση, για την επίτευξη της επιθυµητής διαστασιολογικής ακρίβειας και επι-
φανειακής ποιότητας.  Επειδή αυτά τα υλικά περιέχουν οπλισµό από τρα-
χείς ίνες (Fibers, Fillers), συχνά παρουσιάζουν ασυνεχή συµπεριφορά, ό-
ταν η επεξεργασία τους γίνεται µε συµβατικές µηχανουργικές διεργασίες.  
Τα κεραµικά είναι ψαθυρά υλικά, γεγονός, που καθιστά δύσκολη την επε-
ξεργασία τους σε στερεά µορφή µε συµβατικές µηχανουργικές τεχνικές.  
Για την επεξεργασία των κεραµικών χρησιµοποιούνται διεργασίες αρχι-
κού σχηµατισµού για την παραγωγή του βασικού σχήµατος του κοµµα-
τιού και στην συνέχεια χρησιµοποιούνται δευτερεύουσες διεργασίες (συ-
νήθως µηχανουργικές), για την επίτευξη του τελικού σχήµατος καθώς και 
της ποιότητας της επιφάνειας. 
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Melting Temperature = Θερµοκρασία Τήξης 
Production Volume = Όγκος Παραγωγής 
Number of Units = Αριθµός Μονάδων 
Ceramics = Κεραµικά 
Glass = Γυαλί 
Metals = Μέταλλα 
Plastics = Πλαστικά 

Rubber = Ελαστικά 
Forming Processes = ∆ιεργασίες Σχηµατισµού 
Deforming Processes = ∆ιεργασίες ∆ιαµόρφωσης 
Removing Processes = ∆ιεργασίες Αφαίρεσης 
Υλικού 
Joining Processes = ∆ιεργασίες Συνένωσης 

Σχήµα 2.1 Η Επίδραση του Σηµείου Τήξης και του Μεγέθους της Παραγωγής 
στην Εφαρµογή των Παραγωγικών ∆ιεργασιών 
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2.2 ∆ιεργασίες Αρχικού Σχηµατισµού       
(Primary Forming Processes) 

Οι διεργασίες αρχικού σχηµατισµού παράγουν την τελική µορφή του κοµµα-
τιού είτε µέσω της στερεοποίησης ενός υγρού ή ατµών είτε µέσω της συσσω-
µάτωσης κόκκων.  Οι διεργασίες σχηµατισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µε επιτυχία σε όλες τις κατηγορίες των τεχνικών υλικών.  Από τις διεργασίες 
αρχικού σχηµατισµού, η χύτευση (Casting) εφαρµόζεται ευρύτατα στην βιοµη-
χανία.  Με τον όρο χύτευση περιγράφεται µια οικογένεια εφαρµογών, στις ο-
ποίες τηγµένο µέταλλο εισάγεται σ’ ένα καλούπι (Mold) και στην συνέχεια 
στερεοποιείται.  ∆ιεργασίες χύτευσης µετάλλων χρησιµοποιούνται, όταν παρά-
γονται κοµµάτια µεγάλου µεγέθους −που πιθανόν έχουν πολύπλοκα σχήµατα 
και εσωτερικές κοιλότητες και παρουσιάζουν συγκεκριµένες µηχανικές 
ιδιότητες όπως υψηλή αντοχή, ψαθυρότητα ή σκληρότητα, που καθιστούν 
δύσκολη την παραγωγή τους µε άλλες µεθόδους.  Οι διεργασίες χύτευσης 
παρουσιάζουν περιορισµούς, όσον αφορά την επιφανειακή ποιότητα, το 
πορώδες του υλικού και κατ΄ επέκταση την αντοχή των παραγόµενων 
κοµµατιών.  Γενικά οι διεργασίες χύτευσης χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 
σχετικά µεγάλων παρτίδων, έτσι ώστε να µπορεί να δικαιολογηθεί το υψηλό 
κεφάλαιο που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός χυτηρίου.  Παρ’ όλ’ αυτά 
πρέπει να σηµειωθεί, ότι κάποιες διεργασίες χύτευσης δεν χαρακτηρίζονται ως 
διεργασίες εντάσεως κεφαλαίου και επένδυσης. 

Η χύτευση σε µήτρες (Die Casting) είναι µια ευρύτατα διαδεδοµένη διεργα-
σία, στην οποία το τηγµένο υλικό εισέρχεται στην κοιλότητα της µήτρας µε πί-
εση, που κυµαίνεται από 0,7 ως 700 Μpa (0,1 ως 100 ksi).  Ανάµεσα στα 
κοµµάτια που παράγονται µε την µέθοδο αυτή συγκαταλέγονται καρµπυρατέρ, 
κινητήρες, εργαλεία και παιχνίδια [1].  Το βάρος των περισσοτέρων χυτών 
κυµαίνεται από 90 gr έως περίπου 25 kg.  Οι µηχανές χύτευσης µπορεί να 
είναι οριζόντιες ή κάθετες.  Στις µηχανές αυτές απαιτείται η εφαρµογή 
µεγάλων δυνάµεων σύσφιξης κατά την διάρκεια της χύτευσης, προκειµένου να 
παραµένουν κλειστές οι µήτρες.  Οι µηχανές κατατάσσονται σύµφωνα µε την 
δύναµη σύσφιξης που µπορούν να προσδώσουν, η οποία κυµαίνεται από 25 
έως 3.000 τόνους.  Η χύτευση σε µήτρες χωρίζεται σε διεργασίες θερµού 
θαλάµου (Hot Chamber) και ψυχρού θαλάµου (Cold Chamber).  Η διεργασία 
θερµού θαλάµου περιλαµβάνει την χρησιµοποίηση ενός εµβόλου [2], το οποίο 
παγιδεύει ένα συγκεκριµένο όγκο τηγµένου µετάλλου και τον πιέζει µέσα στην 
κοιλότητα της µήτρας (Σχ. 2.2).  Το µέταλλο παραµένει υπό πίεση, έως ότου 
στερεοποιηθεί µέσα στην µήτρα, η οποία ψύχεται µε την κυκλοφορία νερού ή 
λαδιού.  Ανάλογα µε το µέγεθος του κοµµατιού, ο ρυθµός παραγωγής µπορεί 
να φθάσει σε υψηλές τιµές της τάξης των 18.000 κοµµατιών την ώρα.  Τα 
κράµατα χαµηλού σηµείου τήξης −όπως ο ψευδάργυρος, ο κασσίτερος και ο 
µόλυβδος− χυτεύονται ευρέως µε την µέθοδο αυτή, αφού δεν επιφέρουν 
φθορές στην µηχανή, η οποία είναι κατασκευασµένη από ατσάλι και 
χυτοσίδηρο.  Όταν χυτεύονται υλικά όπως ο µπρούτζος, το µαγνήσιο ή το 
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αλουµίνιο, χρησιµοποιούνται διεργασίες και µηχανές ψυχρού θαλάµου, εξ 
αιτίας του υψηλού σηµείου τήξης των υλικών αυτών [2], καθώς και της 
διαβρωτικής επίδρασης που έχουν στον σίδηρο και στο ατσάλι.  Στην µηχανή 
ψυχρού θαλάµου (Σχ. 2.3) χρησιµοποιείται µια «κουτάλα» για την µετάγγιση 
του τηγµένου υλικού στον κύλινδρο έγχυσης (Injection Cylinder).  Ο 
κύλινδρος έγχυσης δεν είναι θερµαινόµενος και το µέταλλο εισάγεται στην 
κοιλότητα µε πιέσεις, που κυµαίνονται από 20 έως 70 Μpa (ksi). 

 

 
 

Cold–Chamber Technique = Τεχνική Ψυχρού 
Θαλάµου 
Pressure Piston = Πιστόνι Συµπίεσης 
Die Halves = Τµήµατα Καλουπιού 
Hot–Chamber Technique = Τεχνική Θερµού 
Θαλάµου 
Moving–Die Platen = Έµβολο Μετακινούµενου 
Καλουπιού 

Toggle Links = Σύνδεσµοι 
Locking Mechanism = Μηχανισµός Ασφάλισης 
Closing Cylinder = Κύλινδρος Κλεισίµατος 
Καλουπιού 
Injection Cylinder = Κύλινδρος Έγχυσης 
Pressure Piston = Έµβολο Συµπίεσης 
Filling Chamber = Θάλαµος Πλήρωσης 
Melting Pot = ∆οχείο Τήξης 

Σχήµα 2.2 Μηχανές Χύτευσης Ψυχρού και Θερµού Θαλάµου [2] 

Η φυγοκεντρική χύτευση (Centrifugal Casting) είναι µια άλλη πολύ σηµαντική 
µέθοδος χύτευσης, µε την οποία παράγονται κοίλα κυλινδρικά κοµµάτια όπως 
σωλήνες, κάνες όπλων και κολώνες φωτισµού [2].  Η περιγραφή της διεργα-
σίας παρουσιάζεται στο (Σχ. 2.4).  Το τηγµένο µέταλλο εισέρχεται σ’ ένα περι-
στρεφόµενο καλούπι κατασκευασµένο από ατσάλι, σίδηρο ή γραφίτη, το οποίο 
φέρει συνήθως εσωτερική ανθεκτική επένδυση, η οποία εξασφαλίζει µεγαλύ-
τερη διάρκεια ζωής.  Ο άξονας περιστροφής του καλουπιού µπορεί να είναι [2] 
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κάθετος (Σχ. 2.4) ή οριζόντιος (Σχ. 2.5).  Με την χρήση αυτής της µεθόδου 
µπορούν να παραχθούν χυτά καλής ποιότητας και διαστασιολογικής ακρίβει-
ας.  Τα παραγόµενα κοµµάτια είναι κυλινδρικά µε διάµετρο, που κυµαίνεται 
από 13 mm έως 3 m και µε πάχος τοιχώµατος, που ποικίλει από 6–125 mm. 

 

 
 

Hydraulic Unit = Υδραυλική Μονάδα 
Height Adjustment = Ρύθµιση Ύψους 
Die–Closing Section = Τµήµα Κλεισίµατος του 
Καλουπιού 
Ejection Unit = Μονάδα Εξαγωγής 

Injection Cylinder = Κύλινδρος Έγχυσης 
Moving–Head Platen = Έµβολο Μετακινούµενης 
Κεφαλής 
Closing Shafts = Άξονες Κλεισίµατος 

Σχήµα 2.3 Μηχανή Χύτευσης Ψυχρού Θαλάµου [2] 

Οι µήτρες (Dies) για κοµµάτια µε πολύπλοκα χαρακτηριστικά ή µεγάλα µεγέ-
θη είναι συχνά δύσκολο να σχεδιασθούν και να κατασκευασθούν.  Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η χύτευση σε άµµο (Sand Casting) για 
την παραγωγή κοµµατιών, που ποικίλουν από µπανιέρες χυτοσιδήρου µέχρι 
µηχανές αυτοκινήτων.  Στην χύτευση σε άµµο κατασκευάζεται ένα πρότυπο 
του κοµµατιού, που πρόκειται να παραχθεί, από ένα µπλοκ αφρώδους υλικού.  
Το πρότυπο αυτό τοποθετείται σ ένα δοχείο και περιβάλλεται από λεπτόκοκκη 
πεπιεσµένη άµµο.  Στην συνέχεια τηγµένο µέταλλο µεταγγίζεται στο πρότυπο, 
προκαλώντας την αποσύνθεση του αφρώδους υλικού, το οποίο, υποχωρώντας, 
αφήνει την κοιλότητα που δηµιουργείται να πληρωθεί από το µέταλλο.  Μετά 
την αφαίρεση της άµµου αποµένει το µεταλλικό κοµµάτι.  Με την χύτευση σε 
άµµο είναι δυνατόν να κατασκευασθούν εσωτερικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
είναι αδύνατο να παραχθούν µε την χύτευση σε µήτρες.  Μειονέκτηµα της 
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µεθόδου είναι, ότι κάθε φορά πρέπει να κατασκευασθεί ένα ξεχωριστό 
πρότυπο για κάθε κοµµάτι που θα παραχθεί. 

 

+ +

Mold

Drive roller Free roller

Molten metal

Ladle

Spout
Rollers

Drive shaft

Mold

 
 

Mold = Μήτρα 
Molten Material = Τηγµένο Υλικό 
Ladle = “Κουτάλα” 
Spout = Στόµιο Εκροής 

Rollers = Περιστρεφόµενοι Κύλινδροι (Ράουλα) 
Drive Roller = Οδηγός Κύλινδρος 
Free Roller = Ελεύθερος Κύλινδρος 
Drive Shaft = Κινητήριος Άξονας 

Σχήµα 2.4 Φυγοκεντρική Χύτευση 
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Pouring Gate

Upper Part for Mold

Centrifugal Mold

Guard

Rotating Wheel

Drive Shaft

Gear Drive

Driving Motor

Bearings

 
 

Ladle = “Κουτάλα” 
Pouring Gate = Θύρα Εισαγωγής 
Upper Part of Mold = Άνω Μέρος του Καλουπιού 
Centrifugal Mold = Φυγοκεντρικό Καλούπι 
Guard = Περίβληµα 

Rotating Wheel = Περιστρεφόµενος Τροχός 
Drive Shaft = Κινητήριος Άξονας 
Gear Drive = Κινητήριο Γρανάζι 
Driving Motor = Κινητήρας 
Bearings = Έδρανα 

Σχήµα 2.5 Μηχανή Οριζόντιας Φυγοκεντρικής Χύτευσης 
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Η επικαλυπτική χύτευση (Investment Casting) είναι µια παρόµοια διεργασία µε 
την χύτευση σε άµµο, στην οποία ένα κεραµικό υλικό επικαλύπτει ένα κέρινο 
πρότυπο.  Όταν επιτευχθεί το επιθυµητό πάχος της επικάλυψης, αποµακρύνε-
ται το κερί µε θέρµανση, αφήνοντας ένα κεραµικό κέλυφος γύρω από µια κοι-
λότητα.  Το τηγµένο µέταλλο µεταγγίζεται στην κοιλότητα και ψύχεται.  Στην 
συνέχεια αποµακρύνεται το κεραµικό κέλυφος και παράγεται το µεταλλικό 
κοµµάτι.  Η επικαλυπτική χύτευση έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς για την παρα-
γωγή πτερυγίων για τουρµπίνες από κράµατα µε υψηλό σηµείο τήξης. 
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Atomization Reduction = Ψεκασµός 
Electrolyte Deposition = Ηλεκτρολυτική 
Εναπόθεση 
Carbonyls Comminution = Κονιοποίηση 
Καρβονυλίων 
Mechanical Alloying = Μηχανική Κραµατοποίηση 
Metal Powders = Μεταλλικές Σκόνες 
Additives = Πρόσθετα 
Lubricants = Λιπαντικά 
Blending = Μίξη 
Pressing = Συµπίεση 
Isostatic Pressing = Ισοστατική Συµπίεση 
Rolling = Εξέλαση 
Estrusion = ∆ιέλαση 
Injection Molding = Χύτευση µε Εξαναγκασµένη 

Έγχυση 
Cold Compaction = Ψυχρή Συµπύκνωση 
Hot Compaction = Θερµή Συµπύκνωση 
Atmosphere Vacuum = Ατµοσφαιρικές Συνθήκες 
Sintering = Πυροσυσσωµάτωση 
Forging = Σφυρηλάτηση 
Machining = Μηχανική Επεξεργασία 
Heat Treating = Θερµική Επεξεργασία 
Impregnation = Εµποτισµός 
Infiltration = ∆ιήθηση 
Plating = Επιµετάλλωση 
Secondary and Finishing Operations = 
∆ευτερεύουσες διεργασίες και διεργασίες 
φινιρίσµατος 

Σχήµα 2.6 Η Αλληλουχία των ∆ιεργασιών στην Κονιοµεταλλουργία 

Στην χύτευση µετάλλων, η πρώτη ύλη βρίσκεται σε µορφή τήγµατος και το υ-
λικό παίρνει το σχήµα του κοµµατιού που θα παραχθεί κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας στερεοποίησης.  Στην κονιοµεταλλουργία (Powder Metallurgy), η 
οποία ανήκει επίσης στην κατηγορία των διεργασιών αρχικού σχηµατισµού, η 
πρώτη ύλη είναι σκόνη, η οποία συµπιέζεται σε κατάλληλες µήτρες και στην 
συνέχεια πυροσυσσωµατώνεται (θερµαίνεται χωρίς να τηχθεί).  Κατά την δι-
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άρκεια της πυροσυσσωµάτωσης (sintering), οι στερεοί µεταλλικοί κόκκοι συν-
δέονται µεταξύ τους µέσω τοπικής συγκόλλησης χωρίς να λιώσουν.  Η κονιο-
µεταλλουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή κοµµατιών όπως 
γρανάζια, κάµες, κουζινέτα, κοπτικά εργαλεία και φίλτρα [1].  Στο Σχήµα 2.6 
παρουσιάζεται η αλληλουχία των διαδικασιών, που εµπλέκονται για την κατα-
σκευή κοµµατιών µε την µέθοδο της κονιοµεταλλουργίας. 
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Pellets = Σφαιρίδια 
Granules = Κόκκοι 
Powder = Σκόνη 
Liquid Paste = Υγρή Πάστα 
Extrusion = ∆ιέλαση 
Injection Molding = Χύτευση µε Εξαναγκασµένη 
Έγχυση 
Rotational Injection Molding = Περιστροφική 
Χύτευση µε Εξαναγκασµένη Έγχυση 
Rotational Molding = Περιστροφική Χύτευση 
Structural Form Molding =  
Compression Molding = Χύτευση υπό Πίεση 
Transfer Molding = Χύτευση µε Μετάγγιση 
Casting = Χύτευση 
Fibers = Ίνες 

Thermoforming = ∆ιαµόρφωση εν Θερµώ 
Blow Molding = Χύτευση δια Εµφυσήσεως 
Fiber – Reinforced Sheet = Φύλλο Ενισχυµένο Με 
Ίνες 
Vacuum Bag = Σάκος Κενού 
Pressure Bag Forming = Σάκος Πίεσης 
∆ιαµόρφωσης 
Hand Lay – Up = Χειρονακτική Τοποθέτηση 
Spray Lay – Up = Τοποθέτηση µε Σπρέι 
Filament Welding = Συγκόλληση µε την χρήση 
πρόσθετου υλικού σε µορφή ίνας 
Laminated Sheet = Τεµαχισµένο Φύλλο 
Thermoplastic = Θερµοπλαστικά 
Thermoset = Θερµοσκληρυνόµενα 
Elastomer = Ελαστοµερή 

Σχήµα 2.7 ∆ιαδικασίες ∆ιαµόρφωσης για Πλαστικά, Ελαστοµερή και Σύνθετα 
Υλικά 
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Οι διεργασίες αρχικού σχηµατισµού χρησιµοποιούνται ευρέως στην κατα-
σκευή κοµµατιών από πολυµερή και σύνθετα υλικά.  Σχεδόν όλες οι τεχνικές 
επεξεργασίας αυτών των υλικών ανήκουν στην κατηγορία των διεργασιών αρ-
χικού σχηµατισµού και παρουσιάζουν οµοιότητες µε αυτές των µετάλλων και 
των κεραµικών.  Γενικά, τα πλαστικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
έγχυση σε καλούπια, να µορφοποιηθούν, να κατεργασθούν µηχανικά και να 
συνενωθούν.  Επειδή η επεξεργασία τους γίνεται σε πολύ χαµηλότερες θερµο-
κρασίες από αυτές των µετάλλων, οι διεργασίες αρχικού σχηµατισµού είναι 
ιδιαίτερα συµφέρουσες για την κατασκευή κοµµατιών από πλαστικά και 
σύνθετα υλικά. 

Η παραγωγική διαδικασία για τα πλαστικά και τα σύνθετα υλικά ξεκινάει, 
συνήθως, µε την πρώτη ύλη να βρίσκεται στην µορφή σφαιριδίων ή σκόνης.  
Η πρώτη ύλη τήκεται, πριν ξεκινήσει η κυρίως διεργασία σχηµατισµού.  Οι 
πλαστικές πρώτες ύλες είναι επίσης διαθέσιµες µε την µορφή φύλλων, δίσκων, 
ράβδων και σωλήνων.  Σε πολλές περιπτώσεις τα πλαστικά, που χρησιµοποι-
ούνται στην κατασκευή σύνθετων υλικών, βρίσκονται αρχικά σε υγρή µορφή.  
Στο Σχήµα 2.7 παρουσιάζονται οι διαφορετικές διεργασίες σχηµατισµού, που 
χρησιµοποιούνται για τα θερµοπλαστικά, τα θερµοσκληρυνόµενα και τα ελα-
στοµερή υλικά [1,3,4]. 

Οι διεργασίες αρχικού σχηµατισµού για πλαστικά και σύνθετα υλικά ανή-
κουν σε µια από τις δυο ακόλουθες κατηγορίες: χύτευση (Casting) και επεξερ-
γασία µε τήξη (Melt Processing).  Ο όρος χύτευση περιγράφει την διαδικασία 
πλήρωσης ενός καλουπιού λόγω βαρύτητας, ενώ ο όρος επεξεργασία µε τήξη 
περιγράφει τεχνικές, οι οποίες χρησιµοποιούν εξωτερικά επιβαλλόµενη πίεση 
για την επεξεργασία πολυµερών µε υψηλό ιξώδες, ακόµη και σε υψηλές θερ-
µοκρασίες, ώστε να ρέουν υπό την επίδραση της βαρύτητας [1,3,4]. 

Όλες οι τεχνικές επεξεργασίας µε τήξη των πολυµερών έχουν µερικά κοι-
νά χαρακτηριστικά: 

• Η πρώτη ύλη βρίσκεται, συνήθως, σε µορφή κόκκων, κοµµένη, συµπι-
εσµένη σε κύβους, σε φύλλα ή στην περίπτωση ανακυκλωµένου υλι-
κού, τεµαχισµένη και µερικές φορές σε µορφή συµπιεσµένου αποβλή-
του. 

• Η θέρµανση είναι εν µέρει εξωτερική και εν µέρει εσωτερική. 

• Η εσωτερική θερµότητα παράγεται από το έργο της ιξώδους τριβής. 

• Γενικά η υπερθέρµανση µπορεί να προκαλέσει µόνιµη βλάβη. 

• Υπάρχει µια σηµαντική µεταβολή του όγκου κατά την ψύξη, η οποία 
οφείλεται στις ανακατατάξεις των µορίων και στην δηµιουργία 
δευτερευόντων δεσµών µεταξύ τους.  Επειδή η επεξεργασία µε τήξη 
είναι µια διεργασία εξαρτώµενη από τον χρόνο, η συστολή αυξάνεται 
µε την αργή ψύξη, την χαµηλότερη πίεση έγχυσης και τον µικρότερο 
χρόνο έγχυσης. 
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• Οι ρυθµοί παραγωγής επηρεάζονται κυρίως από τον χρόνο 
στερεοποίησης. 

Τα θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά όπως και τα θερµοπλαστικά µπορεί να 
είναι σε µορφή κόκκων και να επεξεργάζονται όπως οι σκόνες ή µπορεί να 
µετατρέπονται σε θερµοπλαστικά µέσω της θέρµανσης.  Η κύρια διαφορά 
είναι, ότι όταν τα θερµοπλαστικά ψύχονται, το σχήµα τους παραµένει 
σταθερό, ενώ τα θερµοσκληρυνόµενα πρέπει να παραµείνουν σε 
θερµαινόµενο καλούπι για αρκετό χρόνο, για να ολοκληρωθεί ο 
πολυµερισµός και ο σχηµατισµός των διασταυρούµενων δεσµών (Cross–
linking), έτσι ώστε το σχήµα τους να αποκτήσει καθορισµένη µορφή.  Μερικά 
πολυµερή µπορούν να αποµακρυνθούν από το καλούπι αµέσως µόλις το 
σχήµα τους σταθεροποιηθεί και στην συνέχεια η πλήρης δηµιουργία των 
δεσµών µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε κατά την διάρκεια της ψύξης, είτε µε 
την τοποθέτησή τους σε ξεχωριστό φούρνο.  Άλλες φορές η δηµιουργία των 
δεσµών αρχίζει αµέσως µε την θέρµανση.  Στην συνέχεια το προπολυµερές 
πρέπει να εισαχθεί σε ψυχρό καλούπι και το καλούπι πρέπει να ακολουθήσει 
ένα κύκλο θέρµανσης-ψύξης για κάθε κοµµάτι, γεγονός, που οδηγεί σε πολύ 
µεγάλο χρόνο παραγωγής (Cycle Time). 

Στην ορολογία της βιοµηχανίας των πλαστικών µια διεργασία χύτευσης 
(Molding) αναφέρεται σε µια διεργασία µε τήξη, η οποία πραγµατοποιείται µε 
την βοήθεια ενός καλουπιού (Mold) και είναι αντίστοιχη µε την διεργασία χύ-
τευσης των µετάλλων.  Οι πιο διαδεδοµένες διεργασίες χύτευσης είναι η χύτευ-
ση υπό πίεση (Compression Molding), η χύτευση µε µετάγγιση (Transfer Mold-
ing), η χύτευση µε εξαναγκασµένη έγχυση (Injection Molding), η εξώθηση (Ex-
trusion), η χύτευση εξαναγκασµένης έγχυσης µε αντίδραση (Reaction Injection 
Molding), η περιστροφική έγχυση (Rotational Molding), το Calendering και η 
περιστροφική τήξη (Melt Spinning).  Επίσης χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες 
τεχνικές, στις οποίες τα πολυµερή υπό µορφή σωµατιδίων (σφαιρίδια, σκόνες 
κλπ.) επεξεργάζονται όπως και στην κονιοµεταλλουργία [1,4]. 

Τα ενισχυµένα πλαστικά ή σύνθετα υλικά είναι εξαιρετικά σηµαντικά, για-
τί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή εξαρτηµάτων, που να ικα-
νοποιούν συγκεκριµένες σχεδιαστικές απαιτήσεις όπως υψηλές σχέσεις αντο-
χής–βάρους και ακαµψίας–βάρους.  Εξ αιτίας της ειδικής τους κατασκευής, τα 
σύνθετα υλικά απαιτούν ειδικές µεθόδους επεξεργασίας, ώστε να µετατραπούν 
σε χρήσιµα προϊόντα.  Η ενίσχυση στα σύνθετα υλικά µπορεί να αποτελείται 
από ίνες (Fibers), υφαντά (Woven Fabrics), ελαφρά συστρεµµένες ίνες (Rov-
ing) ή συνεχείς ίνες (Continuous Fibers).  Προκειµένου να επιτευχθεί καλή συ-
νοχή µεταξύ των ινών ενίσχυσης και της βάσης του πολυµερούς, είναι απαραί-
τητο να εµποτιστεί και να επενδυθεί η ενίσχυση µε ένα πολυµερές.  Όταν ο εµ-
ποτισµός γίνεται σαν ξεχωριστό βήµα, τα µερικώς στεγνά φύλλα που προκύ-
πτουν ονοµάζονται prepregs, ογκώδες χυτό µίγµα (Βulk Μolding Compound, 
BMC) ή µίγµα χυτών φύλλων (Sheet Molding Compound, SMC).  Η χύτευση 
υπό πίεση (Compression Molding) είναι µια διεργασία αρχικού σχηµατισµού, 
που χρησιµοποιείται συχνά στην κατασκευή σύνθετων υλικών, κατά την οποία 
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το υλικό τοποθετείται µεταξύ δύο µητρών και συµπιέζεται.  Το υλικό µπορεί 
να βρίσκεται σε άµορφη κατάσταση µε ένα ιξώδες µίγµα πολυµερών, ινών και 
προσθετικών.  Τα µήκη των ινών γενικά κυµαίνονται από 3–50 µm.  Tα  µίγ-
µατα χυτών φύλλων µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν στην χύτευση υπό 
πίεση. 

2.2.1 Χαρακτηριστικά των διεργασιών αρχικού σχηµατισµού 
(Characteristics of Primary Forming Processes) 

Κόστος (Cost) 

Η δυνατότητα εφαρµογής των διεργασιών αρχικού σχηµατισµού συχνά περιο-
ρίζεται από το υψηλό κόστος και την έλλειψη ευελιξίας των απαραίτητων ερ-
γαλείων.  Το κόστος της κατασκευής των µητρών και των καλουπιών είναι της 
τάξης των $10.000 έως $ 100.000 και συχνά απαιτούνται εβδοµάδες έως µήνες 
για τον σχεδιασµό και την κατασκευή τους.  Παρ’ όλ’ αυτά, το κόστος των µη-
τρών διαµοιράζεται στο κόστος παραγωγής µιας παρτίδας κοµµατιών.  Για τον 
λόγο αυτό, οι διεργασίες αρχικού σχηµατισµού είναι οικονοµικές, όταν το µέ-
γεθος της παρτίδας είναι µεγάλο (της τάξεως των 1.000 κοµµατιών και άνω).  
Επίσης οι διεργασίες σχηµατισµού συχνά δεν απαιτούν εξειδικευµένους εργά-
τες, διότι οι κινήσεις των εργαλείων και των κοµµατιών που παράγονται δεν 
χρειάζεται να προγραµµατίζονται, οπότε το κόστος εργασίας είναι µειωµένο 
σε σχέση µε άλλες διεργασίες. 

Ρυθµός Παραγωγής (Production Rate) 

Οι διεργασίες σχηµατισµού µπορούν να πετύχουν υψηλούς ρυθµούς παραγω-
γής µε κύκλους παραγωγής από δευτερόλεπτα ως λεπτά, ανάλογα µε το πάχος 
του κοµµατιού.  Γενικά, οι διεργασίες χύτευσης, οι οποίες χρησιµοποιούν µό-
νιµα µεταλλικά καλούπια, έχουν µικρότερους κύκλους παραγωγής από τις δι-
εργασίες που χρησιµοποιούν αναλώσιµα αφρώδη, κεραµικά ή κέρινα καλού-
πια.  Ωστόσο, τα αναλώσιµα καλούπια µπορούν να αναπαράγουν περίπλοκα 
σχήµατα και εσωτερικά χαρακτηριστικά, που τα µόνιµα καλούπια αδυνατούν 
να παράγουν.  Ο χρόνος προετοιµασίας για τις διεργασίες αρχικού σχηµα-
τισµού είναι της τάξης των 8 ωρών, γεγονός που καθιστά την χύτευση 
απαγορευτική για την παραγωγή µικρής ποσότητας προϊόντων. 

Ποιότητα κοµµατιών (Part Quality) 

Με την χρήση των µόνιµων καλουπιών τα κοµµάτια που παράγονται µπορούν 
να επιτύχουν επιφανειακή ποιότητα της τάξης του 1 µm έως 2m Ra, παρ’ όλο 
που τα τυπικά χυτά κοµµάτια απαιτούν δευτερεύουσες επεξεργασίες όπως λεί-
ανση ή ηλεκτροδιάβρωση (EDM), για την βελτίωση της επιφανειακής ποιότη-
τας.  Οι διεργασίες χύτευσης σε άµµο µπορούν να παράγουν κοµµάτια µε επι-
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φανειακή τραχύτητα µέχρι και 25 µm Ra.  Εκτός από την τραχύτητα της επιφά-
νειας, η παρουσία φυσαλίδων αέρα στο χυτό εξ αιτίας του εγκλωβισµού τους 
κατά την ροή του τηγµένου υλικού, καθώς και η διαστασιολογική ακρίβεια εί-
ναι επίσης προβλήµατα, που εµφανίζονται σε κοµµάτια που παράχθηκαν µε δι-
εργασίες αρχικού σχηµατισµού.  Η ποιότητα των παραγόµενων κοµµατιών 
µπορεί, επίσης, να επηρεασθεί από παραµέτρους της διεργασίας όπως η 
θερµοκρασία της µήτρας, ο χρόνος και ο ρυθµός ψύξης, καθώς και ο σχεδια-
σµός ή τα χαρακτηριστικά του καλουπιού −π.χ. οι εισαγωγές και οι οδηγοί σω-
λήνες του λιωµένου υλικού, καθώς και τα κανάλια ψύξης της µήτρας. 

Ευελιξία (Flexibility) 

Η ευελιξία των διεργασιών σχηµατισµού περιορίζεται από την ίδια την κινη-
µατική των διεργασιών αυτών, οι οποίες περιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
µόνο µια γεωµετρία κοµµατιού να µπορεί να παραχθεί από µια δεδοµένη γεω-
µετρία καλουπιού και η γεωµετρία του κοµµατιού να µην µπορεί να αλλάξει 
µέσω της σχετικής κίνησης µεταξύ του παραγόµενου κοµµατιού και του κα-
λουπιού.  Παρ’ όλ’ αυτά, οι διεργασίες σχηµατισµού είναι ικανές να παράγουν 
κοµµάτια µε πολύπλοκες γεωµετρίες, ειδικά εσωτερικά χαρακτηριστικά και µε 
πάχη τοιχωµάτων που µπορούν να κυµαίνονται από τιµές µικρότερες του 1 
mm έως 100 mm. 

High Tooling/  
Low Labor Cost High 

Cost Production 
Rate Quality Flexibility

Forming  
Processes Medium to Low Low 

 

Cost = Κόστος 
Production Rate = Παραγωγικότητα 
Quality = Ποιότητα 
Flexibility = Ευελιξία 
Forming Processes = ∆ιεργασίες Σχηµατισµού 

Tooling Cost = Κόστος Εργαλείων 
Labor Cost = Κόστος Εργασίας 
Low = Χαµηλό/ή 
Medium = Μεσσαίο/α 
High = Υψηλό/ή 

Πίνακας 2.2 Χαρακτηριστικά των ∆ιεργασιών Αρχικής ∆ιαµόρφωσης 

2.3 ∆ιεργασίες ∆ιαµόρφωσης (Deforming Processes) 

Οι διεργασίες διαµόρφωσης παρουσιάζουν ποικιλία εφαρµογών στην βιοµηχα-
νία.  Εξαρτήµατα αυτοκινήτων, βιοµηχανικός εξοπλισµός, εργαλειοµηχανές, 
καθώς και εργαλεία χειρός (σφυριά, πένσες, κατσαβίδια κ.λ.π.) είναι µερικές 
από τις βιοµηχανικές εφαρµογές των διεργασιών διαµόρφωσης.  ∆οχεία, 
µεταλλικά κουτιά και κονσέρβες, αλλά και στοιχεία σύνδεσης όπως βίδες, 
παξιµάδια, µπουλόνια και ήλοι είναι κοµµάτια που παράγονται µε την χρήση 
των διεργασιών διαµόρφωσης. 
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Τα πιο κοινά χρησιµοποιούµενα υλικά στις διεργασίες αυτές είναι το ατσάλι, 
ανθρακούχοι χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες θερµικής αντοχής, 
καθώς και µη σιδηρούχα βαριά και ελαφριά κράµατα όπως αλουµινίου, 
ψευδαργύρου και χαλκού, τιτάνιο και θερµικά ανθεκτικά κράµατα νικελίου.  Η 
σηµασία των διεργασιών διαµόρφωσης µπορεί να γίνει περισσότερο 
κατανοητή, αν λάβουµε υπ’ όψη, ότι ένα αυτοκίνητο µεσαίου µεγέθους φέρει 
περίπου από 50 έως 70 κιλά χάλυβα σε κοµµάτια κατασκευασµένα µε την 
µέθοδο της ψυχρής διαµόρφωσης. 

 

Deep Drawing Bending

(b)

Extruding Upsetting

(a)

Forging

 
 

Deep Drawing = εξέλαση 
Bending = κάµψη 
Extruding = διέλαση 

Upsetting = σύνθλιψη 
Forging = σφυρηλάτηση 

Σχήµα 2.8 Τεχνικές ∆ιαµόρφωσης Φύλλου και Όγκου 

Γενικά, οι διεργασίες διαµόρφωσης, που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία 
µετάλλου µπορούν να ταξινοµηθούν σε µεθόδους διαµόρφωσης όγκου (bulk or 
massive deforming methods) [5] −όπως διέλαση (extrusion), σύνθλιψη 
(upsetting) ή σφυρηλάτηση (forging)− και µεθόδους διαµόρφωσης µεταλλικών 
φύλλων (sheet metal forming) −όπως η εξέλαση (deep drawing) και η κάµψη 
(bending) (Σχ. 2.8).  Ανεξάρτητα από τον τύπο της µεθόδου διαµόρφωσης, οι 
τάσεις που απαιτούνται για την διαµόρφωση είναι αρκετά υψηλές και 
κυµαίνονται από 50 έως 25.000 Ν/mm2 (7-360 ksi), ανάλογα µε την µέθοδο 
και το υλικό.  Επειδή ολόκληρο το κοµµάτι ή τουλάχιστον ένα µεγάλο µέρος 
του παραµορφώνεται, τα φορτία που προκύπτουν από µια διεργασία 
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διαµόρφωσης είναι επίσης πολύ υψηλά.  Για παράδειγµα, σε µια πρέσα 
σφυρηλάτησης τα φορτία µπορεί να φθάσουν έως 750 ΜΝ ή 85 ktons.  
Συγκρίνοντας τα παραπάνω µε τον βαρύτερο εξοπλισµό των διεργασιών 
αφαίρεσης υλικού, όπως µια µεγάλη πλάνη, τα φορτία είναι µερικές τάξεις 
µεγέθους (20 kN ή 2.3 tons) µικρότερα από αυτά που απαιτούνται για τις 
διεργασίες διαµόρφωσης. 

Οι διεργασίες διαµόρφωσης, που έχουν εφαρµογή στην βιοµηχανία, 
µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους [5].  Ο σκοπός της 
ταξινόµησης αυτής είναι να διευκολύνει την εκπαίδευση ανθρώπων στις 
διάφορες διεργασίες και να παρέχει οµοιόµορφη, αξιόπιστη και γρήγορη 
επικοινωνία σε θέµατα που αφορούν διαδικασίες διαµόρφωσης, καθώς επίσης 
να παρέχει ακριβείς ορισµούς των διαφόρων διεργασιών για την 
χρησιµοποίηση τους στον τεχνολογικό προγραµµατισµό (Process Planning). 

Ένας τρόπος ταξινόµησης των διεργασιών είναι µε βάση την θερµοκρασία 
κατά την διεργασία διαµόρφωσης.  Χρησιµοποιώντας το κριτήριο αυτό, µπο-
ρούν να ταξινοµηθούν σε θερµές διεργασίες διαµόρφωσης −οι οποίες πραγµα-
τοποιούνται εφ’ όσον το κοµµάτι έχει θερµανθεί− και διεργασίες ψυχρής δια-
µόρφωσης, οι οποίες πραγµατοποιούνται χωρίς θέρµανση.  Η τάση (stress) εί-
ναι ένα άλλο κριτήριο ταξινόµησης, το οποίο αναφέρεται στο µέγεθος της 
φόρτισης του υλικού, όταν πραγµατοποιείται η διεργασία διαµόρφωσης.  Σύµ-
φωνα µε το κριτήριο αυτό, οι διεργασίες διαµόρφωσης ταξινοµούνται σε 5 µε-
γάλες κατηγορίες: 

1. ∆ιαµόρφωση µε θλίψη (compressive forming)– η πλαστική παραµόρ-
φωση του στερεού σώµατος επιτυγχάνεται µέσω µονοαξονικής ή πο-
λυαξονικής θλιπτικής φόρτισης. 

2. ∆ιαµόρφωση µε εφελκυσµό (tensile forming)– η πλαστική παραµόρ-
φωση του στερεού σώµατος επιτυγχάνεται µέσω µονοαξονικής ή πο-
λυαξονικής εφελκυστικής φόρτισης. 

3. ∆ιαµόρφωση µε συνδυασµό εφελκυσµού και θλίψης (Combined ten-
sile and compressive forming)– η πλαστική παραµόρφωση του στερε-
ού σώµατος επιτυγχάνεται µέσω του συνδυασµού θλιπτικών και εφελ-
κυστικών φορτίσεων. 

4. ∆ιαµόρφωση µε κάµψη (bending)– η πλαστική παραµόρφωση του 
στερεού σώµατος επιτυγχάνεται µέσω καµπτικής φόρτισης. 

5. ∆ιαµόρφωση µε διάτµηση (shearing)– η πλαστική παραµόρφωση του 
στερεού σώµατος επιτυγχάνεται µέσω διατµητικής φόρτισης. 

Οι παραπάνω κατηγορίες διεργασιών µπορούν επίσης να υποδιαιρεθούν βάσει 
κριτηρίων κινηµατικής του εργαλείου και του κοµµατιού.  Οι περιορισµοί 
ενέργειας, δύναµης και διαδροµής στις µηχανές διαµόρφωσης θα συζητηθούν 
λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο 3. 
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2.3.1 Χαρακτηριστικά των διεργασιών διαµόρφωσης  
(Characteristics of Deforming Processes) 

Κόστος (Cost) 

Οι διεργασίες διαµόρφωσης έχουν σχετικά υψηλό κόστος εργαλείων, παρό-
µοιο µε τις διεργασίες αρχικού σχηµατισµού εξ αιτίας της περίπλοκης γεωµε-
τρίας των µητρών που απαιτείται.  Επειδή τα φορτία διαµόρφωσης είναι πολύ 
µεγάλα (έως 750 ΜΝ), οι µήτρες, που χρησιµοποιούνται, είναι µεγάλου µεγέ-
θους, βάρους και κόστους.  Οι διεργασίες διαµόρφωσης συνδέονται άµεσα µε 
τις διεργασίες αφαίρεσης υλικού, αφού οι µήτρες, που χρησιµοποιούνται, κα-
τασκευάζονται συνήθως µε τέτοιες διεργασίες εξ αιτίας του µικρού τους αριθ-
µού (µόνο ένα τις περισσότερες φορές) και της υψηλής ακρίβειας που 
απαιτείται.  Επειδή το κόστος των µητρών (έως $250.000 για κάθε µήτρα) και 
του µηχανικού εξοπλισµού (έως $200.000 για κάθε µηχανή) είναι υψηλό, οι 
διεργασίες διαµόρφωσης εφαρµόζονται συνήθως σε παρτίδες αρκετά µεγάλες, 
ώστε να συµφέρει οικονοµικά η χρήση εργαλείων και µηχανών υψηλού 
κόστους.  Η κάθε µήτρα διαµόρφωσης έχει συνήθως διάρκεια ζωής αρκετών 
εκατοµµυρίων κοµµατιών, εποµένως το υψηλό κόστος κατασκευής της 
κατανέµεται σε έναν µεγάλο αριθµό παραγόµενων κοµµατιών, έτσι ώστε το 
συνολικό κόστος παραγωγής ανά κοµµάτι να παραµένει µικρό για µεγάλες 
παρτίδες.  Τέλος, στις διεργασίες διαµόρφωσης δεν απαιτούνται, συνήθως, 
εργάτες υψηλής εξειδίκευσης, οπότε το κόστος εργασίας (labor cost) είναι 
σχετικά χαµηλό συγκριτικά µε άλλες παραγωγικές διεργασίες. 

Παραγωγικότητα (Production Rate) 

Για µεγάλες παρτίδες, οι διεργασίες διαµόρφωσης έχουν παραγωγικότητα ως 
και 5.000 κοµµατιών ανά ώρα.  Παρόµοια µε τις διεργασίες αρχικού σχηµατι-
σµού, οι µήτρες διαµόρφωσης απαιτούν χρόνους προετοιµασίας ως και αρκε-
τές ώρες, κάτι που καθιστά τις διεργασίες διαµόρφωσης µη πρακτικές στην πα-
ραγωγή µικρών παρτίδων προϊόντων. 

Ποιότητα κοµµατιών (Part Quality) 

Το εύρος των ποιοτήτων επιφανείας, που επιτυγχάνεται µέσω των διεργασιών 
διαµόρφωσης, είναι παρόµοιο µε αυτό των διεργασιών αρχικού σχηµατισµού, 
µε ελάχιστες τραχύτητες επιφανειών έως 0,8 µm Ra για διέλαση και ψυχρή 
εξέλαση (cold rolling).  Παρ’ όλα αυτά, οι διεργασίες “εν θερµώ”, όπως η θερ-
µή εξέλαση (hot rolling), κατά τις οποίες το κοµµάτι προθερµαίνεται σε θερ-
µοκρασίες ανόπτησης, οδηγούν συνήθως σε πολύ υψηλότερες επιφανειακές 
τραχύτητες (ως και 50 µm Ra), οπότε είναι απαραίτητη κάποια δευτερεύουσα 
διεργασία φινιρίσµατος.  Ένα πλεονέκτηµα των κοµµατιών, που παράγονται 
µε διαµόρφωση, είναι, ότι η διεργασία αυτή προκαλεί σκλήρυνση του κοµµα-

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

LM
S



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  57 

τιού µε αποτέλεσµα την αύξηση της µηχανικής αντοχής του.  Όµως, εκτεταµέ-
νη παραµόρφωση του υλικού µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία ρωγµών 
στο κοµµάτι. 

Ευελιξία (Flexibility) 

Οι διεργασίες διαµόρφωσης παρουσιάζουν σχετικά µικρή ευελιξία σε σχέση 
µε άλλες διεργασίες, αφού η κινηµατική των µηχανών διαµόρφωσης περιορί-
ζεται από την διαδροµή, την δύναµη και την ενέργεια (θα συζητηθούν στο 
Κεφάλαιο 3).  Η γεωµετρία του κοµµατιού εξαρτάται απόλυτα από την γεωµε-
τρία της µήτρας, όπως και στην περίπτωση του αρχικού σχηµατισµού.  Επειδή 
οι µήτρες διαµόρφωσης πρέπει να κινούνται ως προς το κατεργαζόµενο κοµ-
µάτι, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν 
στο κοµµάτι, είναι περιορισµένα. 

High Tooling/ 
Low Labor Cost High

Cost Production 
Rate Quality Flexibility

Deforming 
Processes Medium to Low Low

 

Cost = Κόστος 
Production Rate = Παραγωγικότητα 
Quality = Ποιότητα 
Flexibility = Ευελιξία 
Deforming Processes = ∆ιεργασίες ∆ιαµόρφωσης 

Tooling Cost = Κόστος Εργαλείων 
Labor Cost = Κόστος Εργασίας 
Low = Χαµηλό/ή 
Medium = Μεσσαίο/α 
High = Υψηλό/ή 

Πίνακας 2.3 Χαρακτηριστικά των ∆ιεργασιών ∆ιαµόρφωσης 

2.4 ∆ιεργασίες Αφαίρεσης Υλικού (Removing Processes) 

Οι διεργασίες µηχανικής αφαίρεσης υλικού αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 
στην βιοµηχανική κατασκευαστική πρακτική.  Αυτές οι διεργασίες παρέχουν 
µεγάλη ευελιξία, αφού η γεωµετρία του κοµµατιού προσδιορίζεται από την 
µορφή του εργαλείου και την κινηµατική του εργαλείου ως προς το κατεργα-
ζόµενο κοµµάτι.  Ο µηχανισµός αφαίρεσης υλικού αποτελεί έναν πολύ σηµαν-
τικό παράγοντα αυτών των διεργασιών. 

Υπάρχουν τέσσερις τύποι µηχανισµών αφαίρεσης υλικού: 

• Μηχανικός (mechanical)– οι µηχανικές τάσεις, που ασκούνται από το 
κοπτικό εργαλείο, υπερβαίνουν το όριο αντοχής του υλικού. 

• Θερµικός (thermal)– η θερµική ενέργεια, που παρέχεται από µια θερ-
µική πηγή, λιώνει ή/και εξατµίζει τον όγκο του υλικού, που πρόκειται 
ν’ αφαιρεθεί. 
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• Ηλεκτροχηµικός (electrochemical)– ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις, που 
δηµιουργούνται από την δράση ενός ηλεκτρικού πεδίου, καταστρέ-
φουν τους ατοµικούς δεσµούς στο υλικό, που πρόκειται ν’ αφαιρεθεί. 

• Χηµικός (chemical)– χηµικές αντιδράσεις καταστρέφουν τους ατοµι-
κούς δεσµούς του υλικού, που πρόκειται ν’ αφαιρεθεί. 

Οι διεργασίες αφαίρεσης υλικού έχουν µεγαλύτερη ευελιξία, όσον αφορά στο 
µέγεθος της παρτίδας, στην γεωµετρία του κατεργαζόµενου κοµµατιού και 
στην τελική ποιότητα που επιτυγχάνεται σε σχέση µε άλλες παραγωγικές διερ-
γασίες. 

Από τις διεργασίες αφαίρεσης υλικού, οι διεργασίες τόρνευσης (turning 
processes) είναι οι ευρύτερα διαδεδοµένες (Σχ. 2.9).  Στην τόρνευση, το κοµ-
µάτι περιστρέφεται προσδίδοντας την κύρια κίνηση κοπής, ενώ το εργαλείο 
κινείται κατά µήκος του κοµµατιού δηµιουργώντας την απαιτούµενη πρόωση.  
Με βάση την διεύθυνση της πρόωσης µπορούµε να διαχωρίσουµε την τόρνευ-
ση σε κατά µήκος τόρνευση (longitudinal turning), µετωπική τόρνευση (fac-
ing) και τόρνευση µορφής (form turning) [2].  Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει 
αξονική πρόωση, στην δεύτερη ακτινική και στην τρίτη ταυτόχρονα αξονική 
και ακτινική πρόωση.  Οι σύγχρονες εργαλειοµηχανές, που εκτελούν τέτοιου 
είδους διεργασίες, έχουν διάφορα επίπεδα αυτοµατισµού, περιλαµβανοµένου 
και αυτού της εφαρµογής διαφόρων µεθόδων αριθµητικού ελέγχου µέσω υπο-
λογιστή (CNC). 
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Turning
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Workpiece
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Workpiece
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Workpiece
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Chip

 
Workpiece = κοµµάτι 
Chip = απόβλητο 
Tool = εργαλείο 

Longtitunal turning = τόρνευση κατά µήκος 
Facing = µετωπική τόρνευση 
Form turning = τόρνευση µορφής 

Σχήµα 2.9 ∆ιεργασίες Τόρνευσης 
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Τα χαρακτηριστικά του αυτοµατισµού των εργαλειοµηχανών θα συζητηθούν 
στο Κεφάλαιο 3. 

Οι εργασίες κοπής έχουν διερευνηθεί εκτενώς ως προς το κόστος τους, 
λόγω της ευρείας χρήσης τους στην βιοµηχανία.  Στο Σχήµα 2.10 φαίνονται οι 
σχέσεις, που υπάρχουν ανάµεσα στην ταχύτητα κοπής, την παραγωγικότητα 
και το κόστος ανά κοµµάτι για µια τυπική µηχανουργική διεργασία [6]. 
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Cost per piece = κόστος ανα κοµµάτι 
Cutting Speed = ταχύτητα κοπής 
Total production rate = συνολικός ρυθµός 
παραγωγής 
Total machining cost = συνολικό κόστος  

διεργασίας αφαίρεσης υλικού 
Idle cost = Κόστος αναµονής 
Tool reconditioning cost = Κόστος συντήρησης 
εργαλείων 
Feed or cutting cost = Κόστος κοπής 

Σχήµα 2.10 Κόστος Αφαίρεσης Υλικού και Παραγωγικότητα 

Η διάτρηση (drilling) είναι µια σηµαντική κατηγορία διεργασιών, στις οποίες 
η κοπή δεν οφείλεται στην περιστροφική κίνηση του κοµµατιού αλλά στην πε-
ριστροφική κίνηση του εργαλείου (Σχ. 2.11).  Στην κατηγορία αυτή περιλαµ-
βάνονται διεργασίες όπως η εσωτερική διάνοιξη οπών (boring), το αλεζουάρ 
(reaming) και η διάνοιξη σπειρώµατος (tapping) [2].  Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις, η πρόωση κατά την διεύθυνση του άξονα περιστροφής 
πραγµατοποιείται είτε από την κίνηση του κοµµατιού είτε από την κίνηση του 
κοπτικού εργαλείου.  Εξ αιτίας της φύσης της διεργασίας, το απόβλητο 
δηµιουργείται σε κλειστό χώρο και πρέπει περιοδικά να αποµακρύνεται από 
την οπή, µε συνέπεια η διεργασία να παρουσιάζει µικρή παραγωγικότητα.  
Προκειµένου να ξεπερασθεί το πρόβληµα της χαµηλής παραγωγικότητας, 
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χρησιµοποιούνται µηχανές πολλαπλών διατρητικών κεφαλών, µε αποτέλεσµα 
την σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς την αύξηση της ταχύτητας 
κοπής του κάθε µεµονωµένου τρυπανιού. 
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Tool Workpiece

Boring
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Workpiece
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Tool

Workpiece

Tapping  
 

Tool = εργαλείο 
Workpiece = κοµµάτι 
Drilling = διάτρηση 

Boring = εσωτερική διάνοιξη οπών 
Reaming = αλεζουάρ 
Tapping = διάνοιξη σπειρώµατος 

Σχήµα 2.11 ∆ιεργασίες ∆ιάτρησης 

Η βαθειά διάτρηση (deep hole drilling) είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση διάτρη-
σης (Σχ. 2.12), στην οποία ο λόγος διαµέτρου ως προς το µήκος των διανοιγό-
µενων οπών µπορεί να είναι και µεγαλύτερος του 1:200.  Αυτή η διεργασία α-
παιτεί ειδικό σχεδιασµό κοπτικών εργαλείων, ώστε να υπάρχουν εσωτερικά 
κανάλια, που να διευκολύνουν την εξαγωγή του αποβλήτου από τις βαθιές 
οπές.  Οι µηχανές για τις διεργασίες αυτές πρέπει να έχουν σχεδιασθεί µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλες για µακριά και λεπτά κοπτικά 
εργαλεία, τα οποία µπορεί να παρουσιάσουν προβλήµατα ευστάθειας. 

Coolant In

Coolant and Chips Out

Coolant In

 

Coolant in = Εισαγωγή ψυκτικού υγρού 
 

Coolant and Chips out = Εξαγωγή ψυκτικού υγρού 
και αποβλήτων 

Σχήµα 2.12 Βαθειά διάτρηση (µέθοδος BTA) 
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Το φρεζάρισµα (milling) είναι παρόµοια διεργασία µε την διάτρηση, λόγω του 
ότι η κύρια περιστροφική κοπτική κίνηση παράγεται από το κοπτικό εργαλείο.  
Στο φρεζάρισµα, όµως, η πρόωση δεν έχει την αξονική διεύθυνση του κοπτι-
κού, αλλά την κάθετη διεύθυνση ως προς τον άξονα του κοπτικού εργαλείου.  
Στο Σχήµα 2.13 φαίνονται οι συνηθέστερες διεργασίες φρεζαρίσµατος.  Το 
πλαγιοµετωπικό φρεζάρισµα (roller milling) και το µετωπικό φρεζάρισµα (end 
milling) είναι διεργασίες γενικής χρήσης για την παραγωγή κάθε είδους 
επίπεδων επιφανειών.  Η κοπή γραναζιών (hobbing) χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή γραναζιών.  Το φρεζάρισµα µε εργαλεία ειδικής γεωµετρίας (form 
end milling) είναι µια διεργασία, που εφαρµόζεται στην βιοµηχανία 
παραγωγής εργαλειοµηχανών για την κατασκευή εξαρτηµάτων όπως οι 
γλίστρες.  Η διεργασία «die sinking» χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
µητρών διαµόρφωσης, ενώ κατά την διεργασία «gang milling», µια ποικιλία 
κοπτικών εργαλείων τοποθετείται πάνω στον ίδιο περιστρεφόµενο άξονα µε 
σκοπό την διαµόρφωση κάποιας σύνθετης γεωµετρίας. 
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Tool = εργαλείο 
Workpiece = κοµµάτι 
Roller milling = πλαγιοµετωπικό φρεζάρισµα 
End milling = µετωπικό φρεζάρισµα 
Hobbing = κοπή γραναζιών 

Form end milling = φρεζάρισµα µε εργαλεία 
ειδικής γεωµετρίας 
Die sinking 
Gang milling 

Σχήµα 2.13 ∆ιεργασίες Φρεζαρίσµατος 

Η κοπή µε εργαλεία µονής κοπτικής ακµής (single-cutting edge) και καθορι-
σµένης γεωµετρίας µπορεί να δηµιουργήσει µια µεγάλη ποικιλία σχηµάτων, 
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από στερεά συµµετρικά εκ περιστροφής µέχρι και πρισµατικά κοµµάτια.  Τα 
παραγόµενα από τέτοιες διεργασίες κοµµάτια, ωστόσο δεν ικανοποιούν πάντα 
τις απαιτήσεις της ποιότητας επιφανείας και της διαστασιακής ακρίβειας.  
Προκειµένου να ικανοποιήσουµε αυτές τις απαιτήσεις, εφαρµόζουµε 
διεργασίες άλλου είδους, στις οποίες το κοπτικό εργαλείο έχει πολλές ακµές.  
Σε αυτές τις διεργασίες δίδεται έµφαση περισσότερο στην επίτευξη υψηλής 
ποιότητας επιφάνειας και ακρίβειας διαστάσεων του παραγόµενου κοµµατιού, 
παρά στην επίτευξη υψηλών ρυθµών αφαίρεσης υλικού.  Επίσης, µε την χρήση 
αυτών των διεργασιών δίδεται η δυνατότητα επεξεργασίας πολύ σκληρών 
υλικών.  Οι περισσότερες διεργασίες αυτής της κατηγορίας είναι οι διεργασίες 
λείανσης (grinding processes).  Το Σχήµα 2.14 δείχνει τον τρόπο επαφής του 
τροχού λείανσης µε το κοµµάτι, καθώς και την γεωµετρία κοπής για µία 
κοπτική ακµή ή κόκκο. 
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Workpiece = κοµµάτι 
Chip = απόβλητο 
Grinding wheel = λειαντικός τροχός  
Bond = συνδετικό υλικό 
Void = κενό 
Grit = κόκκος 
Clearance Angle = γωνία ελευθερίας 

Wedge angle = γωνία σφήνας 
Rake angle = γωνία κοπής 
Positive/Negative rake angle = θετική/αρνητική 
γωνία κοπής 
Contact between workpiece and grinding wheel = 
επαφή µεταξύ κοµµατιού και λειαντικού τροχού 
Cutting geometry for one cutting grit = γεωµετρία 
κοπής για ένα κόκκο 

Σχήµα 2.14 Ο Βασικός Μηχανισµός της ∆ιεργασίας Λείανσης 

∆ύο άλλες οικογένειες διεργασιών υψηλής ακρίβειας, που έχουν τα ίδια γενικά 
χαρακτηριστικά µε την λείανση, είναι το γυάλισµα (Honing) και η λείανση µε 
λειαντικό µίγµα (Lapping).  Με την εφαρµογή των παραπάνω διεργασιών [2], 
µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της επιφάνειας και η ακρίβεια των διαστάσε-
ων, αλλά όχι η µορφή του κοµµατιού, καθώς τα κοπτικά εργαλεία δεν οδηγού- 
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Grinding = Λείανση 
Honing = Γυάλισµα  
Lapping = Λείανση µε λειαντικό µίγµα 
Tool = Εργαλείο 
Workpiece = Κοµµάτι 
External cylindrical grinding = Εξωτερική 
κυλινδρική λείανση 
Ιnternal cylindrical grinding = Εσωτερική 
κυλινδρική λείανση 
Control wheel = Τροχός ελέγχου 
Work support plate = Έλασµα υποστήριξης 
κοµµατιού 
Centerless grinding = Άκεντρη λείανση 
Peripheral-surface grinding = Επιφανειακή 
λείανση µε την περιφερειακή επιφάνεια του 
τροχού 
Cup-wheel surface grinding = Επιφανειακή 
λείανση µε την µετωπική επιφάνεια του τροχού 
Slow-stroke honing (super finishing) = Γυάλισµα 
αργής παλινδρόµησης (φινίρισµα υψηλής 
ποιότητας) 

Spring pressurized = Υπο πίεση ελατηρίων 
Form controlled = Υπο έλεγχο σχήµατος 
Long stroke honing = Γυάλισµα µακράς 
παλινδρόµησης 
Lapping compound = Λειαντικό µίγµα 
Upper/lower lapping plate = Άνω/κάτω πλάκα 
λείανσης 
Workpiece cages = κλωβοί επεξεργαζόµενων 
κοµµατιών 
Relative motion between workpiece and lapping 
plate = σχετική κίνηση µεταξύ κοµµατιού και 
λειαντικής πλάκας 
Flat lapping = Επίπεδη λείανση µε λειαντικό µίγµα 
Match lapping = λείανση συναρµογής µε λειαντικό 
µίγµα 
Work-holding fixture = Σύστηµα συγκράτησης 
κοµµατιού 
Submerged lapping = λείανση µε βύθιση στο 
λειαντικό µίγµα 
Compressed air = Πεπιεσµένος αέρας 
Impact lapping = λείανση µε κρούση του 
λειαντικού µίγµατος µε το κοµµάτι 

Σχήµα 2.15 ∆ιεργασίες Λείανσης, Γυαλίσµατος και Λείανσης µε λειαντικό µίγµα 
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νται, όταν έρχονται σε επαφή µε το κοµµάτι.  Το Σχήµα 2.15 παρουσιάζει, γε-
νικά, τις διάφορες τεχνικές λείανσης, του γυαλίσµατος (Honing) και της λείαν-
σης µε λειαντικό µίγµα (Lapping), καθώς και την αντίστοιχη κινηµατική της 
κάθε διεργασίας. 

Η εξωτερική κυλινδρική λείανση (external cylindrical grinding) είναι ίσως 
µια από τις περισσότερο διαδεδοµένες τεχνικές για την παραγωγή συµµετρι-
κών εκ περιστροφής κοµµατιών.  Μια άλλη διαδικασία λείανσης είναι η άκεν-
τρη κυλινδρική λείανση (centerless cylindrical grinding), η οποία είναι ιδιαίτε-
ρης σηµασίας για την αυτοκινητοβιοµηχανία [2].  Στο Σχήµα 2.16 παρουσιά-
ζονται οι διάφορες τεχνικές, που χρησιµοποιούνται στην άκεντρη λείανση για 
την εξασφάλιση της πρόωσης.  Στο Σχήµα 2.17 παρουσιάζεται η άκεντρη 
λείανση, όπως αυτή υλοποιείται στην βιοµηχανική πρακτική. 

 

a

Transverse Feed Rate
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Support Plate

Grinding Wheel

Control Wheel

Circumferential 
Control Wheel 
Velocity

Workpiece

Grinding 
Wheel

Workpiece

Control 
Wheel

Through-Feed Grinding Generation of Transverse Feed Motion

Grinding 
Wheel

Workpiece

Control 
Wheel

Plunge Grinding

Dead 
Stop

Grinding 
Wheel

Control 
Wheel

Tangential Force of 
Control Wheel on 
Workpiece

Workpiece

Support 
Plate

Generation of Circular Feed Motion

Tangential Force of 
Grinding Wheel on 
Workpiece

Friction Force of 
Support Plate on 
Workpiece

 
 

Grinding wheel = λειαντικός τροχός 
Workpiece = Κοµµάτι 
Control wheel = Τροχός ελέγχου 
Through-feed grinding = Λείανση εγκάρσιας 
πρόωσης 
Workpiece support plate = Έλασµα υποστήριξης 
κοµµατιού 
Transverse feed rate = Ρυθµός εγκάρσιας πρόωσης 
Circumferential control wheel velocity = 
Περιφερειακή ταχύτητα τροχού ελέγχου 
Generation of Transverse Feed Motion = 
∆ηµιουργία εγκάρσιας πρόωσης 
Dead stop = Τέρµα 

Plunge grinding = Λείανση βύθισης 
Friction force of support plate on workpiece = 
∆ύναµη τριβής του ελάσµατος υποστήριξης στο 
κοµµάτι 
Tangential force of grinding wheel on workpiece = 
Εφαπτοµενική δύναµη του λειαντικού τροχού στο 
κοµµάτι 
Tangential force of control wheel on workpiece = 
Εφαπτοµενική δύναµη του τροχού ελέγχου στο 
κοµµάτι 
Generation of Circular feed motion = ∆ηµιουργία 
κυκλικής πρόωσης 

Σχήµα 2.16 ∆ιεργασία Άκεντρης Λείανσης 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

LM
S



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  65 

 
 

 
 

Grinding wheel = λειαντικός τροχός 
Workpiece = Κοµµάτι 
Control wheel = Τροχός ελέγχου 

Workpiece support plate = Έλασµα υποστήριξης 
κοµµατιού 

Σχήµα 2.17 Άκεντρη Λείανση [2] 

 

(a)  Peripheral Surface Grinding With Reciprocating Table

Linear 
Grinding

Circular 
Grinding

(c)  Face Grinding With Reciprocating Table

Down Feed

0.005 Finishing

0.05 Rough

Down Feed

0.05 Finishing

0.5 Rough

(b)  Pendulum Surface              
      Grinding

(d)  Creep Feed Grinding  
 

Linear grinding = Κατά µήκος λείανση 
Peripheral surface grinding with reciprocating 
table = Επιφανειακή λείανση µε την περιφερειακή 
επιφάνεια του τροχού σε τραπέζι παλινδρόµησης 
Down feed = πρόωση βάθους 
Finishing = Γυάλισµα, φινίρισµα 
Rough = Ξεχόνδρισµα 

Pendulum surface grinding = Παλινδροµική 
επιφανειακή λείανση 
Circular grinding = Κυκλική λείανση 
Face grinding with reciprocating table = Μετωπική 
λείανση σε τραπέζι παλινδρόµησης 
Creep feed grinding = Λείανση µεγάλης πρόωσης 

Σχήµα 2.18 ∆ιεργασίες Επιφανειακής Λείανσης 
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Η επιφανειακή λείανση (surface grinding) είναι επίσης µεγάλης σηµασίας δι-
εργασία, για την επίτευξη υψηλής διαστασιακής ακρίβειας και επιφανειακής 
ποιότητας σε επίπεδες επιφάνειες [2].  Το Σχ. 2.18 δείχνει διάφορες τεχνικές 
επιφανειακής λείανσης. 

2.4.1 Χαρακτηριστικά των ∆ιεργασιών Αφαίρεσης υλικού 
(Characteristics of Material Removal Processes) 

Κόστος (Cost) 

Το κόστος των µηχανών και των απαιτούµενων εργαλείων, που χρησιµοποι-
ούνται στις διεργασίες αφαίρεσης υλικού είναι µικρό, συγκρινόµενο µε το αν-
τίστοιχο κόστος των διεργασιών αρχικού σχηµατισµού ή διαµόρφωσης.  Τυπι-
κά, οι µηχανές κοστίζουν από $10.000-$80.000, για χειροκίνητο εξοπλισµό ή 
για εργαλειοµηχανές CNC, αντίστοιχα, ενώ τα κοπτικά εργαλεία κοστίζουν α-
πό $1-$100 το καθένα.  Όµως το επίπεδο της εξειδίκευσης, που χρειάζεται για 
τον προγραµµατισµό της µηχανής ή για τον χειροκίνητο προσδιορισµό της κι-
νηµατικής µεταξύ εργαλείου και κοµµατιού, είναι σχετικά υψηλό, άρα και το 
κόστος εργασίας για την χρήση διεργασιών αφαίρεσης υλικού είναι αντίστοιχα 
υψηλό.  Έτσι, οι διεργασίες αφαίρεσης υλικού είναι προτιµότερο να εφαρµό-
ζονται για µικρό έως µεσαίο όγκο παραγωγής, µε µέγεθος παρτίδας, που να 
κυµαίνεται από ένα µέχρι και µερικές εκατοντάδες κοµµάτια. 

Παραγωγικότητα (Production Rate) 

Ο ρυθµός παραγωγής των διεργασιών αφαίρεσης υλικού είναι πολύ 
µικρότερος από τον αντίστοιχο των διεργασιών χύτευσης ή διαµόρφωσης, 
αφού το κοπτικό εργαλείο χρειάζεται να κάνει πολλά περάσµατα στην 
επιφάνεια του κοµµατιού για να δηµιουργήσει το τελικό σχήµα.  Ο ρυθµός 
αφαίρεσης υλικού εξαρτάται από την απαιτούµενη ποιότητα επιφάνειας, το 
υλικό του κοµµατιού, το υλικό του κοπτικού εργαλείου και το ψυκτικό που 
χρησιµοποιείται.  Για τους χάλυβες, οι ρυθµοί αφαίρεσης υλικού κυµαίνονται 
από 1 mm3/min, για διεργασίες λείανσης, έως 10 cm3/min, για διεργασίες 
φρεζαρίσµατος.  Ο χρόνος, που απαιτείται για την προετοιµασία και το δέσιµο 
του κοµµατιού (από αρκετά λεπτά µέχρι και µία ώρα), είναι γενικά πολύ 
µικρότερος σε σχέση µε τον χρόνο, που απαιτείται στις διαδικασίες αρχικού 
σχηµατισµού και διαµόρφωσης. 

Ποιότητα παραγόµενων κοµµατιών (Part Quality) 

Η επιφανειακή ποιότητα και η τεχνολογία επιφανειών αποτελούν, προφανώς, 
πολύ σηµαντικά θέµατα στις διεργασίες αφαίρεσης υλικού.  Μερικοί από τους 
διαφορετικούς παράγοντες, που µπορούν να επηρεάσουν την υφή (texture) και 
την «ακεραιότητα» (integrity) της επιφάνειας [6], σκιαγραφούνται στο Σχήµα 
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2.19.  Η υφή της  επιφάνειας  µπορεί να  περιγραφεί µε  όρους  τραχύτητας, µε  
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Intergranular attack 
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Plastic deformation 
Residual stresses 
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Alloy depletion 
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section
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Electrical 
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Chemical

Material 
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Tensile 

Ductility 
HardnessSurface Effects 

 
Roughness 

Residual Stresses 
Cracks 

Phase Changes

High Cycle Fatigue 
Stress Rupture

Low Cycle Fatigue 
Stress Corrosion

Mechanical Properties

Component Reliability

 
 

Surface texture (exterior effects) = Επιφανειακή 
υφή (εξωτερικά φαινόµενα) 
Standards = Πρότυπα 
Roughness = Τραχύτητα 
Lay 
Macro effects = Μακροσκοπικά φαινόµενα 
Laps = πτυχές 
Tears = σχισµές 
Pits = κοιλότητες 
Imperfections = ατέλειες 
Tolerances = ανοχές 
Base material = υλικό βάσης 
Surface integrity (interior effects) = ακεραιότητα 
επιφάνειας (εσωτερικά φαινόµενα) 
Microstructural transformations = 
Μετασχηµατισµοί µικροδοµής 
Recrystallisation = Ανακρυστάλλωση 
Intergranular attack = διαταρραχή µεταξύ των 
κόκκων του υλικού 
Heat affected zone = ζώνη θερµικής επιρροής 
Microcracks = µικρορωγµές 
Hardness alterations = Αλλαγές στη σκληρότητα 
Pleastic deformation = Πλαστική παραµόρφωση 
Residual stresses = Παραµένουσες τάσεις 
Material inhomogeneities= Ανοµοιογένειες του 
υλικού 

Alloy depletion = απώλεια κράµατος 
Altered material layers = Τροποποιηµένα 
στρώµατα υλικού 
Simulated section = Εξοµοίωση τοµής 
Surface technology effects = Φαινόµενα 
τεχνολογίας επιφανειών 
Process energies = Ενέργειες διεργασίας 
Mechanical = Μηχανική 
Electrical = Ηλεκτρική 
Thermal = Θερµική 
Chemical = Χηµική 
Material = Υλικό 
Properties = Ιδιότητες 
Tensile = Ολκιµότητα 
Ductility = Ολκιµότητα 
Hardness = Σκληρότητα 
Cracks = Ρωγµές 
Phase changes = Αλλαφές φάσης 
High Cycle Fatigue = Κόπωση υψηλών 
συχνοτήτων 
Low Cycle Fatigue = Κόπωση χαµηλών 
συχνοτήτων 
Stress rupture = Θράυση λόγω τάσεων 
Stress corrosion = Τάσεις διάβρωσης  
Component reliability = αξιοπιστία εξαρτήµατος 

Σχήµα 2.19 Χαρακτηριστικά Κατεργασµένης Επιφάνειας 
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Ra is the universally recognized parameter of 
roughness.  It is the arithmetic mean of the 
departures y of the profile from the mean line.  It is 
normally determined as the mean results of several 
consecutive sampling lengths L.  Rq is the 
corresponding RMS parameter. = H Ra είναι η 
διεθνώς αναγνωρισµένη παράµετρος της 
ταχύτητας.  Είναι ο αριθµητικός µέσος των 
αποστάσεων y του προφίλ της επιφάνειας από την 
γραµµή του µέσου.  Συνήθως προσδιορίζεται ως η 
µέση τιµή από αρκετά διαδοχικά διαστήµατα 
δειγµατοληψίας εύρους L. To Rq είναι η 
αντίστοιχη παράµετρος σε RMS. 
Ten-Point Height is the average distance between 
the five highest peaks and the five deepest valleys 
within the sampling length and measured 
perpendicular to it. = Το ύψος 10 σηµείων είναι η 
µέση απόσταση µεταξύ των πέντε υψηλότερων 
κορυφών και των πέντε χαµηλότερων κοιλάδων 
µέσα στο µήκος δειγµατοληψίας.  Το ύψος αυτό 
µετράται σε διεύθυνση κάθετη του µήκους 
δειγµατοληψίας. 
Rt is the maximum peak to valley height within the 
assessment length. Rmax is the maximum peak to 
valley height within a sampling length L. But 
because the value can be greatly affected by a  

spurious scratch or particle of dirt on the surface, it 
is more usual to use the average (Rtm) of five 
consecutive sampling lengths. = Το Rt είναι η 
µέγιστη απόσταση µεταξύ κορυφής και κοιλάδας 
µέσα στο µήκος αξιολόγησης.  Το Rmax είναι η 
µέγιστη απόσταση µεταξύ κορυφής και κοιλάδας 
µέσα σε ένα µήκος δειγµατοληψίας L.  Επειδή 
όµως η τιµή αυτή µπορεί να επηρρεαστεί 
σηµαντικά από κάποια ψευδοαµυχή ή κόκκο 
βρωµιάς πάνω στην επιφάνεια, χρησιµοποιείται 
συνήθως η µέση τιµή (Rtm) από πέντε διαδοχικά 
µήκη δειγµατοληψίας. 
Rp is the maximum profile height from the mean 
line within the sampling length. Rpm is the mean 
value of Rp determined over 5 sampling lengths. = 
Το Rp είναι το µέγιστο ύψος του προφίλ της 
επιφάνειας από την γραµµή του µέσου µέσα στο 
µήκος δειγµατοληψίας.  Το Rpm είναι η µέση τιµή 
του Rp που προσδιορίζεται σε 5 διαφορετικά µήκη 
δειγµατοληψίας.   
Peak count is the number of peak/valley pairs per 
inch projecting through a band of width b centered 
about the mean line. = Η µέτρηση κορυφών είναι ο 
αριθµός των ζευγών κορυφής/κοιλάδας ανα ίντσα, 
τα οποία προεξέχουν µιάς ζώνης πλάτους b µε 
κέντρο την ουδέτερη γραµµή. 

Σχήµα 2.20 Χαρακτηριστικά Ποιότητας Επιφάνειας 
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µακροσκοπικά φαινόµενα −όπως ατέλειες− και µε γεωµετρικούς όρους −όπως 
οι ανοχές.  Από την άλλη µεριά, η ακεραιότητα της επιφάνειας σχετίζεται 
περισσότερο µε φαινόµενα της µικροδοµής −όπως µικρορωγµές και 
εναποµείνασες εντατικές καταστάσεις.  Τα επιφανειακά φαινόµενα 
δηµιουργούνται τόσο από την ίδια την διεργασία, όσο και από τις ιδιότητες 
του κατεργαζόµενου υλικού.  Τα φαινόµενα αυτά έχουν άµεση επίδραση στα 
µηχανικά χαρακτηριστικά του κοµµατιού και κατ’ επέκταση στην αξιοπιστία 
του.  Το Σχήµα 2.20 ορίζει µερικά από τα χαρακτηριστικά επιφανειακής 
ποιότητας, που χρησιµοποιούνται διεθνώς στα βιοµηχανικά πρότυπα [6].  Ο 
Πίνακας 2.4 συνοψίζει την επιφανειακή τραχύτητα, που µπορεί να επιτευχθεί 
από διάφορες διεργασίες, περιλαµβανοµένων και των κοινώς 
χρησιµοποιουµένων διεργασιών αφαίρεσης υλικού −όπως διάτρηση, 
φρεζάρισµα, λείανση− καθώς επίσης και των διεργασιών αρχικού 
σχηµατισµού −όπως η επικαλυπτική χύτευση και η χύτευση σε καλούπια. 
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End cutting
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Side cutting
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(for face milling)

or
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Workpiece = Κοµµάτι 
Feed per tooth = Πρόωση ανα δόντι 
Tool radius = Ακτίνα εργαλείου 
Face milling = Μετωπικό φρεζάρισµα 
Turning = Τόρνευση 
Side Cutting Edge Angle (SCEA) = Γωνία 
Πλευρικής Κοπτικής Ακµής 

End Cutting Edge Angle (ECEA) = Γωνία Τελικής 
Κοπτικής Ακµής 
Surfaces produced by milling = Επιφάνειες που 
δηµιουργούνται από φρεζάρισµα 
Surfaces produced by turning = Επιφάνειες που 
δηµιουργούνται από τόρνευση 

Σχήµα 2.21 ∆ηµιουργία Επιφανειών κατά το Φρεζάρισµα και την Τόρνευση 
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Flame cutting 
Snagging 
Sewing 
Planing, shaping 
 
Drilling 
Chemical milling 
Elect. discharge mach. 
Milling 
 
Broaching 
Reaming 
Electron beam 
Laser 
Electrochemical 
Boring, turning 
Barrel finishing 
 
Electrolytic grinding 
Roller burnishing 
Grinding 
Honing 
 
Electropolish 
Polishing 
Lapping 
Superfinishing 
 
Sand casting 
Hot rolling 
Forging 
Perm mold casting 
 
Investment casting 
Extruding 
Cold rolling, drawing 
Die casting

(50) (25) (12.5) (6.3) (3.2) (1.6) (0.80) (0.40) (0.20) (0.10) (0.05) (0.012)(0.025)

2000 1000 500 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0.5
PROCESS

Roughness average,  R    -   microinches, min (micrometers, 
mm) 

a

The ranges shown above are typical of the process listed. 
 
Higher or lower values may be obtained under special conditions.

Average application 
 
Less frequent application  

Flame cutting = κοπή µε φλόγα 
Snagging = λιµάρισµα 
Sawing =  πριόνισµα 
Planing = πλάνισµα 
Shaping = διαµόρφωση 
Drilling = διάτρηση 
Chemical milling = χηµικό φρεζάρισµα 
Electrical Discharge Machining = 
ηλεκτροδιάβρωση 
Milling = φρεζάρισµα 
Broaching = γλύφανση 
Reaming = αλεζουάρ 
Electron beam = κοπή µε δέσµη ηλεκτρονίων 
Laser = κοπή µε δέσµη laser 
Electrochemical = αφαίρεση υλικού µε 
ηλεκτροχηµικό τρόπο 
Boring = διάνοιξη οπών 
Turning = τόρνευση 

Barrel finishing = φινίρισµα 
Electrolytic grinding = ηλεκτρολυτική λείανση 
Roller burnishing = στίλβωση µε κύλιση 
Grinding = λείανση 
Honing = γυάλισµα 
Electropolish = γυάλισµα µε ηλεκτρισµό 
Polishing = γυάλισµα 
Lapping = λείανση µε λειαντικό µίγµα 
Superfinishing = φινίρισµα υψηλής ποιότητας 
Sand casting = χύτευση στην άµµο 
Hot rolling = διέλαση εν θερµώ 
Forging = σφυρηλάτηση 
Perm mold casting =  
Investment casting = επικαλυπτική χύτευση 
Extruding = εξέλαση 
Cold rolling = διέλαση εν θερµώ 
Drawing = εξόλκευση 
Die casting = χύτευση σε καλούπι 

Πίνακας 2.4 Ποιότητα Επιφάνειας για διάφορες Μηχανουργικές ∆ιεργασίες 
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Ο Πίνακας 2.4 δείχνει, ότι οι διεργασίες, που βασίζονται στην αφαίρεση υλι-
κού µε την χρήση θερµότητας όπως η κοπή µε την βοήθεια φλόγας, παρέχουν 
συνήθως  επιφάνειες  κατώτερης  ποιότητας (µε επιφανειακή τραχύτητα ως και 
25 µm Ra) σε σύγκριση µε διεργασίες, που βασίζονται στην µηχανική 
αφαίρεση υλικού (µε τραχύτητα ως και 0.05 µm Ra).  Το Σχήµα 2.21 
σκιαγραφεί τον µηχανισµό σχηµατισµού των επιφανειών κατά το φρεζάρισµα 
και την τόρνευση [6].  Το σχήµα αυτό, δεν δείχνει µόνο τον τρόπο που 
δηµιουργούνται οι επιφάνειες, αλλά επίσης παρέχει κάποιες ενδείξεις για το 
πως µπορεί να επιτευχθεί καλή ποιότητα επιφάνειας, ρυθµίζοντας 
παραµέτρους όπως η πρόωση ανά δόντι ή η πρόωση ανά περιστροφή. 

Ευελιξία (Flexibility) 

Οι διεργασίες αφαίρεσης υλικού κατατάσσονται ανάµεσα στις πιο ευέλικτες 
παραγωγικές διαδικασίες.  Επειδή η γεωµετρία του τελικού κοµµατιού εξαρτά-
ται από την γεωµετρία και την κινηµατική του εργαλείου ως προς το κοµµάτι, 
οι διαδικασίες αφαίρεσης υλικού µπορούν να παράγουν κοµµάτια µε µεγάλο 
εύρος µεγεθών, σχηµάτων και επιφανειακής ποιότητας.  Ο Πίνακας 2.4 δείχ-
νει, ότι οι διεργασίες όπως το φρεζάρισµα, η τόρνευση και η λείανση κινούν-
ται σε ένα µεγάλο εύρος των ποιοτήτων επιφάνειας, που µπορούν να επιτευχ-
θούν γενικά, γεγονός, που δείχνει την ευελιξία και την κεντρική τους θέση 
στην βιοµηχανική πρακτική [6].  Ο µηχανισµός δηµιουργίας της επιφάνειας 
στην τόρνευση και το φρεζάρισµα (Σχ. 2.21) επεξηγεί την µεγάλη ευελιξία των 
διεργασιών αυτών ως προς την δυνατότητα δηµιουργίας µιας µεγάλης ποικιλί-
ας ποιοτήτων επιφανείας, µέσω της επιλογής των παραµέτρων της διεργασίας. 

Ένας άλλος λόγος, που εξηγεί την ευελιξία των διεργασιών αφαίρεσης 
υλικού, είναι ο αριθµός των βαθµών ελευθερίας των µηχανών που 
χρησιµοποιούνται για τις διεργασίες αυτές.  Τα σύγχρονα, αριθµητικά 
ελεγχόµενα κέντρα κατεργασίας έχουν ως και 9 µεταφορικούς και 
περιστροφικούς βαθµούς ελευθερίας για δεδοµένο συνδυασµό εργαλείου-
κοµµατιού.  Ακόµη και σε διεργασίες διάτρησης, οι οποίες περιορίζονται σε 
ένα βαθµό ελευθερίας, µπορούµε να επιτύχουµε πολλές οπές διαφορετικού 
βάθους χωρίς να αλλαχθούν εργαλεία. 

Medium Tooling/ 
High Labor Cost

Medium (Milling) 
to Low (Grinding)

Cost Production 
Rate Quality Flexibility

Removing 
Processes High High

 

Cost = Κόστος 
Production Rate = Παραγωγικότητα 
Quality = Ποιότητα 
Flexibility = Ευελιξία 
Removing Processes = ∆ιεργασίες Αφαίρεσης 
Υλικού 

Tooling Cost = Κόστος Εργαλείων 
Labor Cost = Κόστος Εργασίας 
Low = Χαµηλό/ή 
Medium = Μεσσαίο/α 
High = Υψηλό/ή 

Πίνακας 2.5 Χαρακτηριστικά των ∆ιεργασιών Αφαίρεσης Υλικού 
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2.5 ∆ιαδικασίες σύνδεσης (Joining Processes) 

Οι διεργασίες σύνδεσης περιλαµβάνουν πλήθος διεργασιών όπως συγκόλληση 
(welding), χαλκοκόληση (brazing), συγκόλληση µε κόλληση ή καλάϊ (solder-
ing), σύνδεση µε κόλλες (adhesive bonding) και µηχανική σύνδεση (mechani-
cal joining) [1, 4, 7].  Κάθε µια από αυτές αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των 
σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών, καθώς τα περισσότερα προϊόντα είναι 
αδύνατον να κατασκευασθούν απ’ ευθείας σαν ένα κοµµάτι.  Οι διεργασίες 
σύνδεσης προσφέρουν την δυνατότητα κατασκευής των επί µέρους κοµµατιών 
ενός προϊόντος, τα οποία στην συνέχεια συναρµολογούνται σε ένα τελικό προ-
ϊόν.  Με τον τρόπο αυτόν, το τελικό προϊόν µπορεί να κατασκευασθεί ευκολό-
τερα και φθηνότερα, από του να κατασκευασθεί απ’ ευθείας σαν ένα κοµµάτι.  
Πολλά προϊόντα πρέπει να αποσυναρµολογούνται για συντήρηση ή επισκευή, 
οπότε είναι χρήσιµο να συνδέονται µε τρόπο, που να διευκολύνει την αποσυ-
ναρµολόγηση και την επανασυναρµολόγησή τους.  Επίσης, µε τις διεργασίες 
σύνδεσης είναι δυνατόν το τελικό προϊόν να έχει κοµµάτια µε χαρακτηριστικά 
και ιδιότητες, που να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 
περισσοτέρων κοµµατιών, που το αποτελούν.  

Πολλές διεργασίες σύνδεσης χρησιµοποιούν µηχανικά συστήµατα πρόσδε-
σης (mechanical fasteners) όπως µπουλόνια (bolts), παξιµάδια (nuts) και βίδες 
(screws).  Οι συνδέσεις, που γίνονται µε µηχανικά συστήµατα πρόσδεσης δεν 
είναι, συνήθως, µόνιµες και χρησιµοποιούνται σε προϊόντα και µηχανές, που 
πρέπει να αποσυναρµολογούνται για συντήρηση ή επισκευή.  Στις διεργασίες 
υγρής κατάστασης, όπως η συγκόλληση, είναι απαραίτητη η µερική τήξη των 
υλικών για την επίτευξη της σύνδεσης.  Στις διεργασίες αυτές απαιτείται η ε-
φαρµογή θερµότητας ή/και πίεσης, προκειµένου να γίνει µόνιµη σύντηξη ή συ-
νένωση των δύο κοµµατιών.  Η επιλογή µιας διεργασίας από άλλες εξαρτάται 
από παράγοντες όπως ο σχεδιασµός της σύνδεσης, τα χρησιµοποιούµενα υλι-
κά, το µέγεθος, το σχήµα και το πάχος των κοµµατιών που θα συνδεθούν. 

Η µηχανική σύνδεση (mechanical joining) χρησιµοποιείται συχνά εξ αιτίας 
του οικονοµικού οφέλους, που προκύπτει από την παραγωγή των συνιστώντων 
µερών του τελικού προϊόντος και της τελικής συναρµολόγησής τους µε µηχα-
νικά µέσα.  Σε µερικές περιπτώσεις απαιτούνται κινητές αρθρώσεις όπως µεν-
τεσέδες, συρόµενοι µηχανισµοί για συρτάρια και πόρτες, ρυθµιζόµενα στοιχεί-
α και εξαρτήµατα συγκράτησης (fixtures).  Η σύνδεση µε πρόσδεση (fasten-
ing) είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος µηχανικής σύνδεσης.  Ποικιλία εξαρτη-
µάτων πρόσδεσης χρησιµοποιείται, ευρέως, όπως βίδες, παξιµάδια, µπουλόνια 
και πείροι.  Η µηχανική συναρµολόγηση (Mechanical Assembly) χρησιµοποι-
είται για την σύνδεση των διαφορετικών εξαρτηµάτων.  Στις περιπτώσεις, που 
χρησιµοποιούνται προσδέτες για την σύνδεση, πρέπει να δηµιουργηθούν οπές, 
στις οποίες θα τοποθετηθούν τα εξαρτήµατα αυτά.  Οι συνδέσεις µπορεί να υ-
ποβληθούν σε διατµητικά και εφελκυστικά φορτία και για αυτό θα πρέπει να 
σχεδιασθούν έτσι, ώστε να ανθίστανται στα φορτία αυτά.  Η διάνοιξη οπών, η 
οποία είναι µια τυπική διαδικασία αφαίρεσης υλικού, µπορεί να επηρεάσει την 
ποιότητα της σύνδεσης καθώς και να επηρεάσει την ευκολία συναρµολόγησης.  
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Οι οπές µπορούν, επίσης, να δηµιουργηθούν µέσω διεργασιών, οι οποίες δεν 
απαιτούν αφαίρεση υλικού −όπως η χύτευση, η σφυρηλάτηση, η διέλαση και η 
κονιοµεταλλουργία.  Τα µπουλόνια και οι βίδες µπορούν να δεθούν µε παξι-
µάδια ή µπορεί να σχηµατίσουν από µόνα τους το σπείρωµα µε χύτευση ή δια-
µόρφωση πάνω στο υλικό, που πρόκειται να συνδεθεί (self tapping).  Η αυτο-
πρόσδεση (self tapping) είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική και οικονοµική στην 
εφαρµογή της σε πλαστικά εξαρτήµατα, στα οποία η ανάγκη για κατασκευή 
σπειρώµατος ή χρήση παξιµαδιών µπορεί να εξαλειφθεί.  Μπορούν να διατυ-
πωθούν ορισµένοι εµπειρικοί κανόνες για την εφαρµογή των µηχανικών συν-
δέσεων [1]: 

• Η χρήση λιγότερων αλλά µεγαλύτερων προσδετών είναι γενικά οικο-
νοµικότερη από την χρησιµοποίηση πολλών και µικρότερων. 

• Η συναρµογή των κοµµατιών, που πρόκειται να συναρµολογηθούν, 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαλαρή, προκειµένου το κόστος να 
είναι µικρό και να διευκολυνθεί η διεργασία συναρµολόγησης. 

• Πρέπει να χρησιµοποιούνται τυποποιηµένοι προσδέτες, όπου αυτό εί-
ναι δυνατόν. 

• Οι οπές των προσδετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε άκρες ή 
γωνίες του εξαρτήµατος, ώστε να αποφευχθεί θραύση του υλικού, ό-
ταν το εξάρτηµα καταπονείται. 

Η πιο συνηθισµένη µέθοδος µόνιµης ή ηµιµόνιµης µηχανικής σύνδεσης είναι η 
ήλωση (riveting).  Εκατοντάδες χιλιάδες ήλοι χρησιµοποιούνται στην κατα-
σκευή και συναρµολόγηση ενός µεγάλου αεροσκάφους.  Η εφαρµογή ενός ή-
λου γίνεται µε την τοποθέτηση του µέσα στην οπή και στην συνέχεια µε την 
παραµόρφωση του άκρου του που προεξέχει µε θλίψη.  Η ήλωση πραγµατο-
ποιείται είτε σε θερµοκρασία περιβάλλοντος είτε εν θερµώ µε την χρησιµοποί-
ηση ειδικών εργαλείων ή εκρηκτικών στην κοιλότητα του ήλου.  Στο Σχήµα 
2.22 παρατίθενται µερικά παραδείγµατα ηλώσεων και προτείνονται κάποιες 
γενικές αρχές σχεδιασµού σχετικά µε τις ηλώσεις. 

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι συναρµολόγησης εξαρτηµάτων, χωρίς την 
χρήση προσδετών, όπως η σύνδεση µε συρρίκνωση (shrink fitting) και η σύν-
δεση µε πίεση (press fitting).  Η σύνδεση µε συρρίκνωση βασίζεται στην δια-
φορετική θερµική διαστολή και συστολή δύο εξαρτηµάτων.  Κατά τον τύπο 
αυτό σύνδεσης, χρησιµοποιείται ένα εξωτερικό εξάρτηµα µε υψηλό συντελε-
στή θερµικής διαστολής και ένα εσωτερικό εξάρτηµα µε µικρότερο συντελε-
στή θερµικής διαστολής.  Τα δύο κοµµάτια θερµαίνονται και στην συνέχεια 
συναρµολογούνται.  Καθώς τα συναρµολογούµενα κοµµάτια ψύχονται σε θερ-
µοκρασία περιβάλλοντος, το εξωτερικό κοµµάτι σφίγγει γύρω από το εσωτερι-
κό.  Τυπικές εφαρµογές της διαδικασίας αυτής είναι η τοποθέτηση γραναζιών 
ή κάµας σε άξονα.  Στην σύνδεση µε πίεση το ένα εξάρτηµα τοποθετείται µε 
την εφαρµογή δύναµης πάνω στο άλλο, κάτι που συνήθως οδηγεί σε υψηλή 
αντοχή σύνδεσης. 
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(a)  (b) 

(d)  (c)   
 

Σχήµα 2.22 Παραδείγµατα Ηλώσεων: Συµπαγής (α), Σωληνωειδής (β), 
∆ιχαλωτή (γ) και Θλιπτική (δ) 

H συγκόλληση (welding) έχει ευρύτατη εφαρµογή στην βιοµηχανία [1, 7].  Οι 
συχνότερα χρησιµοποιούµενες διεργασίες συγκόλλησης είναι οι διεργασίες 
συγκόλλησης µε σύντηξη −όπως η ηλεκτροσυγκόλληση (arc welding) µε ανα-
λώσιµα ή µη ηλεκτρόδια, η οξυγονοκόλληση (oxyfuel gas welding), η συγκόλ-
ληση ηλεκτρικής αντίστασης (resistance welding), η συγκόλληση δέσµης ηλε-
κτρονίων (electron beam welding) και η συγκόλληση δέσµης laser (laser beam 
welding).  Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες διεργασίες συγκόλλησης στερεάς κα-
τάστασης (solid-state) όπως η ψυχρή συγκόλληση (cold welding), η συγκόλλη-
ση µε υπέρηχους (ultrasonic welding) και η συγκόλληση τριβής (friction weld-
ing), κατά τις οποίες η σύνδεση πραγµατοποιείται χωρίς την σύντηξη των συν-
δεόµενων εξαρτηµάτων. 

Στις διεργασίες συγκόλλησης µε σύντηξη, η περιοχή σύνδεσης [1, 7] απο-
τελείται από τρεις ζώνες όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.23.  Αυτές οι τρεις ζώνες 
είναι η µεταλλική βάση (base metal), δηλαδή το εξάρτηµα που θα συγκολλη-
θεί, η θερµικά επηρεαζόµενη ζώνη της µεταλλικής βάσης (heat affected zone− 
HAZ) και το µέταλλο συγκόλλησης (weld metal), το οποίο βρίσκεται στην πε-
ριοχή της συγκόλλησης, που λιώνει κατά την διεργασία.  Η κατάσταση του µε-
τάλλου (metallurgy) και οι ιδιότητες της δεύτερης και της τρίτης ζώνης επηρε-
άζονται σε µεγάλο βαθµό από το είδος των συνδεοµένων µετάλλων, την διερ-
γασία της συγκόλλησης, τα προστιθέµενα µέταλλα συγκόλλησης (όταν χρησι-
µοποιούνται) και των µεταβλητών της διεργασίας.  Μια σύνδεση, που δηµι-
ουργείται χωρίς την χρησιµοποίηση προστιθέµενου µετάλλου, ονοµάζεται αυ-
τογενής (autogenous).  Η ζώνη συγκόλλησης στην περίπτωση αυτή αποτελεί-
ται από το τηγµένο και επαναστερεοποιηµένο µέταλλο της βάσης.  Μια σύνδε-
ση µε προστιθέµενο µέταλλο (filler metal), έχει µια κεντρική ζώνη, η οποία α-
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ποτελείται από ένα µείγµα µετάλλων, στο οποίο συµµετέχει η µεταλλική βάση 
και τα προστιθέµενα µέταλλα.  Μετά την εφαρµογή θερµότητας και την εισα-
γωγή του προστιθέµενου µετάλλου (όταν υπάρχει) στην περιοχή συγκόλλησης, 
η συγκολληµένη σύνδεση αφήνεται να ψυχθεί µε φυσικό τρόπο σε θερµοκρα-
σία περιβάλλοντος. 

 
Heat-affected zone

Fusion zone (weld metal)Original structure

Base metal

Te
m

pe
ra
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Original 
temperature 

of base metal

Molten 
weld metal

Melting point of 
base metal

 
 

Original structure = αρχική δοµή 
Heat affected zone = ζώνη θερµικής επιρροής 
Fusion zone (weld metal) = ζώνη σύντηξης (του 
µετάλλου συγκόλησης) 
Base metal = µέταλλο βάσης 

Melting point = σηµείο τήξης  
Molten = τηγµένο 
Original temperature of base metal = αρχική 
θερµοκρασία του µετάλλου βάσης 

Σχήµα 2.23 Χαρακτηριστικά µιας τυπικής Περιοχής Συγκόλλησης µε Σύντηξη 
στην περίπτωση της Οξυγονοκόλλησης και της Ηλεκτροκόλλησης 

Η διαδικασία στερεοποίησης στις διεργασίες συγκόλλησης µε σύντηξη είναι 
παρόµοια µε αυτή της χύτευσης.  Το µέταλλο της συγκόλλησης είναι ένα χυτό 
κοµµάτι, το οποίο, επειδή έχει ψυχθεί αργά, αποτελείται από µεγάλους κόκ-
κους.  Συνεπώς, η δοµή αυτή παρουσιάζει χαµηλή αντοχή, ανθεκτικότητα και 
ολκιµότητα (ductility).  Η σωστή επιλογή της σύστασης του προστιθέµενου 
µετάλλου ή των θερµικών διεργασιών, που θα γίνουν µετά την συγκόλληση, 
µπορούν να βελτιώσουν τις µηχανικές ιδιότητες της σύνδεσης.  Η θερµικά 
επηρεαζόµενη ζώνη είναι µια περιοχή της µεταλλικής βάσης µε µικροδοµή 
διαφορετική από αυτή του µετάλλου πριν την συγκόλληση, αφού έχει υποστεί 
υψηλές θερµοκρασίες για ορισµένο χρονικό διάστηµα κατά την διάρκεια της 
διεργασίας.  Τα τµήµατα της µεταλλικής βάσης, που βρίσκονται µακριά από 
την πηγή θερµότητας, δεν υπόκεινται σε αλλαγές δοµής κατά την διάρκεια της 
συγκόλλησης.  Η αντοχή και η σκληρότητα της θερµικά επηρεαζόµενης ζώνης 
εξαρτώνται εν µέρει από το πως είχε αναπτυχθεί η αντοχή και η σκληρότητα 
στο συγκεκριµένο κράµα πριν από την συγκόλληση. 
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Underfill = έλλειψη προστιθέµενου µετάλλου  
Inclusions = εγκλείσµατα 
Crack = ρωγµή 
Base metal = µέταλλο βάσης 
Incomplete penetration = ηµιτελής διείσδυση 

Overlap = επικάλυψη 
Porosity = ύπαρξη πόρων 
Undercut = υποκοπή 
Lack of fusion = έλλειψη σύντηξης 
Weld = συγκόλληση 

Σχήµα 2.24 Παραδείγµατα ∆ιαφόρων Ελαττωµάτων στην Συγκόλληση µε 
Σύντηξη 

Η ποιότητα µιας σύνδεσης µε συγκόλληση είναι δυνατόν να επηρεασθεί από 
ένα πλήθος παραγόντων όπως είναι ο εγκλωβισµός αερίων, τα οποία εκλύον-
ται κατά την διάρκεια της επαναστερεοποίησης της περιοχής συγκόλλησης δη-
µιουργώντας πόρους (porosity), οι χηµικές αντιδράσεις που συµβαίνουν κατά 
την διάρκεια της συγκόλλησης και οι ανεπιθύµητες προσµίξεις [1, 7].  Οι πε-
ρισσότερες συνδέσεις µε συγκόλληση εµπεριέχουν πόρους, οι οποίοι παίρνουν 
συνήθως την µορφή σφαιρικών ή διαµηκών θυλάκων.  Η δηµιουργία πόρων 
στις συγκολλήσεις µπορεί να µειωθεί µε την σωστή επιλογή ηλεκτροδίων και 
προστιθέµενων µετάλλων, µε καλύτερες τεχνικές συγκόλλησης, όπως µε προ-
θέρµανση της περιοχής συγκόλλησης ή µε την αύξηση του ρυθµού παροχής 
θερµότητας, µε τον σωστό καθαρισµό και την πρόληψη της εισροής ανεπιθύ-
µητων προσµείξεων στην ζώνη της συγκόλλησης. 

Η ποιότητα της συγκόλλησης επηρεάζεται, επίσης, από την εγκλωβισµένη 
σκουριά, η οποία αποτελείται συνήθως από µείγµατα οξειδίων και υλικών 
επικάλυψης των ηλεκτροδίων, που παγιδεύονται στην ζώνη συγκόλλησης.  
Συνδέσεις µε συγκόλληση κακής ποιότητας µπορούν να προκύψουν ακόµη και 
όταν έχουµε πλήρη διείσδυση της συγκόλλησης.  Το προφίλ της συγκόλλησης 
είναι σηµαντικό, γιατί επηρεάζει την αντοχή και την εµφάνιση της 
συγκόλλησης, ενώ µπορεί να δείξει πιθανή ηµιτελή σύντηξη, εγκλωβισµό 
προσµείξεων κ.λ.π.  Το Σχήµα 2.24 δείχνει διάφορα παραδείγµατα [1,7] 
προβληµατικών προφίλ συγκόλλησης σύντηξης. 

Οι ρωγµές αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα ποιότητας στις 
συγκολλήσεις.  Μπορούν να παρουσιασθούν σε διάφορες περιοχές και διευ-
θύνσεις στην περιοχή συγκόλλησης και είναι, συνήθως, το αποτέλεσµα συνδυ-
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ασµού θερµοκρασιακών διαφορών, που προκαλούν θερµικές τάσεις στην 
περιοχή της συγκόλλησης, διαφοροποιήσεων της σύνθεσης του υλικού στην 
περιοχή της συγκόλλησης κ.λ.π.  Στο Σχήµα 2.25 φαίνονται διάφοροι τύποι 
ρωγµών, που µπορεί να εµφανισθούν σε συγκολλήσεις. 

 

WeldCrater Cracks

Base metal

Toe Crack

Base metal

Weld

Underbead 
Crack

Longitudinal 
Cracks

Base metal

Weld

Transverse 
Cracks

(a) (b)  
 

Weld = συγκόλληση 
Base metal = µέταλλο βάσης 
Crater cracks = ρωγµές σχήµατος κρατήρα 
Transverse cracks = εγκάρσιες ρωγµές 

Longitudinal cracks = διαµήκεις ρωγµές 
Underbead crack = ρωγµή κάτω από την 
συγκόλληση 
Toe crack = ρωγµή στην βάση 

Σχήµα 2.25 Τύποι Ρωγµών στις Συγκολλήσεις Τήξης, που οφείλονται σε 
Θερµικές Τάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της 
Στερεοποίησης και της Συστολής της Ζώνης Συγκόλλησης και της 
Συγκολληµένης ∆οµής.  Ρωγµές σχήµατος Κρατήρα (α) και 
∆ιάφοροι Τύποι Ρωγµών στις Συγκολλήσεις Ελασµάτων και στις 
Συνδέσεις σχήµατος Τ (β) 

Παραµένουσες τάσεις είναι πιθανόν να παρουσιασθούν στα συγκολληµένα 
κοµµάτια εξ αιτίας της διαστολής και της συστολής της περιοχής συγκόλλη-
σης, φαινόµενα, που προκαλούνται από την τοπική θέρµανση και ψύξη.  Το 
Σχήµα 2.26 δείχνει κάποιες από τις παραµορφώσεις, που µπορεί να παρουσια-
σθούν εξ αιτίας των τάσεων που παραµένουν στην σύνδεση.  Τέτοιου είδους 
προβλήµατα µπορούν να αποφευχθούν µε προθέρµανση της µεταλλικής βάσης 
ή των εξαρτηµάτων που θα συγκολληθούν, πράγµα, που θα µειώσει τον ρυθµό 
ψύξης και συνεπώς το µέγεθος των θερµικών τάσεων.  Συχνά χρησιµοποιούν-
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ται µέθοδοι εξοµάλυνσης τάσεων µε σκοπό την µείωση των παραµενουσών 
τάσεων.  Στις µεθόδους αυτές, η θερµοκρασία και ο απαιτούµενος χρόνος 
εξαρτάται από τον τύπο του υλικού και το µέγεθος των παραµενουσών 
τάσεων, που έχουν συσσωρευτεί. 

 

Weld

Transverse Shrinkage
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Neutral Axis

Weld
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Weld = συγκόλληση 
Neutral axis = Ουδέτερος άξονας 
Longitudinal shrinkage = διαµήκης συρρίκνωση 

Transverse shrinkage = εγκάρσια συρρίκνωση 
Angular distortion = γωνιακή διαστρέβλωση 

Σχήµα 2.26 Παραµόρφωση εξαρτηµάτων µετά την συγκόλληση:  Μετωπική 
Σύνδεση Ελασµάτων (butt joint) (α) και Συγκολλήσεις Προφίλ 
(fillet weld) (β).  Η παραµόρφωση δηµιουργείται λόγω των 
διαφορετικών συντελεστών διαστολής και συστολής των κοµµατιών, 
που απαρτίζουν την συναρµολόγηση.  Η στρέβλωση µπορεί να 
µειωθεί ή και να εξαλειφθεί µε το σωστό δέσιµο των κοµµατιών 
πριν συγκολληθούν 

Ως συγκολλητικότητα (weldability) ενός υλικού, ορίζεται η ικανότητά του να 
συγκολληθεί σε µια συγκεκριµένη κατασκευή, η οποία έχει ορισµένες 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά και µε τρόπο, που να ικανοποιεί τις λειτουργικές 
απαιτήσεις της κατασκευής.  Αφού η συγκολλητικότητα εξαρτάται από έναν 
µεγάλο αριθµό παραµέτρων, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν γενικεύσεις.  Ο 
κατάλογος που ακολουθεί [1, 7], αναφέρεται στην συγκολλητικότητα µερικών 
µετάλλων, παρ’ όλο που µπορεί να ποικίλει, εάν χρησιµοποιούνται ειδικές 
µέθοδοι συγκόλλησης: 

• Κοινοί ανθρακούχοι χάλυβες (plain carbon steels): πολύ καλή συγκολ-
λητικότητα στους χάλυβες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, 
µέτρια ως καλή για χάλυβες µέτριας περιεκτικότητας σε άνθρακα, 
φτωχή για χάλυβες υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 
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• Κράµατα χάλυβα χαµηλής περιεκτικότητας (low alloy steels): εξαρτά-
ται σε µεγάλο βαθµό από την σύνθεσή τους. 

• Κράµατα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (high alloy steels): γενικά 
καλή κάτω από καλά ελεγχόµενες συνθήκες. 

• Ανοξείδωτοι και νικελιούχοι χάλυβες (stainless steels and nickel 
alloys): ικανοί για συγκόλληση µε ποικίλες διεργασίες. 

• Κράµατα αλουµινίου και χαλκού (aluminum and copper alloys): 
συγκολλήσιµα µε υψηλούς ρυθµούς εισαγωγής θερµότητας. 

• Κράµατα µαγνησίου (magnesium alloys): συγκολλούνται µε την 
χρήση προστατευτικού αερίου και άλλων προστατευτικών µέσων. 

• Κράµατα τιτανίου και τανταλίου (titanium alloys and tantalum): 
συγκολλήσιµα µε την χρήση προστατευτικών αερίων. 

• Βολβράµιο και µολυβδένιο (tungsten and molybdenum): 
συγκολλούνται σε καλά ελεγχόµενες συνθήκες. 

• Κολόµβιον (columbium): καλή συγκολλητικότητα 

• Βηρύλλιο (beryllium):συγκολλείται σε καλά ελεγχόµενες συνθήκες. 

Η συγκόλληση στερεάς κατάστασης (solid-state welding), όπως ήδη 
αναφέρθηκε, περιλαµβάνει διάφορες διεργασίες όπως την ψυχρή συγκόλληση 
και την συγκόλληση µε υπερήχους. 

Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη διεργασία είναι η συγκόλληση µε ακτίνες 
laser (laser beam welding), η οποία χρησιµοποιεί ως πηγή θερµότητας µια ε-
στιασµένη ακτίνα πολωµένου, µονοχρωµατικού φωτός µεγάλης ισχύος.  Επει-
δή η ακτίνα έχει µεγάλη πυκνότητα ενέργειας, παρουσιάζει µεγάλη διεισδυτι-
κή ισχύ και µπορεί να κατευθυνθεί, να σχηµατισθεί και να εστιασθεί µε ακρί-
βεια στο επεξεργαζόµενο κοµµάτι [1, 7].  Η συγκόλληση µε Laser µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε µεγάλη ποικιλία υλικών µε πάχη µέχρι και 25 
mm, ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική σε κοµµάτια µε µικρό πάχος.  Οι τα-
χύτητες συγκόλλησης κυµαίνονται από 40 mm/sec µέχρι και 1,3 m/sec για µέ-
ταλλα µε µικρό πάχος.  Εξ αιτίας της φύσης της διεργασίας, µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί συγκόλληση σε σηµεία. όπου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
για συγκόλληση µε άλλες µεθόδους.  Οι παραγόµενες συγκολλήσεις είναι κα-
λής ποιότητας, µε ελάχιστη συρρίκνωση και στρέβλωση, ενώ µπορούν να επι-
τευχθούν µεγάλοι λόγοι βάθους προς πλάτος, της τάξης του 30:1. 

Η συγκόλληση µε δέσµη ηλεκτρονίων (electron beam welding), όπως και 
η συγκόλληση µε ακτίνα Laser, χρησιµοποιεί την θερµότητα, που παράγεται 
από µια λεπτή δέσµη ηλεκτρονίων υψηλής ταχύτητας.  Η κινητική ενέργεια 
των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε θερµότητα κατά την πρόσπτωση τους στο 
κατεργαζόµενο κοµµάτι.  Σε αντίθεση, όµως, µε την συγκόλληση µε Laser, η 
διεργασία αυτή απαιτεί ειδικό εξοπλισµό για την εστίαση της δέσµης των ηλε-
κτρονίων πάνω στο εξάρτηµα, παρουσία κενού.  Η διεισδυτικότητα της ακτί-
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νας και ο λόγος βάθους προς πλάτος εξαρτώνται από το περιβάλλον της διερ-
γασίας:  Όσο µεγαλύτερο το κενό, τόσο µεγαλύτερη η διείσδυση και ο λόγος 
βάθους προς πλάτος. 
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Base metal = µέταλλο βάσης 
Torch = φλόγιστρο 
Flux = ροή 

Filler metal = προστιθέµενο µέταλλο 
Brass filler material = µπρούτζος ως προστιθέµενο 
µέταλλο 

Σχήµα 2.27 Συγκολλήσεις µε Μπρούντζο 

Η συγκόλληση µε µπρούντζο (brazing) είναι µια διεργασία σύνδεσης, στην 
οποία το προστιθέµενο µέταλλο τοποθετείται ανάµεσα ή πάνω από τις επιφά-
νειες που θα συγκολληθούν.  Η θερµοκρασία, η οποία είναι συνήθως πάνω α-
πό 4500 C, χρησιµοποιείται για την τήξη µόνο του προστιθέµενου µετάλλου 
και όχι των επιφανειών που θα συγκολληθούν.  Στην συνέχεια το τηγµένο µέ-
ταλλο γεµίζει µε τριχοειδή διάχυση (capillarity) τον χώρο ανάµεσα στις επιφά-
νειες, που θα συγκολληθούν.  Μετά την ψύξη και την στερεοποίηση του προ-
στιθέµενου µετάλλου, επιτυγχάνεται ισχυρή σύνδεση.  Η αντοχή της σύνδεσης 
στην συγκόλληση µε µπρούντζο, εξαρτάται από τον σχεδιασµό της σύνδεσης 
και την συνάφεια που επιτυγχάνεται στις περιοχές επαφής του κοµµατιού και 
του προστιθέµενου µετάλλου [1, 7].  Συνεπώς, οι επιφάνειες, που θα συγκολ-
ληθούν, θα πρέπει να καθαρισθούν προσεκτικά µε χηµικό ή µηχανικό τρόπο, 
ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση των τριχοειδών ιδιοτήτων των υλικών.  
Υπάρχουν πολλά είδη προστιθέµενων υλικών σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών 
συγκόλλησης και ποικιλία σχηµάτων όπως σύρµα, δακτύλιοι και πλακίδια.  Το 
Σχήµα 2.27 δείχνει την διεργασία συγκόλλησης µε µπρούντζο, ενώ στο Σχήµα 
2.28 φαίνονται διάφορα συνήθη σχέδια συνδέσµων, που πρόκειται να συγκολ-
ληθούν µε τις διεργασίες αυτές.  Γενικά, η διεργασία συγκόλλησης µε µπρούν-
τζο χρησιµοποιείται για την σύνδεση διαφορετικών µετάλλων, που πρέπει να 
συναρµολογηθούν µε καλή αντοχή σύνδεσης όπως, π.χ., τα καρβίδια πάνω στα 
χαλύβδινα κοπτικά εργαλεία. 

Η συγκόλληση µε κόλληση (καλάϊ) (soldering) είναι µια διεργασία παρό-
µοια µε την συγκόλληση µε µπρούντζο, µε την εξαίρεση, ότι το προστιθέµενο 
µέταλλο (solder) τήκεται, συνήθως, κάτω από τους 4500 C.  Όπως και στην 
συγκόλληση µε µπρούντζο (brazing), το προστιθέµενο µέταλλο γεµίζει τον χώ-
ρο µεταξύ των υπό συγκόλληση επιφανειών µέσω της τριχοειδούς διάχυσης.  
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Η θερµική πηγή, που χρησιµοποιείται στην περίπτωση αυτή, είναι συνήθως 
ένα σίδερο κόλλησης ή κολλητήρι (soldering iron), φλόγιστρο ή ένας φούρνος.  
Η συγκόλληση αυτού του τύπου χρησιµοποιείται εκτενώς στην βιοµηχανία 
ηλεκτρονικών, καθώς και σε αεροστεγείς συσκευασίες δοχείων, που περιέχουν 
υγρά.  Σε αντίθεση µε τους συνδέσµους της συγκόλλησης µε µπρούντζο, οι 
σύνδεσµοι της συγκόλλησης αυτού του τύπου (solder) έχουν πολύ µικρή 
χρήση σε υψηλές θερµοκρασίες.  Επιπλέον, επειδή οι κολλήσεις δεν έχουν 
µεγάλη αντοχή, δεν χρησιµοποιούνται σε τµήµατα κατασκευών που φέρουν 
φορτία.  Ο χαλκός και τα ευγενή µέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασήµι, είναι 
εύκολο να συγκολληθούν µε την µέθοδο αυτή, όπως επίσης και φύλλα 
κασσιτέρου για δοχεία τροφίµων. 

 

 
 

Σχήµα 2.28 Σχέδια Συνδέσµων που χρησιµοποιούνται συνήθως σε ∆ιαδικασίες 
Συγκόλλησης µε Μπρούντζο [1] 

Στις διεργασίες συγκόλλησης µε µπρούντζο (brazing) και κασσίτερο (solder-
ing), σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες διεργασίες συγκόλλησης, τα υλικά, που 
πρόκειται να συνδεθούν, δεν είναι απαραίτητο να θερµανθούν σε υψηλές 
θερµοκρασίες.  Έτσι είναι δυνατόν να κολληθούν ευαίσθητα ή περίπλοκα 
κοµµάτια ή κοµµάτια φτιαγµένα από δύο ή περισσότερα υλικά µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, ιδιότητες, πάχη και διατοµές. 

Στην βιοµηχανική πρακτική, τα εξαρτήµατα συχνά συγκολλούνται µε δι-
εργασίες συγκόλλησης, που χρησιµοποιούν κόλλες (adhesives) παρά µε µεθό-
δους τήξης −ειδικά στην συναρµολόγηση εξαρτηµάτων από πλαστικά και σύν-
θετα υλικά.  Η συγκόλληση µε κόλλες (adhesive bonding) χρησιµοποιείται ευ-
ρύτατα στην αεροδιαστηµική, στην αυτοκινητοβιοµηχανία, στην βιοµηχανία 
συσκευών και στην παραγωγή οικοδοµικών προϊόντων.  Το Σχήµα 2.29 δείχνει 
έναν αριθµό συνδέσεων, που πραγµατοποιήθηκαν µε σύνδεση κόλλας και την 
διαφορά µεταξύ ενός καλού και ενός κακού σχεδιασµού της σύνδεσης [1]. 
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Adhesive Poor

Good

Very good

Combination joints

Adhesive

Rivet

Adhesive

Spot weld

 
 

Adhesive = κόλλα  
Poor = µη επαρκές 
Combination joints = συνδυασµοί συνδέσµων 

Rivet = ήλος 
Spot weld = σηµειακή συγκόλληση (πόντα) 

Σχήµα 2.29 ∆ιάφορα Σχέδια Συνδέσµων µε κόλλες. (Να σηµειωθεί, πως η καλή 
σχεδίαση απαιτεί µεγάλη επιφάνεια επαφής µεταξύ των µελών που 
πρόκειται να συγκολληθούν) 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι κολλητικών υλικών (adhesives): φυσικές κόλ-
λες όπως το άµυλο, οργανικές κόλλες όπως το πυριτιούχο νάτριο και το χλωρί-
διο του οξειδίου του µαγνησίου και συνθετικές οργανικές κόλλες όπως τα θερ-
µοπλαστικά και τα θερµοσκληρυνόµενα πολυµερή.  Οι κόλλες είναι διαθέσι-
µες σε διάφορες µορφές όπως υγρές, σε πάστα, σε διάλυµα, σε γαλάκτωµα, σε 
σκόνη, σε ταινία ή σε µεµβράνη.  Μια µεγάλη ποικιλία όµοιων και ανόµοιων 
µεταλλικών και µη υλικών, καθώς επίσης και εξαρτήµατα διαφορετικού σχή-
µατος, µεγέθους και πάχους µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους µε κόλλες.  Η 
σύνδεση µε κόλλες µπορεί να συνδυασθεί, επίσης, µε µηχανική σύνδεση µε 
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης.  Πολύ λεπτά και εύθραυστα 
κοµµάτια µπορούν να συνδεθούν µε κόλλες, χωρίς να προκύψει σηµαντική αύ-
ξηση του βάρους τους [1].  Πορώδη υλικά και υλικά µε διαφορετικά µεγέθη 
και ιδιότητες µπορούν επίσης να συνδεθούν.  Συνήθως, η σύνδεση πραγµατο-
ποιείται σε θερµοκρασίες, κυµαινόµενες µεταξύ θερµοκρασίας περιβάλλοντος 
έως και 2000 C και έτσι δεν υπάρχουν σηµαντικές παραµορφώσεις ή µεταβολή 
των αρχικών ιδιοτήτων των συνδεόµενων εξαρτηµάτων.  Οι κόλλες προσφέ-
ρουν µια σύνδεση, που κατανέµει το φορτίο σε όλη την επιφάνεια επαφής των 
συνδεόµενων εξαρτηµάτων, εξαλείφοντας έτσι τις συγκεντρωµένες τάσεις και 
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παρέχοντας κατασκευαστική ακεραιότητα στα µέρη τα οποία συνδέονται. 

2.5.1 Χαρακτηριστικά των διεργασιών σύνδεσης   
(Characteristics of Joining Processes) 

Κόστος (Cost) 

Το κόστος κεφαλαίου και το κόστος των εργαλείων, που απαιτούν οι περισσό-
τερες διεργασίες σύνδεσης, είναι σχετικά χαµηλό συγκρινόµενο µε άλλες διερ-
γασίες, αφού το µεγαλύτερο µέρους του εξοπλισµού, που χρησιµοποιείται, έχει 
χαµηλό κόστος.  Μια τυπική µηχανή συγκόλλησης κοστίζει από 5.000 έως 
50.000 $.  Παρ’ όλ’ αυτά, το επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης των χειριστών 
είναι υψηλό −ειδικά στις περιπτώσεις, που τα συνδεόµενα τµήµατα έχουν πε-
ρίπλοκα γεωµετρικά σχήµατα.  Εποµένως, το εργατικό κόστος, που αφορά τις 
διεργασίες συνένωσης, µπορεί να είναι υψηλό.  Αλλά κόστη, που αφορούν ερ-
γαλεία όπως ακροφύσια συγκόλλησης (Welding Nozzles) και υλικά (κόλλες, 
κολλητικά πλακίδια και αέρια), είναι σχετικά χαµηλά. 

Ρυθµοί Παραγωγής (Production Rate) 

Οι διεργασίες σύνδεσης ανήκουν στην κατηγορία των εργασιών εντάσεως ερ-
γασίας, ειδικά, όταν τα συνδεόµενα εξαρτήµατα έχουν πολύπλοκες γεωµετρί-
ες.  Οι περισσότερες διεργασίες συγκόλλησης απαιτούν κάποια προετοιµασία 
των επιφανειών, που θα συνδεθούν, για την ελαχιστοποίηση της τραχύτητάς 
τους, καθώς και κάποιο χρονικό διάστηµα µετά την σύνδεση για το στέγνωµα 
ή την ψύξη της συγκόλλησης.  Αυτοί οι παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσµα 
την χαµηλή παραγωγικότητα των διεργασιών σύνδεσης σε σύγκριση µε άλλες 
διεργασίες όπως οι διεργασίες σχηµατισµού, διαµόρφωσης και αφαίρεσης υλι-
κού. 

Ποιότητα Κοµµατιών (Part Quality) 

Η ποιότητα των συνδέσεων περιορίζεται από την έλλειψη αποτελεσµατικών 
µεθόδων για την εκτίµηση της ποιότητάς τους.  Στην συγκόλληση µε τήξη, η 
δηµιουργία της περιοχής του τηγµένου υλικού (Weld Pool) συνοδεύεται από 
την ανάπτυξη µιας θερµικά επηρεαζόµενης ζώνης (Heat Affected Zone), στην 
οποία η µικροδοµή του υλικού έχει µεταβληθεί εξ αιτίας της αναπτυσσόµενης 
θερµότητας.  Άλλου είδους συνήθη ελαττώµατα στις συγκολλήσεις αποτελούν 
η παγίδευση αερίων ή/και κατάλοιπων στην συγκόλληση, η ηµιτελής τήξη ή 
διείσδυση της συγκόλλησης, η δηµιουργία ρωγµών, η καταστροφή των επιφα-
νειών και οι αποµένουσες τάσεις.  Παρ’ όλ’ αυτά, η αποτελεσµατική χρήση 
των τεχνικών σύνδεσης µπορεί να παράγει συνδέσεις µε µηχανική αντοχή, που 
υπερβαίνει αυτή των συνδεόµενων εξαρτηµάτων. 
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Ευελιξία (Flexibility) 

Οι διεργασίες σύνδεσης έχουν, επίσης, υψηλό βαθµό ευελιξίας ως προς την γε-
ωµετρία  των κοµµατιών και το µέγεθος των παραγοµένων παρτίδων.  Επειδή 
τα περισσότερα εργαλεία συγκόλλησης έχουν αρκετούς βαθµούς ελευθερίας, 
είναι δυνατόν να συγκολληθούν εξαρτήµατα µε µεγάλο εύρος µεγεθών και 
σχηµάτων. 

Cost Production 
Rate Quality Flexibility

Joining 
Processes

Low Capital/ 
High Labor Cost

Medium (Welding) 
to Low 

(Adhesives)
Medium to Low High

 
 

Cost = Κόστος 
Production Rate = Παραγωγικότητα 
Quality = Ποιότητα 
Flexibility = Ευελιξία 
Joining Processes = ∆ιεργασίες Σύνδεσης 

Tooling Cost = Κόστος Εργαλείων 
Labor Cost = Κόστος Εργασίας 
Low = Χαµηλό/ή 
Medium = Μεσσαίο/α 
High = Υψηλό/ή 

Πίνακας 2.6 Χαρακτηριστικά των ∆ιεργασιών Σύνδεσης 

2.6 ∆ιεργασίες τροποποίησης των ιδιοτήτων του υλικού 
(Modifying Material Properties Processes) 

Οι παραγωγικές διεργασίες, που παρουσιάσθηκαν στις προηγούµενες παρα-
γράφους, αναφέρονται κυρίως στην αλλαγή του σχήµατος των κατεργαζόµε-
νων κοµµατιών.  Εφ’ όσον, όµως, όλες οι παραγωγικές διεργασίες συνοδεύον-
ται από αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολλών φαινοµένων όπως µηχανικών, θερµι-
κών, ακουστικών και ηλεκτροµαγνητικών, εµφανίζονται συνεχώς και δευτε-
ρεύουσες επιδράσεις όπως η µεταβολή της δοµής και της σύνθεσης του υλι-
κού, οι οποίες αποτελούν ακούσια αποτελέσµατα.  Στην ενότητα αυτή θα πα-
ρουσιαστούν διεργασίες, που ως σκοπό έχουν την εσκεµµένη µεταβολή των 
φυσικών ιδιοτήτων του υλικού µε ταυτόχρονη διατήρηση της βασικής γεωµε-
τρίας του κοµµατιού. 

Η λειτουργικότητα πολλών διεργασιών εξαρτάται συχνά από τις φυσικές 
ιδιότητες των προς επεξεργασία υλικών.  Οι θερµικές και οι επιφανειακές µέ-
θοδοι επεξεργασίας (Heat and Surface Treatment) µπορούν να επηρεάσουν ου-
σιαστικά τις ιδιότητες των υλικών.  Αυτές οι µέθοδοι είναι ιδιαίτερα πρακτικές 
στα µεταλλικά υλικά.  Η θερµική επεξεργασία επιτρέπει την µεταβολή των µη-
χανικών ιδιοτήτων των µετάλλων µέσα σε κάποια συγκεκριµένα όρια και συ-
νήθως χρησιµοποιείται για την δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ε-
φαρµογή περαιτέρω παραγωγικών διεργασιών, καθώς και για την τελική χρή-
ση του εξαρτήµατος. 
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Η εξοµάλυνση τάσεων (Stress Relieving) χρησιµοποιείται για την µείωση και 
εξισορρόπηση των εσωτερικών τάσεων των κοµµατιών, οι οποίες αναπτύσ-
σονται από την εφαρµογή διεργασιών σχηµατισµού ή από άνιση κατανοµή της 
θερµότητας.  Αυτές οι εσωτερικές ή αποµένουσες τάσεις προκαλούν, συνήθως, 
ελαστική παραµόρφωση του υλικού και αν το εξάρτηµα υποστεί φορτίσεις σε 
διευθύνσεις ίδιες µε αυτές των εναποµενουσών τάσεων, το όριο ελαστικότητας 
µπορεί να ξεπερασθεί και το εξάρτηµα να αστοχήσει.  Για την εξοµάλυνση 
των τάσεων σε ένα εξάρτηµα, µπορεί να εφαρµοσθεί µια διεργασία ανόπτησης 
(Annealing) σε υψηλές θερµοκρασίες, η οποία επιφέρει µείωση του ορίου ροής 
του υλικού χωρίς αλλαγή της κρυσταλλικής του δοµής.  Στον χάλυβα, η ανό-
πτηση πραγµατοποιείται, συνήθως, σε θερµοκρασίες της τάξης των 5000 C έως 
6500 C, αν και η διάρκεια της θερµικής επεξεργασίας εξαρτάται από την εφαρ-
µοζόµενη θερµοκρασία.  Η ψύξη σε θερµοκρασίες 250–300 οC πραγµατοποι-
είται καλύτερα σε φούρνους και στην συνέχεια το εξάρτηµα ψύχεται µε αέρα.  
Στην ανόπτηση ανακρυστάλλωσης (Recrystallization Annealing), δηµιουργείται 
µια νέα κρυσταλλική δοµή, προκειµένου να αντισταθµίσει την σκλήρυνση του 
υλικού, που µπορεί να προκύψει από διάφορες διεργασίες σχηµατισµού.  Η 
εσωτερική δοµή, που δηµιουργείται, θα πρέπει να έχει πολύ καλή διάταξη κόκ-
κων, έτσι ώστε να βελτιώνει τις µηχανικές ιδιότητες και να ευνοεί την εφαρµο-
γή περαιτέρω διεργασιών σχηµατισµού.  Στην ανόπτηση ανακρυστάλλωσης η 
θερµοκρασία εξαρτάται από τις ιδιότητες των υλικών και είναι συνήθως της 
τάξης των 600–7000 C. 

Οι θερµικές διεργασίες όπως η ανόπτηση γι’ αποκατάσταση (Recovery An-
nealing), η εξοµάλυνση τάσεων, η ανόπτηση ανακρυστάλλωσης και η ήπια ανό-
πτηση (Soft Annealing) µπορούν επίσης να εφαρµοσθούν στο αλουµίνιο και 
στα κράµατά του.  Οι θερµοκρασίες είναι βέβαια χαµηλότερες από αυτές, που 
χρησιµοποιούνται για την θερµική επεξεργασία των χαλύβων, παρ’ όλο που τα 
αποτελέσµατα είναι παρόµοια. 

2.6.1 Χαρακτηριστικά των διεργασιών τροποποίησης των ιδιοτήτων 
του υλικού (Characteristics of Modifying Processes) 

Κόστος (Cost) 

Το κόστος κεφαλαίου και το κόστος λειτουργίας του εξοπλισµού, που απαιτεί-
ται για την εφαρµογή θερµικών και επιφανειακών µεθόδων επεξεργασίας, 
µπορεί να είναι υψηλό λόγω του ότι οι σύγχρονοι φούρνοι έχουν αρκετά µεγά-
λο κόστος −της τάξης των αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.  Ο έλεγ-
χος των σύγχρονων φούρνων µε την χρήση υπολογιστή µειώνει το εργατικό 
κόστος, γιατί δεν απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό για τον έλεγχο των παρα-
µέτρων της διεργασίας.  Το κόστος των καυσίµων ή/και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, που καταναλώνεται στους φούρνους, είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση 
µε το κόστος λειτουργίας άλλων εργαλειοµηχανών. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

LM
S



86  Κεφ. 2  ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ρυθµοί Παραγωγής (Production Rate) 

Στις θερµικές διεργασίες, όπου απαιτείται η ανύψωση της θερµοκρασίας του 
κοµµατιού, ένα σηµαντικό µέρος του χρόνου της διεργασίας καταναλώνεται 
στην θέρµανση, στην διατήρηση υψηλής θερµοκρασίας και τέλος στην ψύξη 
του κοµµατιού σε θερµοκρασία δωµατίου.  Επίσης, η προθέρµανση των συµ-
βατικών φούρνων µπορεί να χρειασθεί αρκετές ώρες.  Για τον λόγο αυτό, οι 
θερµικές κατεργασίες είναι πιθανό να καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος του 
ολικού χρόνου παραγωγής ενός κοµµατιού.  Όµως, η βελτίωση των µηχανικών 
ιδιοτήτων κοµµατιών, που έχουν υποστεί θερµικές κατεργασίες, είναι δυνατόν 
να περιορίσει την ανάγκη για χρησιµοποίηση ακριβότερων υλικών. 

Ποιότητα Κοµµατιών (Part Quality) 

Οι θερµικές και οι επιφανειακές µέθοδοι επεξεργασίας χρησιµοποιούνται, συ-
νήθως, για την βελτίωση της ποιότητας των κοµµατιών µέσω της σκλήρυνσης 
του υλικού τους (σκληρότητα έως και 65 Rockwell C), της εξοµάλυνσης των 
εναποµενουσών τάσεων και της επένδυσης του κοµµατιού µε ένα υλικό, που 
να έχει επιθυµητές ιδιότητες.  Η περιοχή, που υποβάλλεται σε επεξεργασία, 
εκτείνεται συνήθως από 0,05–1 mm κάτω από την επιφάνεια του κοµµατιού.  
Η ακατάλληλη θερµική κατεργασία, οποιουδήποτε µεταλλικού κράµατος, µπο-
ρεί να οδηγήσει σε ελαττώµατα όπως τον σχηµατισµό χονδροειδών κόκκων 
και το κάψιµο ή την απανθράκωση της επιφάνειας.  Οι χονδροειδείς (τραχείς) 
κόκκοι µπορεί να σχηµατισθούν εξ αιτίας της υπερθέρµανσης ή της εκτεταµέ-
νης παραµονής στην θερµοκρασία ανόπτησης.  Η επιφανειακή ή επιδερµική 
απανθράκωση εµφανίζεται στους χάλυβες ως αποτέλεσµα της διάχυσης του 
άνθρακα στην ατµόσφαιρα, εξαιτίας των παρατεταµένων χρόνων ανόπτησης.  
Συχνά η καµένη επιφάνεια είναι ένα ελάττωµα, που δεν µπορεί να διορθωθεί.  
Οι θερµικές διεργασίες, που πραγµατοποιούνται σε υπερβολικά υψηλές θερµο-
κρασίες, µπορεί να οδηγήσουν σε µη αναστρέψιµη οξείδωση στα όρια των 
κόκκων, γεγονός, που αποδυναµώνει την συνοχή τους και µειώνει την αντοχή, 
καθιστώντας το υλικό άχρηστο. 

Ευελιξία (Flexibility) 

Οι θερµικές και επιφανειακές µέθοδοι επεξεργασίας µπορούν να εφαρµοσθούν 
σε κοµµάτια ποικίλης γεωµετρίας και µεγέθους, επειδή δεν υπάρχει επαφή µε-
ταξύ κάποιου εργαλείου µε το κοµµάτι.  Όµως, στις περισσότερες συµβατικές 
διεργασίες, το µέγεθος του προς επεξεργασία κοµµατιού περιορίζεται από το 
µέγεθος του φούρνου, που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή της διεργασίας.  
Κάποιες πολύ εξελιγµένες µέθοδοι όπως η επεξεργασία επιφανειών µε Laser, 
εξαλείφουν αυτόν τον περιορισµό, εφαρµόζοντας επάνω στο κοµµάτι µια θερ-
µική πηγή, όπως η ακτίνα Laser και σαρώνοντάς την κατά µήκος της επιφάνει-
ας του κοµµατιού. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

LM
S



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  87 

 

Medium to High 
Capital/Low Labor 

Cost
Low

Cost Production 
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Modifying 
Processes High Medium to High

 
 

Cost = Κόστος 
Production Rate = Παραγωγικότητα 
Quality = Ποιότητα 
Flexibility = Ευελιξία 
Modifying Processes = ∆ιεργασίες Τροποποίησης 
των Ιδιοτήτων του Υλικού 

Tooling Cost = Κόστος Εργαλείων 
Labor Cost = Κόστος Εργασίας 
Low = Χαµηλό/ή 
Medium = Μεσσαίο/α 
High = Υψηλό/ή 

Πίνακας 2.7 Χαρακτηριστικά των ∆ιεργασιών Τροποποίησης των Ιδιοτήτων του 
Υλικού 

2.7 Σύγκριση των ιδιοτήτων των διεργασιών   
(Process Attribute Comparison) 

COST

PRODUCTION        
RATE

QUALITY
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FORMING DEFORMING REMOVING JOINING

High Tooling/ 
Low Labor Cost

High

Medium to 
Low

Low

Medium to High 
Capital/ Low Labor 

Cost

Low Capital/ 
High Labor Cost

High
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Low

Low

Medium Tooling/  
High Labor Cost

Medium (Milling) 
to Low (Grinding)

Medium to 
High

High

Medium to 
Low High

Low

Medium to 
HighHigh

Medium (Welding) 
to Low (Adhesives)

High Tooling/Low 
Labor Cost

MODIFYING

 
 

Cost = Κόστος 
Production Rate = Παραγωγικότητα 
Quality = Ποιότητα 
Flexibility = Ευελιξία 
Forming Processes = ∆ιεργασίες Σχηµατισµού 
Deforming Processes = ∆ιεργασίες ∆ιαµόρφωσης 
Removing Processes = ∆ιεργασίες Αφαίρεσης 
Υλικού 
Joining Processes = ∆ιεργασίες Σύνδεσης 

Modifying Processes = ∆ιεργασίες Τροποποίησης 
των Ιδιοτήτων του Υλικού 
Welding = Συγκόλληση 
Aghesives = Κόλλες 
Tooling Cost = Κόστος Εργαλείων 
Labor Cost = Κόστος Εργασίας 
Low = Χαµηλό/ή 
Medium = Μεσσαίο/α 
High = Υψηλό/ή 

Πίνακας 2.8 Χαρακτηριστικά των Κατηγοριών των Παραγωγικών ∆ιεργασιών 

Η δυνατότητα εφαρµογής της κάθε κατηγορίας παραγωγικών διεργασιών σε 
σχέση µε τα κριτήρια που σχηµατίζουν το τετράεδρο παραγωγής, το οποίο συ-
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ζητήθηκε στο Κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.8.  Από την σύγκρι-
ση προκύπτει, ότι υπάρχει µια σχέση µεταξύ των παραγωγικών ιδιοτήτων σε 
κάθε παραγωγική διεργασία.  Η επιλογή της κατάλληλης διεργασίας συχνά ε-
ξαρτάται από την ισορροπία και των τεσσάρων κριτηρίων και βασίζεται στις 
απαιτήσεις για την κατασκευή ενός επιθυµητού προϊόντος κατά τρόπο αποτε-
λεσµατικό και επικερδή.  Για παράδειγµα, αν η πρώτη προτεραιότητα είναι η 
παραγωγικότητα, τότε θα πρέπει να επιλεγούν διεργασίες αρχικού σχηµατι-
σµού και διαµόρφωσης.  Εάν, όµως, πρόκειται να παραχθούν διαφορετικοί τύ-
ποι εξαρτηµάτων σε µικρές παρτίδες στις ίδιες εγκαταστάσεις, τότε οι διεργα-
σίες αφαίρεσης υλικού ή συνένωσης κρίνονται καταλληλότερες.  Τέλος, αν η 
ποιότητα των παραγόµενων κοµµατιών είναι πρώτης προτεραιότητας, τότε οι 
διεργασίες αφαίρεσης υλικού ή µεταβολής των ιδιοτήτων του υλικού θα πρέ-
πει να χρησιµοποιούνται ως δευτερεύουσες διεργασίες. 
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3 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 
ΚΑI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(MACHINE TOOLS 
AND MANUFACTURING EQUIPMENT)

3.1 Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον εξοπλισµό των συστηµάτων παραγωγής
και ειδικότερα στις εργαλειοµηχανές (machine tools).  Βρίσκεται µετά το κε-
φάλαιο των παραγωγικών διεργασιών (manufacturing processes) διότι οι µη-
χανές αποτελούν βασικά την "ενσωµάτωση" των διεργασιών και προηγείται
των κεφαλαίων των συστηµάτων παραγωγής (manufacturing systems), επειδή
οι εργαλειοµηχανές αποτελούν τα "δοµικά στοιχεία" των συστηµάτων αυτών.

Ο όρος "τεχνολογικός εξοπλισµός της παραγωγής" (manufacturing equip-
ment) περιλαµβάνει ένα πλήθος εξαρτηµάτων και µηχανών, από εξαρτήµατα
χειρονακτικών εργασιών µέχρι σύνθετα αυτοµατοποιηµένα µηχανουργικά κέ-
ντρα, τα οποία συναντώνται στις µοντέρνες παραγωγικές διαδικασίες.  Το κε-
φάλαιο αυτό δίνει έµφαση στις εργαλειοµηχανές, επειδή αποτελούν τα σηµα-
ντικότερα στοιχεία των συστηµάτων παραγωγής διακριτών εξαρτηµάτων.  Γί-
νεται µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της βιοµηχανίας κατασκευής των
εργαλειοµηχανών και περιγραφή των διαφορετικών τύπων και κατηγοριών
των εργαλειοµηχανών.  Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασµός και η ανάλυση
των εργαλειοµηχανών, όπου περιγράφονται τα κυριότερα εξαρτήµατα αυτών
όπως πλαίσια (frames), οδηγοί (guideways), εδράσεις (guideways/ bearings),
µεταδόσεις κίνησης (driνes).  Η τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου επικε-
ντρώνεται στον έλεγχο και στον αυτοµατισµό των εργαλειοµηχανών, στον α-
ριθµητικό έλεγχο (numerical control), στον προγραµµατισµό παραγωγής των
εξαρτηµάτων, τον έλεγχο των διαδικασιών και στους αισθητήρες (sensing de-
vices).

Το κεφάλαιο αυτό δεν εµβαθύνει σε όλα τα πιθανά θέµατα που αφορούν
τις µηχανές και γενικότερα τον παραγωγικό εξοπλισµό αλλά αποσκοπεί στην
περιληπτική καταγραφή των βασικότερων θεµάτων και στην παράθεση των
θεµελιωδών εννοιών που χρησιµοποιούνται στο χώρο της παραγωγής.

LM
S



92 Κεφ. 3 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός της παραγωγής και ειδικότερα οι εργαλειοµηχα-
νές, χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανική παραγωγή για περισσότερο από 100
χρόνια.  Η εξέλιξη τους την περίοδο αυτή ήταν αξιοσηµείωτη.

Σχήµα 3.1 Η Ιστορική Εξέλιξη του Τόρνου

Πράγµατι, λαµβάνοντας υπ' όψη το παράδειγµα του τόρνου, (Σχ. 3.1) µπορεί
κάποιος να παρατηρήσει ότι στη πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα η ισχύς, σε
ένα τυπικό τόρνο, µεταφερόταν από έναν κινητήρα µη ενσωµατωµένο στην
εργαλειοµηχανή.  Η διάταξη αυτή ανάγκαζε τη µηχανή να παραµένει σταθερή
ως προς την τοποθέτηση της εµποδίζοντας την εύκολη αλλαγή της θέσης της.
Στη δεκαετία του 1920 ενσωµατώθηκε ο κινητήρας στη µηχανή, οπότε αφ'
ενός επέτρεψε την εύκολη επανατοποθέτηση της µηχανής στη περίπτωση ανα-
διοργάνωσης του εργοστασίου, αλλά αφ' ετέρου δηµιουργήθηκε µια συµπαγής
µηχανή, η οποία µπορούσε να επιτύχει έναν υψηλότερο ρυθµό παραγωγής.
Στη δεκαετία του 1960 οι εργαλειοµηχανές παράγονταν µε πλήρες εσωτερικό
πλαίσιο, το οποίο εξασφάλιζε µεγαλύτερη εσωτερική ακαµψία και συχνά πε-
ριελάµβαναν ταµπλό και γραφίδα για τη µεταφορά ενός σύνθετου σχήµατος
πάνω στο κατεργαζόµενο εξάρτηµα.  Οι τόρνοι που χρησιµοποιήθηκαν στις
δεκαετίες 1970 και 1980 ήταν αριθµητικά ελεγχόµενοι και είχαν τη δυνατότη-
τα να προγραµµατίζονται µε τη βοήθεια υπολογιστών.  Είναι φανερό ότι υπάρ-
χει µια σαφής αλληλεπίδραση µεταξύ παραγωγικών διεργασιών και των εργα-
λειοµηχανών που τις πραγµατοποιούν.  Η εξέλιξη των παραγωγικών διεργα-
σιών σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των υλικών επηρέασαν και επηρεάζουν
την πρόοδο των εργαλειοµηχανών.  Για παράδειγµα, η χρήση νέων υλικών στη
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κατασκευή κοπτικών εργαλείων (Σχ. 3.2) έχει σαν αποτέλεσµα τη συνεχή αύ-
ξηση της ταχύτητας κοπής στις παραγωγικές κατεργασίες αφαίρεσης υλικού.
Συνεπώς, οι εργαλειοµηχανές πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις για µεγαλύτερες ταχύτητες κατεργασίας και µεγα-
λύτερους ρυθµούς παραγωγής.

Ceramic oxides = Κεραµικά οξείδια
Sintered carbides = Πυροσυσωµατωµένα καρβίδια
Cast carbides = Χυτά καρβίδια
High-speed steel = Χάλυβας για κατεργασίες υψηλών ταχυτήτων
Carbon tool steel = Εργαλεία ανθρακούχου χάλυβα

Σχήµα 3.2 Η Ιστορική Εξέλιξη των Υλικών των Εργαλείων και των Ταχυτήτων
Κοπής

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός της παραγωγής (manufacturing equipment) και
ειδικότερα οι εργαλειοµηχανές (machine tools) είναι ο κρίσιµος συνδετικός
κρίκος ανάµεσα στα ενδιάµεσα προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργα-
σία των πρώτων υλών και στα τελικά, διακριτά (discrete) εξαρτήµατα και ε-
ξαρτήµατα.  Τα εξαρτήµατα αυτά συναρµολογούνται είτε για να αποτελέσουν
το τελικό προϊόν ή να συνεχίσουν σ' άλλες µηχανές, οι οποίες θα κατα-
σκευάσουν τα τελικά προϊόντα Εποµένως, σχεδόν κάθε παραγόµενο προϊόν
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δηµιουργείται είτε άµεσα είτε έµµεσα από τις εργαλειοµηχανές [1].  Ο τεχνο-
λογικός εξοπλισµός των παραγωγικών συστηµάτων και οι βιοµηχανίες κατα-
σκευής εργαλειοµηχανών είναι ιδιαίτερα κρίσιµες για τη βιοµηχανική ανταγω-
νιστικότητα και παραγωγικότητα µιας χώρας σε διεθνές επίπεδο και αυτό ο-
φείλεται στο ότι απoτελoύν τον κορµό της κατασκευαστικής βιοµηχανίας.
Λιγότερο από το 30% της παγκόσµιας παραγωγής εξαγόταν πριν 30 χρόνια,
ενώ από το 1976 οι εξαγωγές ήταν κοντά στο 43% της παραγωγής και τώρα
είναι κοντά στο µισό (Πιν. 3.1).

1968 1972 1976 1980 1984 1985 1986

Ηνωµένες Πολιτείες

Μέρος παγκόσµιας παραγωγής 26,3% 14,2% 16,3% 18,2% 12,0% 12,4% 9,7%
Εξαγωγές/Εγχώρια παραγωγή 12,6% 18,8% 23,6% 15,3% 15,5% 16,6% 19,8%
Εισαγωγές/Εγχώρια κατανάλωση 9,8% 10,0% 16,4% 23,3% 38,0% 43,4% 49,2%
Σύνολο αποστολών (εκατ. $) 1722,8 1269,3 2178,2 4812,4 2412,5 2717,8 2830,0
Μερίδιο παγκοσµίων εξαγωγών 10,0% 7,6% 8,5% 7,3% 4,8% 4,7% 4,1%

∆υτική Γερµανία

Μέρος παγκόσµιας παραγωγής 18,3% 17,9% 14,0% 14,5% 17,8%
Εξαγωγές/Εγχώρια παραγωγή 68,3% 55,7% 70,2% 62,6% 59,6% 62,2% 60,2%
Εισαγωγές/Εγχώρια κατανάλωση 21,4% 22,1% 27,7% 32,8% 35,3% 23,3% 34,8%
Σύνολο αποστολών (εκατ. $) 2450,0 4750,0 2803,8 3168,6 5210,1
Μερίδιο παγκοσµίων εξαγωγών 28,9% 27,4% 28,5% 24,8% 22,3% 20,3% 22,9%

Ιαπωνία

Μέρος παγκόσµιας παραγωγής 7,5% 7,5% 7,9% 14,5% 22,3% 24,3% 24,2%
Εξαγωγές/Εγχώρια παραγωγή 10,6% 13,4% 34,9% 37,9% 38,9% 41,1% 41,3%
Εισαγωγές/Εγχώρια κατανάλωση 18,6% 12,2% 9,3% 8,5% 6,2% 6,6% 5,6%
Σύνολο αποστολών (εκατ. $) 488,9 675,6 1058,9 3830,3 4474,6 5316,7 7081,6
Μερίδιο παγκοσµίων εξαγωγών 3,6% 7,6% 7,2% 13,2% 21,5% 22,6% 21,4%

Πίνακας 3.1 Οι Κύριες Χώρες Παραγωγής Εργαλειοµηχανών (Source: ΝΜΤΒΑ.
The Economic Handbook of the Machine Tool Industry.  1986-87)

3.2 Τύποι Εργαλειοµηχανών
(Machine Tool Types)

Γενικά, µια εργαλειοµηχανή ορίζεται σαν µια µη φορητή µηχανή µε µια ενσω-
µατωµένη και ολοκληρωµένη πηγή ισχύος η οποία προκαλεί την κίνηση ενός
εργαλείου σε σχέση µε το κατεργαζόµενο εξάρτηµα, προκειµένου η εργαλειο-
µηχανή να παράγει µια προκαθορισµένη γεωµετρική µορφή ή σχήµα.  Αυτός ο
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περιοριστικός ορισµός αντιπροσωπεύει, αρχικά, τις δυο κύριες κατηγορίες των
µηχανών: µηχανές διαµόρφωσης ή σχηµατισµού (deforming or forming ma-
chines) και µηχανές αφαίρεσης ή κοπής υλικού (removing or cutting
machines).  Ωστόσο οι µηχανές που χρησιµοποιούνται στις αρχικές διεργασίες
σχηµατισµού (forming processes) −όπως η χύτευση (casting)− και για τις διερ-
γασίες σύνδεσης (joining processes) −όπως η συγκόλληση ή συναρµολό-
γηση− µπορούν επίσης να θεωρηθούν εργαλειοµηχανές.

Προκειµένου οι εργαλειοµηχανές να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά
στις παραγωγικές διεργασίες, πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένα κριτήρια.
Στα σύγχρονα συστήµατα παραγωγής δίδεται µεγάλη σηµασία στην ποιότητα,
που θεωρείται ως ο βασικότερος παράγοντας στον σχεδιασµό, στην ανάπτυξη,
στην συλλογή στοιχείων και στην λειτουργία των εργαλειοµηχανών.  Η ποιό-
τητα των εργαλειοµηχανών χωρίζεται σε δυο κατηγορίες:

α) την ακρίβεια της γεωµετρικής και κινηµατικής συµπεριφοράς αυτών
υπό στατική, δυναµική ή θερµική φόρτιση και

β) την αξιοπιστία ή συµπεριφορά της µηχανής για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα λειτουργίας.

Η συντήρηση, η πρόσβαση στον χώρο εργασίας της µηχανής, και η ασφάλεια
σχετίζονται µε τα προηγούµενα χαρακτηριστικά.  Οι σύγχρονες εργαλειοµη-
χανές έχουν σχεδιασθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν µε ακρίβεια της
τάξης µικρών (microns) σε ένα µεγάλο εύρος φορτίων, που µπορεί να είναι
µέχρι και µερικοί τόνοι.  Αυτή η απαιτούµενη ακρίβεια, σε συνδυασµό µε την
υψηλή ταχύτητα µε την οποία πρέπει τα στοιχεία της εργαλειοµηχανής να κι-
νηθούν για να επιτύχουν τους απαιτούµενους ρυθµούς παραγωγής, αποτελεί
µια συνεχή πρόκληση για βελτίωση της σχεδίασης και της κατασκευής των
εργαλειοµηχανών.

Το κόστος είναι επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας, εφόσον οι µηχανές
συνήθως είναι επένδυση υψηλού κεφαλαίου, η οποία µπορεί να φθάσει την
τάξη των δισεκατοµµυρίων δραχµών για συστήµατα µαζικής παραγωγής όπως
στην αυτοκινητοβιοµηχανία.

Συχνά το κόστος και η ποιότητα της µηχανής καθορίζονται από το βαθµό
αυτοµατισµού της.  Οι υπεραυτοµατοποιηµένες µηχανές µπορεί να είναι ανα-
ξιόπιστες, ενώ οι λιγότερο αυτοµατοποιηµένες µπορεί να έχουν χαµηλότερους
ρυθµούς παραγωγής.  Ωστόσο ο βαθµός της αυτοµατοποίησης συνήθως καθο-
ρίζει και το βαθµό ευελιξίας.  Οι αυτοµατοποιηµένες µηχανές/συστήµατα, ό-
πως οι γραµµές παραγωγής, παρέχουν ένα πολύ υψηλό ρυθµό παραγωγής.
Έχουν όµως περιορισµένη ευελιξία ως προς το πλήθος των διαφορετικών
προϊόντων και των διαδικασιών.  Επιπλέον το µέγεθος της αυτοµατοποίησης
των εργαλειοµηχανών πρέπει να είναι ο συνδυασµός του κόστους, της ποιότη-
τας (ειδικότερα της αξιοπιστίας) και της ευελιξίας.  Γενικά το εύρος παραγω-
γής διαφορετικών προϊόντων στις µηχανές αφαίρεσης υλικού για µέταλλα εί-
ναι µεγάλο και έχει σχέση µε τη δυναµικότητα της µηχανής.  Αυτή καθορίζε-
ται από τις µέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις των εξαρτηµάτων που µπορεί να
χειρισθεί η µηχανή και το µέγεθος ακρίβειας των διαφορετικών αξόνων κίνη-
σης της µηχανής.
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Οι µηχανές πρέπει συνήθως να ικανοποιούν τους κανονισµούς ασφαλείας και
προστασίας του περιβάλλοντος.  Για παράδειγµα, οι εργαλειοµηχανές που
προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου µπορεί να απαιτηθεί να είναι ηχοµονωµέ-
νες για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.  Θέµατα σχετικά
µε την ασφάλεια έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα και µπορούν να επηρεά-
σουν σηµαντικά το σχεδιασµό µιας εργαλειοµηχανής.  Ωστόσο, οι θεωρίες για
την ασφάλεια συχνά έχουν αρνητική  επίδραση στην αποτελεσµατικότητα ή
στην παραγωγικότητα µιας εργαλειοµηχανής.

3.1.1 Μηχανές ∆ιαµόρφωσης
(Machines for Deforming)

Οι περισσότερες µηχανές διαµόρφωσης (deforming machines) χρησιµοποιού-
νται στην µεταλλουργική βιοµηχανία.  Οι διεργασίες διαµόρφωσης εφαρµόζο-
νται περισσότερο στα µέταλλα, όπου η διαµόρφωση γίνεται µε τη χρήση εργα-
λείων που απαρτίζονται από δύο ή περισσότερα µέρη.  Μια µηχανή συγκε-
ντρώνει όλα τα εργαλεία για τη διαµόρφωση του κατεργαζόµενου εξαρτήµα-
τος, παρέχει την απαιτούµενη δύναµη, ενέργεια και ροπή για τη διαδικασία και
εξασφαλίζει την κατάλληλη καθοδήγηση των εργαλείων.  Βασιζόµενες στη
σχετική κίνηση των εργαλείων, οι µηχανές διαµόρφωσης [2] χωρίζονται σε
δυο οµάδες: στις µηχανές µε ευθύγραµµη σχετική κίνηση (Σχ. 3.3) και στις
µηχανές µε µη ευθύγραµµη σχετική κίνηση (Σχ. 3.4).  Οι µηχανές που δεν α-
νήκουν σε καµία απ' αυτές τις δύο κατηγορίες, θεωρούνται συνήθως µηχανές
για ειδική χρήση.

Tool

Workpiece

(a) (b) (c)

Tool
Workpiece

Workpiece

Tool

Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα
Tool = Εργαλείο

Σχήµα 3.3 Γραµµική Κίνηση Εργαλείου α) µε Κύλιση (Rolling), β) µε ∆ιέλαση
(Drawing), γ) µε Μορφοποίηση (Upsetting)

Οι µηχανές διαµόρφωσης χωρίζονται σε µηχανές των οποίων η λειτουργία [3]
στηρίζεται στον έλεγχο της δύναµης που ασκείται σε αυτές, στον έλεγχο της
µετατόπισης και στον έλεγχο της ενέργειας (Σχ. 3.5).  Στις µηχανές των οποί-
ων η λειτουργία στηρίζεται στην ενέργεια όπως η πτώση σφύρας οδηγούµενη
µε ιµάντα (belt-operated drop hammer) (Σχ. 3.6), το χαρακτηριστικό γνώρισµα

LM
S



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 97

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

είναι η διαθέσιµη δυναµική ενέργεια η οποία µετατρέπεται σε έργο στο κατερ-
γαζόµενο εξάρτηµα.  Η διαδικασία διαµόρφωσης ολοκληρώνεται όταν αυτή η
µετατροπή ενέργειας τελειώσει [3].  Αυτές οι µηχανές χαρακτηρίζονται από
χαµηλό κόστος, µεγάλο µέγεθος και απλό χειρισµό.  Η παραγωγικότητά τους
είναι χαµηλή, ενώ η ταχύτητα διαµόρφωσης είναι υψηλή.  Η ακρίβεια των ε-
ξαρτηµάτων που είναι φτιαγµένα από την πτώση της σφύρας είναι σχετικά
µικρή και η ευελιξία της µηχανής εξαρτάται από την ταχύτητα µε την οποία τα
εργαλεία µπορούν να αλλαχθούν για να παράγουν εξαρτήµατα µε διαφορετικά
γεωµετρικά χαρακτηριστικά.  Οι σφύρες, που χρησιµοποιούνται ειδικά στη
σφυρηλάτηση (forging), µπορούν να επεξεργασθούν µια ποικιλία σχεδίων για
να διευκολύνουν τη διαδικασία σχηµατισµού (Σχ. 3.7).

Tool

Workpiece

Tool

Workpiece

Tool

Workpiece

Tool

(b) (c)(a)

Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα
Tool = Εργαλείο

Σχήµα 3.4 Μη Γραµµική Μετατόπιση Εργαλείου α) µε Κύλιση, β) µε Κάµψη
(Bending), γ) Stretch-Forming

Οι κοχλιωτές πρέσες (screw presses) είναι επίσης µηχανές (Σχ. 3.8), που η λει-
τουργία τους καθορίζεται από τον έλεγχο ενέργειας και συνήθως καθοδηγού-
νται από ένα σφόνδυλο (flywheel), του οποίου η περιστροφική κίνηση µετα-
τρέπεται σε ευθύγραµµη κίνηση του εµβόλου (ram) στο πλαίσιο της µηχανής
µε τη βοήθεια ενός κοχλία-οδηγού (lead screw).  Η κίνηση συνήθως ρυθµίζε-
ται από ένα τριπλό δίσκο τοποθετηµένο στο επάνω µέρος της µηχανής µαζί µε
τον ηλεκτροκινητήρα.  Στην κίνηση επιστροφής του εµβόλου ο αντίθετος δί-
σκος-οδηγός έρχεται σε επαφή µε το σφόνδυλο και κατά συνέπεια οι σχέσεις
µετάδοσης δηµιουργούν ένα εµπόδιο, καθώς ο σφόνδυλος πρέπει να επιταχύ-
νει από µια σχεδόν στάσιµη κατάσταση.  Σχεδιασµοί τετραπλού ή µονού δί-
σκου (Σχ. 3.9) επιχειρούν [3] να αποφύγουν τα µειονεκτήµατα του συµβατικού
τριπλού δίσκου (Σχ. 3.8).  Γενικά οι κοχλιωτές πρέσες έχουν  µεγαλύτερο κό-
στος από τις σφύρες αλλά  παρέχουν εξαρτήµατα
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Functional principle = Αρχή λειτουργίας
Basic law = Βασικός νόµος
Displacement/time relationship of ram = Σχέση µε-
τατόπισης/χρόνου της κεφαλής
Main advantages of functional principles = Κύρια
πλεονεκτήµατα των αρχών λειτουργίας
Energy constrained = Περιορισµός ενέργειας
Movement constrained = Περιορισµός µετατόπι-
σης
Force constrained = Περιορισµός δύναµης
Drop hammer = Σφύρα µε πτώση
Pressure-assisted hammer = Σφύρα µε εφαρµογή
πίεσης
Dual-action hammer = Σφύρα διπλής δράσης (ή
διπλού άξονα)
Screw press = Κοχλιωτή πρέσα
Eccentric press = Εκκεντροφόρος πρέσα
Crank press = Στροφαλοφόρος πρέσα
Toggle press = Αρθρωτή πρέσα
Modified toggle press = Τροποποιηµένη αρθρωτή
πρέσα
Hydraulic press = Υδραυλική πρέσα
Low capital cost = Χαµηλό κόστος κεφαλαίου
High forming velocity = Υψηλή ταχύτητα διαµόρ-
φωσης
Reduced overall height = Μειωµένο συνολικό ύ-
ψος
High forming energy = Υψηλή ενέργεια διαµόρ-
φωσης
High component accuracy = Υψηλή ακρίβεια

παραγοµένων εξαρτηµάτων
High output = Υψηλή απόδοση
Adjustable stroke = Ρυθµιζόµενη διαδροµή εµβό-
λου
Long stroke = Μεγάλη διαδροµή εµβόλου
High force at end of stroke = Υψηλή αναπτυσσό-
µενη δύναµη στο τέλος της διαδροµής του εµβό-
λου
Low working velocity = Χαµηλή ταχύτητα κατερ-
γασίας
Rapid return stroke = Ταχεία επαναφορά εµβόλου
Variable displacement/time relationship of ram =
Μεταβλητή σχέση µετετόπισης/ χρόνου της κεφα-
λής
t time (χρόνος)
v velocity (ταχύτητα)
m mass of ram (µάζα κεφαλής)
mo mass of upper ram (µάζα άνω κεφαλής)
mu mass of lower ram (µάζα κάτω κεφαλής)
E forming energy (ενέργεια διαµόρφωσης)
J moment of inertia (ροπή αδρανείας)
ω angular velocity (γωνιακή ταχύτητα)
r crank radius (ακτίνα στροφάλου)
l connecting-rod length (µήκος διωστήρα)
α crank angle (γωνία στροφάλου)
h stroke (µήκος διαδροµής εµβόλου)
A piston area (επιφάνεια εµβόλου)
p hydraulic/pneumatic pressure (υδραυλι-
κή/πνευµατική πίεση)
F forming force (δύναµη διαµόρφωσης)

Σχήµα 3.5 Οι Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Μηχανών Σχηµατισµού [3]
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καλύτερης ποιότητας.
Οι έκκεντρες πρέσες (eccentric presses) (Σχ. 3.10) ανήκουν στην κατηγο-

ρία των µηχανών διαµόρφωσης που η λειτουργία τους στηρίζεται στον έλεγχο
της κίνησης.  Η ένταση της κρούσης της µηχανής καθορίζεται διαµέσου της
εκκεντρότητας της κάµας (cam).  Στις στροφαλοφόρες πρέσες (crank-presses),
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η πορεία του εµβόλου καθορίζεται από τη
γεωµετρία (Σχ. 3.11) της στροφαλοφόρου ατράκτου (crank shaft).  Οι στροφα-
λοφόρες πρέσες πετυχαίνουν υψηλούς ρυθµούς παραγωγής, που συνήθως είναι
περίπου χίλια χτυπήµατα ανά λεπτό.  Το εύρος δυνατότητας διαφορετικών
κρούσεων συνήθως µειώνεται µε σκοπό να επιτύχουµε πιο απλή µηχανική κα-
τασκευή, µεγαλύτερη δυσκαµψία και υψηλότερη ταχύτητα παραγωγής.  Οι
στροφαλοφόρες πρέσες συνήθως χρησιµοποιούνται στην εξέλαση, βαθειά διέ-
λαση, διεργασίες µε κάµψη, ενώ οι έκκεντρες πρέσες συνήθως χρησιµοποι-
ούνται για κάµψη και χάραξη, όπου χρειάζεται µόνο ένα µικρό χτύπηµα.

Belt connection = Σύνδεση ιµάντα
Tup = Εξάρτηµα Σφύρας
Inserted anvil = Ενσωµατωµένο αµόνι
Belt = Ιµάντας

Hand control = Έλεγχος χειρός
Base casting = Χυτή έδραση
Foot control = Έλεγχος ποδιού
Working principle = Αρχή λειτουργίας

Σχήµα 3.6 Πτώση Σφύρας Οδηγούµενη µε Ιµάντα [3]
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Distinguishing features = Χαρακτηριστικά διάκρι-
σης
Work capacity = Ενέργεια λειτουργίας
Coupling = Σύζευξη
Lifting element = Στοιχείο ανύψωσης
Pressure element = Στοιχείο πίεσης
Energy store = Αποθήκευση ενέργειας
Belt-operated drop-forge hammer = Σφύρα πτώσης
οδηγούµενη από ιµάντα
Winding motion = Κίνηση περιέλιξης
Slip motion = Κίνηση ολίσθησης
Brake linings = Χιτώνια φρένων
Pulleys = Τροχαλίες
Rollers = Κύλιστρα
Belt = Ιµάντας
Flywheel = Σφόνδυλος
Chain-operated drop-forge hammer = Σφύρα πτώ-
σης οδηγούµενη από αλυσίδα
Friction coupling = Σύζευξη τριβής
Chain = Aλυσίδα
Board-operated drop-forge hammer = Σφύρα πτώ-
σης οδηγούµενη από µεταλλική πλάκα

Board rollers = Κύλιστρα µεταλλικής πλάκας
Board = Μεταλλική πλάκα
Piston-lifted drop-forge hammer = Σφύρα πτώσης
ανυψούµενη µε έµβολο
Piston rod = Βάκτρο (εµβόλου)
Power-assisted drop-forge hammer = Σφύρα πτώ-
σης µε την βοήθεια πρόσθετης  ισχύος
Steam = Ατµός
Pneumatic = Πνευµατικός
Hydraulic = Υδραυλικός
Operation = Λειτουργία
Valve = Βαλβίδα
Dual-action drop-forge hammer = Σφύρα πτώσης
διπλής δράσης
Steel belt = Μεταλλικός ιµάντας
Pressure tank = ∆εξαµενή πίεσης
A piston area (επιφάνεια εµβόλου)
p pressure (πίεση)
m mass of tup (µάζα εξαρτήµατος σφύρας)
h height of drop (ύψος πτώσης)
v velocity (ταχύτητα)
g gravitational acceleration (επιτάχυνση
βαρύτητας)

Σχήµα 3.7 ∆ιάφοροι Τύποι Σφυρών Σφυρηλάτησης
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a  Triple - disc
    drive

b  Four - disc
   drive

c  Simple - disc
    drive

Triple-disc drive = Τριπλός οδηγός σφονδύλου
Four-disc drive = Τετραπλός οδηγός σφονδύλου
Single-disc drive = Απλός οδηγός σφονδύλου

Σχήµα 3.8 Οδηγοί Σφονδύλων για Κοχλιωτές Πρέσες [3]

Reversible motor = Αντιστρεπτός κινητήρας
Flywheel = Σφόνδυλος
Tension nut = Παξιµάδι προέντασης
Pre-loaded tie bar = Προεντεταµένη δοκός σύνδε-
σης
Lead screw = Κύριος κοχλίας

Divided press body = ∆ιαιρούµενο σώµα πρέσας
Press ram = 'Εµβολο πρέσας
Ram guide = Οδηγός εµβόλου
Two-hand operating levers = Μοχλοί λειτουργίας
δυο χεριών

Σχήµα 3.9 Οι Κοχλιωτές Πρέσες µε απευθείας Οδηγό Μηχανής

Οι πρέσες µε σφήνα (wedge presses) (Σχ. 3.12, 3.13) που λειτουργούν µηχανι-
κά ή υδραυλικά µπορεί να ασκήσουν υψηλές δυνάµεις.  Η κίνηση για την δια-
µόρφωση δηµιουργείται από µια σφήνα που είναι τοποθετηµένη µεταξύ του
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άνω µέρoυς του κυρίου σώµατος και του εµβόλου.  Εξαιτίας της µεγάλης πε-
ριοχής επαφής µεταξύ της σφήνας και του εµβόλου καθώς και της ογκώδους
δοµής του κυρίου σώµατος, οι πρέσες αυτές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για
άνισα κατανεµηµένα φορτία.  Είναι µηχανές βαριάς χρήσεως (heavy duty ma-
chines) µε πολύ χαµηλή παραγωγικότητα (30 µε 70 χτυπήµατα το λεπτό) αλλά
µε πολύ υψηλή δύναµη διαµόρφωσης [3].

Setting = Τοποθέτηση
Eccentric = Έκκεντρος
Journal = Τµήµα ατράκτου µέσα σε ρουλεµάν
Bushing = Τριβέας
Connecting rod = ∆ιωστήρας
Shaft = Άτρακτος
Stroke = ∆ιαδροµή (εµβόλου)

H press stroke (διαδροµή συµπίεσης)
Mw mid position of shaft (µέση θέση ατράκτου)
MB mid position of bushing (µέση θέση τριβέα)
e1 shaft eccentricity (εκκεντρότητα ατράκτου)
e2 bushing eccentricity (εκκεντρότητα τριβέα)
e resultant set eccentricity (συνισταµένη εκκεντρό-
τητα)

Σχήµα 3.10 Κεκλιµένη Έκκεντρη Πρέσα Μεταβλητής ∆ιαδροµής

Η πιο διαδεδοµένη µηχανή διαµόρφωσης (Σχ. 3.14) είναι η υδραυλική πρέσα
(hydraulic press).  Η αρχή λειτουργίας της στηρίζεται στον έλεγχο της ασκού-
µενης δύναµης και παρέχει ακριβή έλεγχο της δύναµης καθ' όλη την διαδικα-
σία διαµόρφωσης.  Τα πλαίσια (frames) των υδραυλικών πρέσων είναι παρό-
µοια µε εκείνα των µηχανικών πρέσων και συνήθως περιλαµβάνουν πολλά
υδραυλικά συστήµατα οδήγησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πολύ-
πλοκες διεργασίες διαµόρφωσης και κοπής όπως οι διαδικασίες fine blanking
(Σχ. 3.15), όπου πολλαπλές λειτουργίες πραγµατοποιούνται µεταξύ του εργα-
λείου και του επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος σ' ένα µόνο χτύπηµα.  Οι υδραυ-
λικές πρέσες έχουν µεγάλο κόστος, είναι ανθεκτικές, απαιτούν ιδιαίτερη συν-
τήρηση, αλλά παρέχουν µεγάλης ακριβείας διεργασίες µε πολύπλοκες γεωµε-
τρίες.
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Drive motor = Ηλεκτροκινητήρας
Flywheel = Σφόνδυλος
Reduction gear = Μειωτήρας
Clutch = Συµπλέκτης
Crank shaft = Στροφαλοφόρος
Brake = Πέδη (φρένο)
Connecting rod = ∆ιωστήρας
Ram = Έµβολο

Table = Τράπεζα
nK rate of rotation of crank shaft (ρυθµός περι-
στροφής του στροφαλοφόρου, στροφές ανά λεπτό)
nM rate of rotation of motor (ρυθµός περιστροφής
του ηλεκτροκινητήρα, στροφές ανά λεπτό)
nS rate of rotation of flywheel (ρυθµός περιστρο-
φής του σφονδύλου, στροφές ανά λεπτό)

Σχήµα 3.11 Κίνηση Στροφαλοφόρου Πρέσας

Σχήµα 3.12 Πρέσα Σφυρηλάτησης µε κίνηση Σφήνας [3]
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Άλλος τύπος µηχανών διαµόρφωσης υλικού είναι οι µηχανές διέλασης συρµά-
των (wire drawing machines) που χρησιµοποιούνται για να µειώσουν τη διά-
µετρο των συρµάτων ως 0,01 mm.  Η διαµόρφωση πραγµατοποιείται στο κα-
λούπι διέλασης, που συνήθως είναι φτιαγµένο από καρβίδιο ή διαµάντι ανάλο-
γα µε την εφαρµογή.  Το σύρµα µε τη βοήθεια ενός τύµπανου τεντώνεται και
τραβιέται διαµέσου του καλουπιού µειώνοντας τη διάµετρό του και τελικά το
επεξεργαζόµενο σύρµα τυλίγεται πάνω στο τύµπανο (Σχ. 3.16).

Flywheel = Σφόνδυλος
Clutch = Συµπλέκτης
Connecting rod = ∆ιωστήρας
Brake = Πέδη (φρένο)

Ram = Έµβολο
Frame = Πλαίσιο
Table = Τράπεζα

Σχήµα 3.13 Πρέσα µε Σφήνα

Στο άλλο άκρο των µηχανών διαµόρφωσης είναι οι µηχανές εξέλασης (Σχ.
3.17), που ωθούν το υλικό µέσω µιας µήτρας εξέλασης για να διαµορφώσουν
ράβδους (bars) και σωλήνες (tubes) σε µια ποικιλία σχηµάτων.
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Οι µηχανές κάµψης (bending) και εξέλασης (rolling) χρησιµοποιούνται για την
επεξεργασία µεταλλικών ελασµάτων (Σχ. 3.18 και 3.19).  Ένα αδιαµόρφωτo
µεταλλικό έλασµα συσφίγγεται, αρχικά, ανάµεσα στο άνω και κάτω µέρος της
µπάρας σύσφιξης και κάµπτεται στην επιθυµητή γωνία [3] µέσω µιας δοκού
κάµψης (Σχ. 3.18).  Οι περιστροφικές µηχανές διέλασης (Σχ. 3.19) περιλαµβά-
νουν τρεις κυλίνδρους, δυο από τους οποίους οδηγούνται, ενώ ο τρίτος είναι
σε µια σταθερή θέση.  Οι οδηγούµενοι κύλινδροι, που βρίσκονται πιο χαµηλά,
ρυθµίζονται σύµφωνα µε την επιθυµητή ακτίνα για την κάµψη και το πάχος
του ελάσµατος.  Αυτές οι µηχανές συνήθως χρησιµοποιούνται στην κατα-
σκευή µεγάλων κυλινδρικών δοχείων, δοχείων πιέσεως κ.λ.π.

Σχήµα 3.14 Υδραυλική Πρέσα [3]
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Blanking punch = Έµβολο µε εσωτερικό κενό
Die = Μήτρα
Stripper plate = Έλασµα αποσύνδεσης
Bending punch = Έµβολο κάµψης
Piercing punch = Έµβολο διάτµησης
Ejector = Εκτοξευτήρας
Ejector pin = Πείρος εκτοξευτήρα
Gripper and stripper plate = Έλασµα συγκράτησης
και αποσύνδεσης
Support plate = Έλασµα υποστήριξης
Pressure plate = Έλασµα πίεσης
Punch plate = ∆ιάτρητο έλασµα
Thrust plate = Έλασµα ώθησης
Base plate = Έλασµα βάσης
Pressure pins = Πείροι πίεσης
Guide pins = Οδηγοί πείροι
Guide plate = Έλασµα οδηγός
Upper bolster = Άνω έδραση
Lower bolster = Κάτω έδραση
Guide pillars = Στήλες οδηγοί
Raw material = Ακατέργαστο υλικό
Movement = Κίνηση
Force = ∆ύναµη
FR serrated-ring-gripping force (καθοδική δύναµη)
FG upward-gripping force (ανοδική δύναµη)
FS shearing force (διατµητική δύναµη)
FRA stripping force (δύναµη αποσύνδεσης)
FGA ejector force (δύναµη εκτόξευσης)
Working sequence = Σειρά εκτέλεσης εργασιών
(a) Tool is closed, material is gripped both sides of

the cutting edge by serrated-ring- and upward-
gripping forces acting = Κλείνεται το εργαλείο και
το υλικό συγκρατείται στις δύο πλευρές των ακ-
µών κοπής από ανοδικές και καθοδικές ενεργούσες
δυνάµεις
(b) Material part sheared by shearing force FS;
gripping forces FR and FG fully acting = Το υλικό
υπόκειται σε πλήρη διάτµηση από την διατµητική
δύναµη FS.  Οι δυνάµεις συγκράτησης FR και FG
σε πλήρη δράση
(c) End of stroke; component is in die and piercing
is inside blanking punch = Πέρας της διαδροµής.
Το εξάρτηµα βρίσκεται στην µήτρα και η διάτρη-
ση στον ζουµπά µε το εσωτερικό κενό
(d) Serrated-ring-gripping force and upward-
gripping force are removed and tool is opened =
Αποµακρύνονται οι ανοδικές και καθοδικές δυνά-
µεις συγκράτησης και ανοίγεται το εργαλείο
(e) The stripping force replaces the serrated-ring-
gripping force, the piercing is ejected and the ma-
terial is stripped off the blanking punch = Η δύνα-
µη αποσύνδεσης αντικαθιστά την καθοδική δύνα-
µη συγκράτησης, πραγµατοποιείται η διάτµηση
και αποσυνδέεται το υλικό από τον ζουµπά µε το
εσωτερικό κενό
(f) The ejector force replaces the upward-gripping
force and the blank is ejected.  The raw material is
fed forward = Η δύναµη εκτόξευσης αντικαθιστά
την ανοδική δύναµη συγκράτησης και αποµακρύ-
νεται το κενό τµήµα.  Συνεχίζεται η τροφοδότηση
µε ακατέργαστο υλικό

Σχήµα 3.15 Η Σειρά Εκτέλεσης των Εργασιών του Εργαλείου της Πρέσας fine-
blanking [3]
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Winding drum = Τύµπανο περιέλιξης
Drawing drum = Τύµπανο τεντώµατος
Lubricant container = ∆οχείο λιπαντικών
Drawing die = Καλούπι διέλασης
Drawing angle = Γωνία έλξης

Σχήµα 3.16 Μηχανή ∆ιέλασης πολλαπλών συρµάτων

Thust strut = Λάµα στήριξης
Cropping blade = Λεπίδα κοπής
Container mount = Στήριξη θαλάµου
Sliding crossbeam = Χιαστή ολισθαίνουσα δοκός
Cylinder unit = Μονάδα κυλίνδρου
Ingot container = Θάλαµος εισαγωγής χυτού µε-
ταλλικού υλικού, µε διατοµή αυτής του θαλάµου
Ingot = Χυτό µεταλλικό υλικό σε προκαθορισµένο

σχήµα για επακόλουθη θερµική κατεργασία
Indirect = Έµµεσος
Die = Μήτρα
Pressure ram = Έµβολο πίεσης
Direct = Άµεσος
Die holder = Συγκρατητής µήτρας
Pressure disc = ∆ίσκος πίεσης

Σχήµα 3.17 Μηχανή ∆ιέλασης
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Diagrammαtic Illustration = ∆ιαγραµµατική Απει-
κόνιση
Working principle = Αρχή λειτουργίας
Interchangeable profile plate = Εναλλάξιµη πλάκα
συγκράτησης του προφίλ

Upper clamping bar = Άνω πρόβολος πρόσδεσης
Lower clamping bar = Κάτω πρόβολος πρόσδεσης
Bending beam (pivoted in direction of arrow) =
∆οκός κάµψης (περιστρεφόµενη κατά την διεύ-
θυνση του βέλους)

Σχήµα 3.18 Μηχανή ∆ιαµόρφωσης µε Κάµψη

Σχήµα 3.19 Περιστροφική Mηχανή ∆ιέλασης
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3.1.2 Μηχανές αφαίρεσης υλικού
(Machines for Material Removal)

Οι µηχανές αφαίρεσης υλικού είναι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται περισ-
σότερο συχνά στα συστήµατα παραγωγής.  Περιλαµβάνουν µηχανές βασισµέ-
νες σε µηχανικούς (mechanical), θερµικούς (thermal), ηλεκτροχηµικούς (elec-
trochemical), και χηµικούς (chemical) µηχανισµούς αφαίρεσης υλικού.  Ο ό-
ρος εργαλειοµηχανή αναφέρεται συχνά µόνο  στις µηχανές αφαίρεσης υλικού,
που χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: στις µηχανές που χρησιµοποιούν εργαλεία
µε µονή κοπτική ακµή (π.χ. τορνίρισµα, φρεζάρισµα κ.λ.π.) και σ’ αυτές που
χρησιµοποιούν εργαλεία µε πολλαπλές κοπτικές ακµές (λείανση).  Οι µηχανές
µε τις µονές κοπτικές ακµές µπορούν να χωρισθούν, ανάλογα µε την κίνηση
της κοπής, σε περιστροφικές (rotational) και σε ευθύγραµµα (translational)
κινούµενες µηχανές.

Cross head = Εγκάρσια κεφαλή
Tool post = Εργαλειοφορείο
Cross beam = Εγκάρσια δοκός

Column = Στήλη
Table = Τράπεζα
Bed = Υπόβαθρο (π.χ. στήριξης τραπέζης)

Σχήµα 3.20 Μηχανή Gantry ή Γεφυροπλάνη

Οι εργαλειοµηχανές αφαίρεσης υλικού περιλαµβάνουν ένα πλαίσιο που υπο-
στηρίζει τις σχετικές κινήσεις ανάµεσα στο εργαλείο και το επεξεργαζόµενο
εξάρτηµα έτσι ώστε να µπορεί να ολοκληρωθεί η κοπή.  Επίσης περιλαµβά-
νουν κύριους και δευτερεύοντες κινητήρες που παρέχουν την κύρια κοπτική
κίνηση αλλά και τη σχετική κίνηση ανάµεσα στο εργαλείο και το επεξεργαζό-
µενο εξάρτηµα.  Περιλαµβάνουν ακόµη βοηθητικές συσκευές που παρέχουν
ροή ψυκτικών υγρών και άλλες βοηθητικές αλλά απαραίτητες λειτουργίες για
τη µηχανή, Τέλος, η µηχανή περιλαµβάνει µονάδες ελέγχου που συντονίζουν
την κίνηση των αξόνων, ώστε οι κινήσεις του εργαλείου, του επεξεργαζόµενου
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εξαρτήµατος και της προκύπτουσας κίνησης κοπής να παράγουν µε ακρίβεια
τα απαιτούµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εξαρτήµατος.

Οι µηχανές στις οποίες η κύρια κίνηση κοπής γίνεται µε ευθύγραµµη κί-
νηση περιλαµβάνουν τις µηχανές πλανίσµατος (planing), µoρφoπoίησης
(shaping) και γλύφανσης (broaching).  Οι µηχανές Gantry ή γεφυροπλάνες (Σχ
3.20) αποτελούν τυπικά παραδείγµατα εργαλειοµηχανών, που χρησιµοποιούν-
ται για την κατασκευή µεγάλων και επίπεδων επιφανειών.  Τα επεξεργαζόµενα
εξαρτήµατα είναι συνήθως µακριά και βαριά, όπως στην αεροδιαστηµική βιο-
µηχανία και στην ίδια τη βιοµηχανία εργαλειοµηχανών.  Εφόσον η ταχύτητα
κοπής καθορίζεται απ' την ταχύτητα τραπεζιού (table speed), ο κύριος κινητή-
ρας  (ηλεκτροµηχανικός ή υδραυλικός) πρέπει να υποστηρίζει µια σχετική ευ-
ρεία γκάµα ταχυτήτων για την κάλυψη διαφορετικών τύπων υλικών.  Επίσης
το τραπέζι θα πρέπει να µπορεί να κινείται µε υψηλότερες ταχύτητες οι οποίες
απαιτούνται για τις ανενεργές κινήσεις του ώστε να µεγιστoπoιείται ο ρυθµός
παραγωγής και η παραγωγικότητα.  Οι γεφυροπλάνες (gantry planing ma-
chines) συνήθως χρησιµοποιούνται στην παραγωγή παρτίδων µε µικρό µέγε-
θος ή για την παραγωγή ενός είδους προϊόντων, ενώ οι µηχανές γλύφανσης,
λόγω της υψηλής τους τιµής και της δυσκολίας να κατασκευασθεί το εργαλείο
γλύφανσης, (Σχ. 3.21), χρησιµοποιούνται κυρίως στη µαζική παραγωγή.  Οι
µηχανές γλύφανσης χρησιµοποιούνται για εσωτερική και για εξωτερική γλύ-
φανση (Σχ. 3.21) και είναι διαθέσιµες σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη (Σχ.
3,22).

Main motion = Κύρια κίνηση
Depth of cut = Βάθος κοπής
Tool = Εργαλείο
Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα

Internal = Εσωτερικός
External = Εξωτερικός
Broaching = Γλύφανση

Σχήµα 3.21 Αποµάκρυνση Αποβλήτου µε Γλύφανση
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Μια µηχανή ευρείας χρήσεως µε περιστροφική κοπτική κίνηση, είναι ο τόρνος
(Σχ. 3.23).  Ο τόρνος µπορεί να πραγµατοποιήσει µια ποικιλία διεργασιών
τόρνευσης, όπως εξωτερικό και εσωτερικό τορνίρισµα (turning), τρύπηµα
(boring) και άνοιγµα σπειρώµατος (threading).  Ο ατέρµονας κοχλίας (lead
screw) της µηχανής έχει υψηλή ακρίβεια και συνήθως χρησιµοποιείται για τη
δηµιουργία σπειρωµάτων.  Ο άξονας εισόδου, που καθορίζει τη διαδροµή καθ'
όλο το µήκος του χρησιµοποιείται για να εξασφαλίζει την κίνηση της πρόωσης
της µηχανής.  Οι τόρνοι Universal είναι σχετικά ευέλικτες µηχανές που µπο-
ρούν να παράγουν ποικιλία σχηµάτων τα οποία καθορίζονται απ' τη σχετική
κίνηση του επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος και του εργαλείου, αλλά για χαµη-
λούς ρυθµούς παραγωγής.  Για να βελτιωθούν αυτοί οι ρυθµοί παραγωγής,
που στους τόρνους είναι χαµηλοί λόγω των συχνών αλλαγών των εργαλείων,
οι εργαλειοµηχανές (Σχ. 3.24) περιλαµβάνουν περιστρεφόµενες διατάξεις (tur-
rets) για αυτόµατη αλλαγή εργαλείων.  Αυτό επιτρέπει τη χρησιµοποίηση µιας
γκάµας κοπτικών εργαλείων για το ίδιο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα, που ελατ-
τώνει τους χρόνους παραγωγής χωρίς απαραίτητα να µειώνει την ευελιξία του
τόρνου (Σχ. 3.25).

Slide block = Ολισθαίνον τµήµα (µπλοκ)
Operating piston = Έµβολο λειτουργίας
Broach = Εργαλείο γλύφανσης
Main cylinder = Κύριος κύλινδρος
Workpiece rest = Υπόβαθρο εναπόθεσης εξαρτή-
µατος προς κατεργασία

Clamping plate = Πλάκα σύσφιξης
Broach holder = Συγκρατητής εργαλείου γλύφαν-
σης
Guide pillars = Στήλες οδηγοί
Machine frame = Πλαίσιο µηχανής

Σχήµα 3.22 Μηχανή Κάθετης Εσωτερικής Γλύφανσης
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Tool holder = Συγκρατητής εργαλείου
Compound slide = Σύνθετος ολισθητήρας (γλί-
στρα)
Tailstock = Κεντροφορέας
Spindle = Άτρακτος
Head stock = Κεφαλή στήριξης
Chuck = Σφιγκτήρας

Cross slide = Χιαστός ολισθητήρας (γλίστρα)
Apron = Ποδιά
Feed shaft = Άξονας τροφοδοσίας
Switch shaft = Άξονας διακλάδωσης
Lead screw = Κύριος κοχλίας
Base = Βάση
Bed = Υπόβαθρο (κρεβάτι)

Σχήµα 3.23 Τόρνος

Σχήµα 3.24 Αριθµητικά Ελεγχόµενος Αυτόµατος Τόρνος µε Περιστρεφόµενη
∆ιάταξη (turret) για Αυτόµατη Αλλαγή Εργαλείων
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Σχήµα 3.25 Κάθετος Τόρνος

Σχήµα 3.26 Ακτινικό ∆ράπανο Κατακόρυφης ∆ιάτρησης

Μια κατηγορία εργαλειοµηχανών, για την παραγωγή συµµετρικών εκ περι-
στροφής γεωµετρικών χαρακτηριστικών, είναι οι µηχανές διάτρησης (drilling
and boring equipment).  Αυτές οι µηχανές ποικίλουν από τις πιο απλές, χειρο-
κίνητες, που συνήθως χρησιµοποιούνται για επιδιορθώσεις, ως τις εργαλειο-
µηχανές κατακόρυφης διάτρησης (radial drilling presses) που χρησι-
µοποιούνται για µεγαλύτερα εξαρτήµατα (Σχ 3.26).  Κατά τη διάτρηση, η πε-
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ριοχή που σχηµατίζεται το απόβλητο είναι περιορισµένη, κάτι που κάνει τη
διάτρηση σχετικά αργή διαδικασία σε σύγκριση µε το τορνίρισµα.

Σχήµα 3.27 Συγκράτηση για ∆ιεργασία Βαθιάς ∆ιάτρησης

Ο σχηµατισµός του αποβλήτου επίσης περιορίζει τη δηµιουργία των οπών µε
µεγάλο λόγο βάθους προς διάµετρο.  Προκειµένου να ξεπερασθεί αυτός ο
περιoρισµός, υπάρχουν τεχνικές για την εξαγωγή του αποβλήτου από το βάθος
της οπής, οι οποίες εισάγουν ψυκτικό υγρό υπό υψηλή πίεση, επιτρέποντας
έτσι µεγαλύτερη ακρίβεια στις διαστάσεις (Σχ. 3.27).  Η παραγωγικότητα  της
διάτρησης µπορεί να αυξηθεί όταν χρησιµοποιούνται µηχανές που έχουν πολ-
λά τρυπάνια, ικανές να ανοίγουν πολλές οπές συγχρόνως (Σχ. 3.28).

Σχήµα 3.28 Μηχανή ∆ιάτρησης Πολλαπλών Τρυπανιών
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Single-column machine with one milling-
spindle head = Οριζόντια φρέζα µονής στή-
λης, µιας ατράκτου
Single-column machine with overhanging
beam and two milling-spindle heads = Φρέζα
µονής στήλης µε πρόβολο και δύο ατράκτους
Single-column machine with cross slide, sup-
port stand and one milling-spindle head = Ο-
ριζόντια φρέζα µονής στήλης µε γεφυρωτή
γλίστρα, υποστήριξη και µία άτρακτο
Double-column machine with cross beam and

two milling-spindle heads = Οριζόντια φρέζα
διπλής στήλης µε γέφυρα και δύο ατράκτους
Double-column machine with cross beam,
cross slide and two milling-spindle heads =
Φρέζα διπλής στήλης µε γέφυρα, γεφυρωτή
γλίστρα και δύο ατράκτους
Double-column machine with cross beam,
cross slide and four milling-spindle heads =
Φρέζα διπλής στήλης µε γέφυρα, γεφυρωτή
γλίστρα και τέσσερις ατράκτους.

Σχήµα 3.29 Στοιχεία για Φρέζες Μονής και ∆ιπλής Στήλης

Spindle head = Κεφαλή ατράκτου
Milling spindle = Άτρακτος φρεζαρίσµατος
Table = Τράπεζα

Machine bed = Υπόβαθρο (κρεβάτι) εργαλειοµη-
χανής
Main column = Κορµός εργαλειοµηχανής
Main slides = Κύριες γλίστρες

Σχήµα 3.30 Μηχανή Φρεζαρίσµατος
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Σχήµα 3.31 Φρέζα Universal

Σχήµα 3.32 Κέντρο Κατεργασίας µε Αυτόµατη Μονάδα Αλλαγής Εργαλείων [3]
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Στο φρεζάρισµα η κύρια κίνηση κοπής είναι επίσης περιστροφική, αλλά η
πρόωση δεν είναι προς την κατεύθυνση του κοπτικού εργαλείου, αλλά κάθετα
προς αυτό.  Οι φρέζες (Σχ. 3.29) χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία τόσο για
την παραγωγή µικρών παρτίδων όσο και για µαζική παραγωγή.  ∆ιαφορετικοί
τύποι φρεζών (Σχ. 3.30) παρέχουν ποικιλία ταχυτήτων παραγωγής, ευελιξίας
και στιβαρότητας, που απαιτείται ειδικά για την παραγωγή εξαρτηµάτων υψη-
λής ακρίβειας.  Λόγω του αριθµού των αξόνων κατά τους οποίους γίνεται η
σχετική κίνηση µεταξύ του επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος και του εργαλείου
(Σχ. 3.31), οι µηχανές φρεζαρίσµατος παρέχουν ευελιξία σε µεγάλο βαθµό σε
σχέση µε τη γεωµετρία του εξαρτήµατος.  Γι' αυτό τα κέντρα κατεργασίας (Σχ.
3.32) είναι βασικά φρέζες µε επιπρόσθετες µονάδες για την αλλαγή των εργα-
λείων ώστε να παρέχουν µεγάλο βαθµό ευελιξίας και υψηλό ρυθµό παραγω-
γής.  Εποµένως τα κέντρα κατεργασίας είναι σηµαντικό εξάρτηµα των ευέλι-
κτων συστηµάτων παραγωγής τα οποία θα συζητηθούν αργότερα.

Transverse grinding Straight - plunge grinding

Circular feed
motion

Circular feed
motion

Circular feed
motion

Circular feed
motion

Discreat in - feed
motion

Reciprocating transverse
feed motion

Continuous in - feed
motion

Linear - peel grinding Angular - plunge grinding

Continuous angula
in - feed motionLarge

in - feed

Slow transverse -
feed motion

Transverse grinding = Εγκάρσια λείανση
Straight-plunge grinding = Λείανση βύθισης
Linear-peel grinding = Λείανση ξεχονδρίσµατος
Angular-plunge grinding = Γωνιακή λείανση βύθι-
σης
Circular feed motion = Περιστροφική κίνηση

πρόωσης
Discreet in-feed motion = ∆ιακριτή πρόωση
Reciprocating transverse feed motion = Εγκάρσια
παλινδροµική πρόωση
Continuous in-feed motion = Συνεχής πρόωση
Large in-feed = Μεγάλη πρόωση

Σχήµα 3.33 Τεχνικές Εξωτερικής Κυλινδρικής Λείανσης

Οι διεργασίες λείανσης διαφόρων τύπων (grinding, honing and lapping) χρη-
σιµοποιούνται (Κεφ. 2) για να επιτευχθεί µεγάλη ακρίβεια και υψηλή ποιότητα
στην κατεργαζόµενη επιφάνεια.  Αυτές οι διεργασίες χρησιµοποιούνται κυρίως
σε κατασκευές υψηλής ακρίβειας, όπου η ποιότητα και η ακρίβεια είναι πε-
ρισσότερο σηµαντικές από το ρυθµό παραγωγής.  Η εξωτερική λείανση περι-
λαµβάνει ένα πλήθος διεργασιών (Σχ. 3.33), η πλειοψηφία των οποίων πραγ-
µατοποιείται µε µια εξωτερική κυλινδρική λειαντική µηχανή (Σχ. 3.34), όπου
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η γωνία της τράπεζας εργασίας και της κεφαλής του λειαντικού τροχού ρυθµί-
ζονται αναλόγως του υπό επεξεργασία εξαρτήµατος (Σχ. 3.35).

Work-spindle motor = Κινητήρας ατράκτου εξαρ-
τήµατος
Cutting-fluid nozzle = Ακροφύσιο υγρού λίπανσης
Grinding-wheel = Τροχός λείανσης
Wheel-spindle head stock = Κορµός κεφαλής της
ατράκτου του λειαντικού τροχού
Wheel-spindle motor = Κινητήρας της ατράκτου
του λειαντικού τροχού
Tail stock = Κουκουβάγια
Wheel head slide = Ολισθητήρας (γλίστρα) κεφα-
λής
Workpiece table = Τράπεζα εργασίας

Table guides = Οδηγοί τραπέζης (εργασίας)
Machine bed = Υπόβαθρο εργαλειοµηχανής
Table-slide reversing stops = Σηµεία αναστροφής
της φοράς κίνησης της τράπεζας
Wheel-dressing unit = Μονάδα ανανέωσης της ε-
πιφάνειας του λειαντικού τροχού
Reversing lever for transverse feed = Μοχλός ανα-
στροφής της φοράς κίνησης της τράπεζας
Work-spindle centre and driving dog = Κέντρο α-
τράκτου εργασίας και οδηγός κίνησης
Work-spindle head stock = Κορµός κεφαλής της
ατράκτου εργασίας

Σχήµα 3.34 Η Βασική Σχεδίαση της Εξωτερικής Κυλινδρικής Μηχανής Λείαν-
σης

'Όταν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια, ποιότητα και υψηλός ρυθµός παραγωγής,
χρησιµοποιείται συνήθως άκεντρη (centerless) λείανση.  Η διαδικασία αυτή
είναι έτσι σχεδιασµένη, ώστε το υπό κατεργασία εξάρτηµα να στηρίζεται πάνω
σε µια βάση.  'Ένας τροχός κυλινδρικός από συνθετικό ελαστικό ή ελαστικο-
ποιηµένο πλαστικό, τοποθετείται απέναντι από τον λειαντικό τροχό.  Αυτή η
γεωµετρική διάταξη επιτρέπει την κατά µήκος λείανση (through-feed grinding)
ή την κατακόρυφη λείανση (plunge grinding) των εξαρτηµάτων.  Όταν η δια-
δικασία χρησιµοποιείται για λείανση κατά µήκος, η ευθύγραµµη κίνηση πρό-
ωσης δηµιουργείται µέσω γωνιακής περιστροφής του τροχού που ελέγχει την
κίνηση.  Οι µηχανές άκεντρης λείανσης (Σχ. 3.36) είναι ακριβότερες από τις
µηχανές εξωτερικής λείανσης και συναντώνται σε συστήµατα µαζικής παρα-
γωγής ειδικότερα στην αυτοκινητοβιοµηχανία.
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Wheel-spindle head stock = Κορµός κεφαλής της
ατράκτου του λειαντικού τροχού
Control cabinet = Μονάδα ελέγχου
In-process gauging unit = Ενσωµατωµένη µονάδα
µέτρησης κατά την διάρκεια της διεργασίας
Tail stock = Κουκουβάγια

Grinding-wheel = Τροχός λείανσης
Work-spindle head stock = Κορµός κεφαλής της
ατράκτου εργασίας
Cutting-fluid filtering unit = Μονάδα καθαρισµού
του υγρού λίπανσης

Σχήµα 3.35 Universal Μηχανή Εξωτερικής Κυλινδρικής Λείανσης

Grinding-wheel dressing unit = Μονάδα ανανέω-
σης της επιφάνειας του λειαντικού τροχού
Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα
Control-wheel dressing unit = Μονάδα ανανέωσης
της επιφάνειας του λειαντικού τροχού
Control-wheel dressing motor = Κινητήρας της
µονάδας ανανέωσης της επιφάνειας του ελεγχοµέ-
νου λειαντικού τροχού
Movable control-wheel head stock = Κινητός

κορµός κεφαλής του ελεγχοµένου λειαντικού τρο-
χού
Machine bed = Υπόβαθρο εργαλειοµηχανής
Control wheel = Τροχός ελέγχου
Workpiece-support plate = Πλάκα υποστήριξης
του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος
Grinding wheel = Τροχός λείανσης
Fixed grinding-wheel head stock = Σταθερός κορ-
µός κεφαλής λειαντικού τροχού

Σχήµα 3.36 Τα Βασικά Μέρη της Άκεντρης Μηχανής Λείανσης
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Hole grinding = Λείανση οπών
Small holes = Μικρές οπές
Face grinding with face-grinding unit = Μετωπική
λείανση µε λειαντικό µετωπικό εξάρτηµα
Bore grinding = Λείανση εσωτερικής κυλινδρικής

κοιλότητας
Large bores = Μεγάλης διαµέτρου εσωτερικές κυ-
λινδρικές κοιλότητες
Base and face grinding = Βασική και µετωπική
λείανση

Σχήµα 3.37 Τεχνικές Εσωτερικής Λείανσης

Face-grinding wheel = Μετωπικός λειαντικός τρο-
χός
Chuck = Σφιγκτήρας
Grinding-wheel spindle = Άτρακτος λειαντικού
τροχού
Grinding-wheel spindle head stock = Κορµός κε-
φαλής της ατράκτου του λειαντικού τροχού
Wheel-head slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)

κεφαλής
Reversing lever for transverse feed = Μοχλός ανα-
στροφής της φοράς της κίνησης της τράπεζας
Workpiece-head slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)
κεφαλής κατεργαζοµένου εξαρτήµατος
Workpiece-spindle head slide = Ολισθητήρας
(γλίστρα) κεφαλής ατράκτου του κατεργαζόµενου
εξαρτήµατος

Σχήµα 3.38 Τα Βασικά Μέρη της Εσωτερικής Κυλινδρικής Λειαντικής Μηχανής
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Οι τεχνικές εσωτερικής λείανσης (Σχ. 3.37) είναι πολύ σηµαντικές στις βιοµη-
χανίες εδράνων.  Η διεργασία έχει περιορισµούς ως προς τη δυναµική της ευ-
στάθεια, διότι το µέγεθος του λειαντικού τροχού και της ατράκτου που υπο-
στηρίζει, περιορίζεται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εξαρτήµατος
που πρέπει να λειανθεί.  Ο σχεδιασµός (Σχ. 3.38) µιας εσωτερικής κυλινδρικής
λειαντικής µηχανής συνήθως παρέχει τη δυνατότητα της πλάγιας πρόωσης
στην επιφάνεια που τοποθετείται το προς επεξεργασία εξάρτηµα.  Για να αντι-
πετωπισθεί η δυναµική αστάθεια της ατράκτου που στηρίζει το λειαντικό τρο-
χό, µπoρoύν να χρησιµοποιηθούν εύκολα προσαρµοζόµενες µονάδες αυτοµά-
του ελέγχου (θα συζητηθούν σε επόµενο κεφάλαιο).

Για τη λείανση επιπέδων επιφανειών και των εξαρτηµάτων µε επιφανειακή
διαµόρφωση χρησιµοποιούνται τεχνικές επιφανειακής λείανσης µε τις κατάλ-
ληλες µηχανές για επιφανειακή λείανση (Σχ. 3.39).  Ο σχεδιασµός αυτών των
µηχανών περιλαµβάνει µια τράπεζα, που κινείται κατά µήκος της µηχανής και
είναι τοποθετηµένη σε ολισθητήρες.  Οι κινητήρες  για την κίνηση της τράπε-
ζας µπορεί να είναι συνδυασµός ηλεκτροµηχανικών και υδραυλικών µονάδων
ή κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC).

Wheel-dressing unit = Μονάδα ανανέωσης
της επιφάνειας του λειαντικού τροχού
Wheel-head slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)
κεφαλής
Column = Στήλη
Work-table slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)
τραπέζης εργασίας
Machine bed = Υπόβαθρο (κρεβάτι)

εργαλειοµηχανής
Cross slide = Εγκάρσιος ολισθητήρας (γλί-
στρα)
Table-slide reversing stops = Σηµεία ανα-
στροφής της φοράς κίνησης της τράπεζας
Work table with T-slots or magnetic chuck =
Τράπεζα εργασίας µε σχισµές σχήµατος Τ ή
µαγνητικό σφιγκτήρα

Σχήµα 3.39 Η Βασική Σχεδίαση Επιφανειακής Λειαντικής Μηχανής
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Grinding wheel = Τροχός λείανσης
Grinding-wheel spindle = Άτρακτος λειαντικού
τροχού
Flange = Κολάρο (φλάντζα)
Mounting = Πλαίσιο στήριξης
Hydro-mechanical bearings = Υδροµηχανικά έ-
δρανα
Hydrodynamic axial-thrust bearings = Υδροδυνα-
µικά αξονικά ωστικά έδρανα

Hydrodynamic radial bearings = Υδροδυναµικά α-
κτινικά έδρανα
Rolling bearings = Έδρανα κύλισης
Fixed = Σταθερός
Free = Ελεύθερος
Lubrication-oil infeeds = Είσοδοι λιπαντικού ελαί-
ου
Lubrication-oil outlets = Έξοδοι λιπαντικού ελαίου
Pulley = Τροχαλία

Σχήµα 3.40 Σχέδια της Ατράκτου Λειαντικού Τροχού

Limiting factors for = Περιοριστικοί παράγοντες
για
Performance of grinding wheel = Απόδοση λεια-
ντικού τροχού
Speed of spindle = Ταχύτητα ατράκτου
Belt drive = Οδήγηση µε ιµάντα
Motor power = Ισχύς κινητήρα
Belt efficiency = Αποδοτικότητα ιµάντα
Pulley speed = Ταχύτητα τροχαλίας
Built-in motor = Ενσωµατωµένος κινητήρας

Thermal loading = Θερµική φόρτιση
Rigidity of armature = Στιβαρότητα οπλισµού
Air turbine = Αεροστρόβιλος
Energy generation and transmission = ∆ηµιουργία
και µεταφορά ενέργειας
Bearings/Air velocity = Έδρανα/Ταχύτητα αέρα
ns speed of grinding spindle in rev min-1 (ταχύτητα
λειαντικού τροχού σε στροφές/ λεπτό)
Ps power of grinding spindle (ισχύς λειαντικού
τροχού)

Σχήµα 3.41 ∆ιάφορα Σχέδια Ατράκτων της Mηχανής Εσωτερικής Λείανσης
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Variable DC motor = Μεταβλητός κινητήρας συ-
νεχούς ρεύµατος
Pulley drive = Οδήγηση µε τροχαλίες
Removable driving plate = Αφαιρούµενος δίσκος
οδήγησης
Driving dog = Οδηγός κίνησης
Dead centre = Κέντρο

Pulley with thrust-free bearings = Τροχαλία χωρίς
ωστικά έδρανα
Workpiece spindle = Κεφαλή ατράκτου του κα-
τεργαζόµενου εξαρτήµατος
Spindle locking-pin = Σφήνα σταθεροποίησης α-
τράκτου

Σχήµα 3.42 Η Κεφαλή Εργασίας της Ατράκτου

'Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο σε οποιοδήποτε τύπο λειαντικής µηχανής είναι
η άτρακτος από την οποία υπoστηρίζεται ο λειαντικός τροχός (Σχ. 3.40).  ∆ια-
φορετικοί τύποι χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την απαιτούµενη ταχύτητα του
λειαντικού τροχού.  Τα υδροδυναµικά έδρανα χρησιµoπoιoύνται για µέτριες
ταχύτητες και µεγάλες διαµέτρους λειαντικών τροχών, ενώ τα ένσφαιρα έδρα-
να (ρουλεµάν) χρησιµοποιούνται για υψηλότερες περιστροφικές ταχύτητες και
µικρότερες διαµέτρους λειαντικών τροχών.  Στην εσωτερική λείανση η κίνηση
στην άτρακτο (Σχ. 3.44) µεταδίδεται µε ιµάντα, µε ενσωµατωµένο κινητήρα ή
µε τουρµπίνα που παρέχουν τις απαιτoύµενες υψηλές ταχύτητες για εσωτερική
λείανση, ενώ επίσης παρέχουν µειωµένες δονήσεις στην άτρακτο του λειαντι-
κού τροχού.  Στις κυλινδρικές λειαντικές µηχανές, το κατεργαζόµενο εξάρτη-
µα στηρίζεται από µια άτρακτο.  Το τµήµα αυτής που παρέχει την απαραίτητη
σύνδεση και τοποθέτηση του επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος παρέχει επίσης
και την κυκλική κίνηση της πρόωσης.  Συνήθως για την κίνηση αυτή χρησιµο-
ποιείται µια ξεχωριστή µετάδoση κίνησης, από ένα κινητήρας συνεχούς ρεύ-
µατος (DC) µε δυνατότητα µεταβλητής ταχύτητας (Σχ. 3.42).
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Η ακρίβεια της λείανσης ενός εξαρτήµατος εξαρτάται ιδιαίτερα  από το σχήµα
του λειαντικού τροχού, που συνεχώς φθείρεται κατά την λειαντική διαδικασία.
Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα περιοδικά ή συνεχόµενα, η επιφάνεια του
λειαντικού τροχού ανανεώνεται µε µια ποικιλία συσκευών και µηχανισµών
(3.43).  Η ανανέωση αυτή είναι πολύ σηµαντική για τους τροχούς µε ειδικό
σχήµα, που «µεταβιβάζουν» το σχήµα τους στην επιφάνεια του εξαρτήµατος.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτροµηχανικό σύστηµα αντιγραφής ή µια
"συνθληπτική" µονάδα, όπου ένας διαµαντένιος κύλινδρος έρχεται σε επαφή
µε τον λειαντικό τροχό δηµιουργώντας το σωστό σχήµα στον τροχό.  Από την
µεριά του ο λειαντικός τροχός µεταδίδει το σχήµα του στο επεξεργαζόµενο
εξάρτηµα.

Electromechanical copy wheel dressing unit = Η-
λεκτροµηχανική µονάδα ανανέωσης της επιφά-
νειας τροχού
Crush-dressing unit for form grinding mounted on
wheel head = Μονάδα ανανέωσης της επιφάνειας
µε σύνθλιψη που εδράζεται στην κεφαλή του τρο-
χού
Crush-dressing unit for form grinding mounted on
work-table = Μονάδα ανανέωσης της επιφάνειας
µε σύνθλιψη που εδράζεται στην τράπεζα εργασί-
ας, για λείανση µορφής
Template = Πρότυπο
Motor for unit advance = Βηµατικός Κινητήρας
Stylus-following system = Σύστηµα που ακολουθεί
την ακίδα
Motor for dressing feed = Κινητήρας πρόωσης του

εργαλείου ανανέωσης επιφάνειας
Wheel-dressing spindle = Άτρακτος του εργαλείου
ανανέωσης επιφάνειας
Grinding-wheel head = Κεφαλή λειαντικού τροχού
Grinding wheel = Τροχός λείανσης
Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα
Work table = Τράπεζα εργασίας
Dressing diamond = ∆ιαµάντι ανανέωσης επιφά-
νειας
Cross slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)
Motor for crushing roller = Κινητήρας κυλίνδρου
σύνθλιψης
Diamond-impregnated crushing roller = Κύλινδρος
σύνθλιψης εµφυτευµένος µε διαµάντια
Infeed wedge unit = Σύστηµα (µονάδα) σφηνών
για µετάδοση της κίνησης

Σχήµα 3.43 Μονάδα Ανανέωσης Επιφάνειας του Τροχού για ∆ιεργασίες Λείαν-
σης Σχήµατος
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Long-stroke honing = Γυάλισµα µεγάλης διαδρο-
µής
Short-stroke honing = Γυάλισµα µικρής διαδροµής
Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα
Honing stone = Πέτρα γυαλίσµατος
Spring-pressurized = Με συµπίεση ελατηρίου
Form-controlled = Με έλεγχο µορφής
Honing plate = Πλάκα γυαλίσµατος
Flat short-stroke honing = Επίπεδο γυάλισµα µι-
κρής διαδροµής
Continuous short-stroke circular honing = Συνεχές
κυκλικό γυάλισµα µικρής διαδροµής

Plunge short-stroke honing = Γυάλισµα βύθισης
µικρής διαδροµής
Honing pattern = Πρότυπο (σχεδιάγραµµα) γυαλί-
σµατος
Centre mounted short-stroke honing (super-
finishing) = Κεντραρισµένο γυάλισµα µικρής δια-
δροµής (τελείωµα υψηλής ποιότητας)
Support and feed rollers = Κύλινδροι υποστήριξης
και πρόωσης
Continuous short-stroke bar honing = Συνεχές, µι-
κρής διαδροµής γυάλισµα ράβδου

Σχήµα 3.44 Μέθοδοι Γυαλίσµατος

Honing mandrel = Άξονας στήριξης εξαρτήµατος
γυαλίσµατος

Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα
Work table = Τράπεζα εργασίας

Σχήµα 3.45 Μηχανή Γυαλίσµατος µε Μεγάλη ∆ιαδροµή

LM
S



126 Κεφ. 3 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Lapping plate = ∆ίσκος λείανσης
Lapping compound = Λειαντικό Μίγµα
Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα

Workpiece holder = Συγκρατητής κατεργαζοµένου
εξαρτήµατος
Relative velocity = Σχετική ταχύτητα

Σχήµα 3.46 ∆ιεργασίες Λείανσης µε Λειαντικό Μίγµα και η Σχετική Κίνηση µε-
ταξύ των Πλακών Λείανσης

Upper lapping plate = Άνω δίσκος λείανσης
Workpieces = Κατεργαζόµενα εξαρτήµατα

Component-guiding elements = Στοιχεία καθοδή-
γησης εξαρτηµάτων (δηλαδή, κατεργαζοµένων ε-
ξαρτηµάτων)

Σχήµα 3.47 Η Περιοχή Εργασίας µιας Μηχανής Λείανσης µε Λειαντικό Μίγµα
∆ιπλής Πλάκας

Το γυάλισµα (honing) (Σχ. 3.44) και η λείανση µε λειαντικό µίγµα (lapping)
(Σχ. 3.46) είναι δυο διαδικασίες που επικεντρώνονται στην τελική επεξεργασία
της επιφάνειας και της διαστασιακής ακρίβειας, αλλά δεν µπορούν να διορθώ-
σουν διαστάσεις ή εκκεντρότητα.  Οι διαδικασίες γυαλίσµατος και λείανσης µε
λειαντικό µίγµα (Σχ. 3.45 και 3.47) πραγµατοποιούνται σε ειδικά σχεδιασµένες
µηχανές.
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3.3 Σχεδιασµός Εργαλειοµηχανών και Ανάλυση
(Machine Τοοl Design and Analysis)

Ο σχεδιασµός των εργαλειοµηχανών επηρεάζεται σηµαντικά από το µέγεθος
των επεξεργαζόµενων εξαρτηµάτων, την απαιτούµενη ακρίβεια, τον βαθµό
αυτοµατοποίησης, τις διαδικασίες συντήρησης, το επιτρεπόµενο κόστος κατα-
σκευής και µια σειρά από παράγοντες σχετικούς µε πιθανές ειδικές απαιτήσεις
για τον τρόπο λειτουργίας της µηχανής από τον χρήστη της.  Εφ’ όσον οι εργα-
λειoµηχανές έχουν σύνθετη ηλεκτροµηχανική κατασκευή που περιλαµβάνει
πολλές αλληλοσυνδεδεµένες συσκευές, στον σχεδιασµό τους ακολουθούνται
πλήθος κανόνων, που προέρχονται από την εφαρµοσµένη µηχανική έως την
εργονοµία.  Αυτή η πολυπλοκότητα µαζί µε τις απαιτήσεις της κινηµατικής
ακριβείας, της στατικής και δυναµικής συµπεριφοράς κ.λ.π. κάνει την διαδι-
κασία σχεδιασµού της εργαλειοµηχανής να βασίζεται σηµαντικά στην εµπει-
ρική γνώση και εξειδίκευση.  Γενικά οι  εργαλειοµηχανές σχεδιάζονται για να
ανταποκρίνονται σε µια ποικιλία συνθηκών εργασίας και µεγέθους του επε-
ξεργαζόµενου εξαρτήµατος ενώ οι ειδικευµένες µηχανές –που χρησιµoποιού-
νται κυρίως στις σειριακές γραµµές παραγωγής– σχεδιάζονται µε στόχο την
αυξηµένη αξιοπιστία παρά την ευελιξία.

Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη του σχεδιασµού των εργαλειοµηχανών
και την αργή τους εξέλιξη, πρέπει να λάβουµε υπ' όψιν δυο παράγοντες: Πρώ-
τον οι µηχανές αυτές έχουν µεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης και δεύτερον η
παραγωγή και κατά συνέπεια τα έσοδα του τελικού χρήστη, εξαρτώνται από
την σωστή λειτουργία της µηχανής.  Ένα πειραµατικό, µη δοκιµασµένο σχέδιο
µηχανής έχει συνήθως µεγάλο ρίσκο στο να µην επιτευχθούν οι απαιτούµενες
προδιαγραφές παραγωγικότητας.  Αυτό ίσως εξηγεί τη συντηρητική συµπερι-
φορά των κατασκευαστών εργαλειοµηχανών παγκοσµίως και την αδυναµία
τους να παρουσιάσουν ριζοσπαστικές ιδέες στον σχεδιασµό των εργαλειοµη-
χανών.  Aπό την άλλη µεριά η έλλειψη µιας νέας προσέγγισης στο σχέδιο µιας
εργαλειοµηχανής µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ανταγωνιστικού πλε-
ονεκτήµατος.  Η σωστή αντιµετώπιση στην κατασκευή εργαλειοµηχανών είναι
να βρεθεί η ισορροπία ανάµεσα στις νέες ιδέες του µέλλοντος και στους επιτυ-
χηµένους σχεδιασµούς του παρελθόντος.  Επί πλέον, εφ’ όσον ο σχεδιασµός
της εργαλειοµηχανής επηρεάζει ουσιαστικά τις παραγωγικές δυνατότητες του
χρήστη, υπάρχει ανάγκη για στενή συνεργασία µεταξύ του χρήστη και του κα-
τασκευαστή της εργαλειοµηχανής.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού δίδεται µια περιγραφή των θεµάτων ό-
σον αφορά τον σχεδιασµό εργαλειοµηχανών και ορισµένες αναλυτικές µεθό-
δους προσέγγισης, οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν ακρι-
βείς λύσεις για τα προβλήµατα του σχεδιασµού εργαλειοµηχανών, αλλά περισ-
σότερο για να δείξουν τις κατευθύνσεις και να δώσουν ένα γενικό πλαίσιο ερ-
γασίας για τη λύση τους.  Η συζήτηση επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοι-
χεία κάθε εργαλειoµηχανής: στα πλαίσια (Frames), τα οποία αποτελούν τον
σκελετό που φέρει το φορτίο και στον οποίο τοποθετούνται τα διάφορα στοι-
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χεία και συσκευές της µηχανής, στις εδράσεις (Bearings) και στους οδηγούς
(Gujdeways) που κατευθύνουν την κίνηση των στοιχείων της µηχανής, στους
κινητήρες και τα συστήµατα µετάδοσης (drives and transmissions).

3.3.1 Πλαίσια
(Frames)

Τα πλαίσια (frames) των εργαλειοµηχανών είναι συνήθως κατασκευές που
αποτελούνται από έναν αριθµό στοιχείων όπως βάσεις στήριξης (baseplates),
δοκοί (columns) και τραβέρσες (crossbeams) των οποίων το µέγεθος, το σχήµα
και το υλικό εξαρτώνται βασικά από:

 τη θέση και το µήκος των κινούµενων αξόνων της µηχανής,
 τη κατεύθυνση και το µέγεθος των δυνάµεων που αναπτύσσονται κατά
την λειτουργία της µηχανής,

 τη δυνατότητα πρόσβασης και ασφάλειας του χώρου εργασίας, και
 τη δυνατότητα κατασκευής και το επιτρεπόµενο κόστος της µηχανής

Χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουµίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, τιτάνιο, τσιµέντο και
σύνθετα υλικά χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των πλαισίων των εργα-
λειοµηχανών.  Προκειµένου να καθορισθεί το σχήµα και το σχέδιο ενός πλαι-
σίου εργαλειοµηχανής γίνεται συµβιβασµός µεταξύ διαφορετικών παραγό-
ντων.  Αν, για παράδειγµα, η πρόσβαση στον εργασιακό χώρο είναι σηµαντι-
κός παράγοντας, τότε ένα πλαίσιο µορφής C είναι προτιµότερο από ένα πλαί-
σιο µορφής Ο (Σχ. 3.48).  Ένα πλαίσιο µορφής Ο έχει καλύτερη στιβαρότητα,
περιορίζει όµως την πρόσβαση στον χώρο εργασίας.  Προκειµένου η αποµά-
κρυνση των αποβλήτων να είναι ευκολότερη κατά την διάρκεια των διεργα-
σιών µε τόρνο, ενδείκνυται µια επικλινής τράπεζα (Σχ. 3.49) στην περίπτωση
ενός τόρνου CNC.

Στην επιλογή υλικών, σχηµάτων και µεγεθών των διαφορετικών στοιχείων
του πλαισίου, ο σχεδιαστής πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ότι ο στόχος είναι η
µείωση των ανεπιθύµητων  µετατοπίσεων µεταξύ εργαλείου και  επεξεργαζο-
µένου εξαρτήµατος κατά την µηχανουργική κατεργασία.  Το πλαίσιο της µη-
χανής καταπονείται από χρονικά µεταβαλλόµενες δυνάµεις οι οποίες τείνουν
να µετακινήσουν το κατεργαζόµενο εξάρτηµα σε σχέση µε το εργαλείο.  Αυτή
η µετακίνηση έχει ανεπιθύµητη επίδραση στην ακρίβεια του επεξεργαζόµενου
εξαρτήµατος.  Στη συνέχεια, θα συζητηθεί περιληπτικά η συµπεριφορά του
πλαισίου της µηχανής κάτω από στατικά, δυναµικά και θερµικά φορτία προ-
κειµένου να κατανοήσουµε ορισµένες από τις λύσεις που εφαρµόζονται στο
σχεδιασµό των εργαλειοµηχανών.  Πρέπει όµως να ληφθεί υπ’ όψη ότι οι ανα-
λυτικές προσεγγίσεις του περιγράφονται παρακάτω δίνουν την µόνο τάξη µε-
γέθους και όχι ακριβείς λύσεις σε πολλά  προβλήµατα σχεδιασµού πλαισίων
εργαλειοµηχανών, αφού οι σύνδεσµοι που συνδέουν τα διάφορα στοιχεία της
εργαλειοµηχανής εισάγουν πολλές µη γραµµικότητες στο πλαίσιό της, που
καθιστούν αδύνατη την επίλυση των προβληµάτων αυτών µε αναλυτικές µε-
θόδους.
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"C" Type Frame "O" Type Frame

Type = Τύπος Frame = Πλαίσιο

Σχήµα 3.48 Τύποι "0" και "C" των Πλαισίων των Εργαλειοµηχανών

(a) Manual Lathe (b) Automatic Lathe

Lathe = Τόρνος
Manual = Χειροκίνητος

Automatic = Αυτόµατος

Σχήµα 3.49 Κατασκευές για τη Βάση ενός α) Χειροκίνητου και β) Αυτόµατου
Τόρνου

Στατική συµπεριφορά
(Static Behavior)

Η ανάλυση της καταπόνησης µιας εργαλειοµηχανής από τα φορτία που δέχε-
ται, ξεκινά συνήθως µε την ανάλυση της κατανοµής των δυνάµεων στη µηχα-
νή (Σχ. 3.50).  Οι δυνάµεις που ασκούνται στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα από
το εργαλείο, µεταβιβάζονται στην τράπεζα, ύστερα στις γλίστρες και τελικά
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στη βάση της εργαλειοµηχανής.  Οι δυνάµεις που ασκούνται µπορεί να προκα-
λέσουν παραµορφώσεις [3] στα διάφορα µέρη της µηχανής (Σχ. 3.51).

Σχήµα 3.50 ∆ιάγραµµα των ∆υνάµεων που aσκούνται σε µια Οριζόντια Φρέζα

Main spindle and housing = Κύρια άτρακτος και
κλωβός
Column = Στήλη

Bed = Υπόβαθρο (π.χ., στήριξης τραπέζης)
Deformation = Παραµόρφωση
Loading = Φόρτιση (καταπόνηση)

Σχήµα 3.51 ∆υνάµεις και παραµορφώσεις σε µια Οριζόντια Φρέζα

Κάθε πλαίσιο εργαλειοµηχανής παραµoρφώνεται ως ένα βαθµό υπό την πίεση
στατικών φορτίων µε την δυσκαµψία της µηχανής να είναι ένα χαρακτηριστι-
κό µέγεθος των αναµενόµενων παραµορφώσεων.  Τα συνηθέστερα φορτία που
συναντώνται στις εργαλειοµηχανές είναι η κάµψη (bending) και η στρέψη
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(torsion).  Η αντοχή στην κάµψη σχετίζεται µε τη ροπή αδρανείας ως προς τον
ουδέτερο άξονα, ενώ η αντοχή σε στρέψη σχετίζεται [4] µε την πολική ροπή
αδρανείας.  Οι δεύτερες ροπές επιφανείας για ένα µοντέλο ορθογώνιας ράβδου
(Σχ. 3.52α) καθορίζονται ως:

dAyJ
A

x ∫= 2 (3-1)

και

dAxJ
A

y ∫= 2 (3-2)

Τα βέλη κάµψης xδ  και yδ  ( tz = ) στις διευθύνσεις x  και y  που προκύ-
πτουν από την καµπτική ροπή που εφαρµόζεται, ευρίσκονται από τις παρακά-
τω εξισώσεις [4]:

( ) dzdz
EJ
M

x
x

y
tz ∫ ∫==

1

0

1

0
δ (3-3)

και

( ) dzdz
EJ
My

x

x
tz ∫ ∫==

1

0

1

0
δ (3-4)

Όπου E το µέτρο της ελαστικότητας και
M η ροπή που εφαρµόζεται στη ράβδο.

Σχήµα 3.52 Ορθογώνια (α) και Κυλινδρικά (β) Μοντέλα ∆οκών

Η πολική ροπή επιφανείας για µια κυλινδρική δοκό [4] καθορίζεται ως (Σχ. 3.
52b):









−= 4

0

4
1

4
0 1

2 r
rr

JT
π

(3-5)
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Η γωνία στρέψης που προκύπτει από µια στρεπτική ροπή zM  είναι τότε [4]:

( ) dz
EJ
Mt

o
T

z
tz ∫==α (3-6)

 
s/a = 0.05 = constant    A = constant

a
s

0 50 100 150 %
Second moment of area about the neutral axis

100%

54%

F

s

1.3 a

1.25 a

s

a

1.3 s

1.5 a

s

s

1.3 a

s

1.4 a

119%

73%

82%

203%

99%

s

0.7a 146%

s

a 155%

s

1.3 a 64%

Second moment of area = ∆εύτερη ροπή επιφανεί-
ας (ροπή αδρανείας)
About = Περί (ως προς)

Neutral axis = Ουδέτερος άξονας
Constant = Σταθερά

Σχήµα 3.53 ∆εύτερη Ροπή Επιφανείας (Ροπή Αδρανείας) για ∆ιαφορετικές ∆ια-
τοµές

Η ροπή αδράνειας (Σχ. 3.53) και η πολική ροπή επιφανείας (Σχ. 3.54) εξαρτώ-
νται από τη διατοµή της δοκού.  Εφ’ όσον τα πλαίσια των εργαλειοµηχανών
εκτίθενται και σε καµπτικά και σε στρεπτικά φορτία, µια µέθοδος για να επι-
τευχθεί η απαιτούµενη δυσκαµψία των στοιχείων του πλαισίου, χωρίς σηµα-
ντική αύξηση του βάρους της κατασκευής είναι να προστεθούν νεύρα δυ-
σκαµψίας (Σχ. 3.55).  Εντούτοις τα νεύρα δυσκαµψίας αυξάνουν το κόστος της
µηχανής και θα πρέπει να εφαρµόζονται µε µέτρο [3].
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Cross sectional area = constant 
s/a = 0.05 (constant)

a
s

1.3 a
s

1.25 a

s

a

1.3 s

1.5 a

s

s

1.3 a

s

1.4 a

100%

81%

158%

96%

144%

0.4%

66%

MT

0 50 100 150 %
Torsion Resistance

Cross sectional area = ∆ιατοµή
Constant = Σταθερά

Torsion resistance = Αντίσταση σε στρέψη

Σχήµα 3.54 Πολική Ροπή Επιφανείας (Πολική Ροπή Αδρανείας) για ∆ιαφορετι-
κές ∆ιατοµές

Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για τη σύνδεση των στοιχείων µιας εργαλειοµη-
χανής επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την απόδοσή της.  Τα δυναµικά φορτία
που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της µηχανής µεταφέρονται διαµέσου
των αρθρώσεων στα διάφορα µέρη της.  Οι παραµορφώσεις των σηµείων σύν-
δεσης µπορεί να επηρεάσουν σηµαντικά την ακρίβεια και την ποιότητα της
επιφάνειας των εξαρτηµάτων που παράγει η µηχανή.  Επειδή στα σηµεία σύν-
δεσης οφείλεται µέχρι και το 90% της ολικής παραµόρφωσης των εργαλειοµη-
χανών, ο σκοπός του σχεδιαστή είναι να µεγιστοποιηθεί η δυσκαµψία των ση-
µείων σύνδεσης (Σχ. 3.56).  Καθώς οι µετατοπίσεις των σηµείων σύνδεσης
χαρακτηρίζονται από µη γραµµική συµπεριφορά είναι γενικά δύσκολο να ανα-
λυθούν.
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Relative bending resistance = Σχετική κα-
µπτική αντίσταση
Relative bending resistance = Σχετική στρε-
πτική αντίσταση

Theoretic = Θεωρητική
With end plate = Με τελική πλάκα
No end plate = Χωρίς τελική πλάκα

Σχήµα 3.55 Νεύρα ∆υσκαµψίας για Εργαλειοµηχανές
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Design 
(b)

Force

E

Design 
(a)

Force

E

y

z x

100%

24%

Relative displacement  
at point E in y-direction

100%

(a)         (b)

Relative displacement at point E in y-
direction = Σχετική µετατόπιση του σηµείου
Ε κατά την διεύθυνση y

Force = ∆ύναµη
Design = Σχεδιάγραµµα (σχέδιο)

Σχήµα 3.56 Σύγκριση ∆υσκαµψίας δύο ∆ιαφoρετικών Συνδέσµων

Αριθµητικές µέθοδοι, όπως η ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία (FEA), χρη-
σιµοποιούνται συνήθως στην ανάλυση των πλαισίων των εργαλειοµηχανών.
Το πρώτo βήµα στην εφαρµογή των πεπερασµένων στοιχείων είναι να προ-
σεγγίσουµε τη γεωµετρία της δοµής χρησιµοποιώντας στοιχεία που έχουν α-
πλά όρια και εύκολα προσδιοριζόµενες διαστάσεις (Σχ. 3.57).  Τα αναµενόµε-
να σηµεία δοµικών παραµορφώσεων θα πρέπει να ληφθoύν υπ’ όψιν κατά τη
διάρκεια αυτής της γεωµετρικής προσέγγισης.  Υπάρχουν διάφοροι τύποι
στοιχείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση µε πεπερασµένα
στοιχεία των πλαισίων των εργαλειοµηχανών (Σχ. 3.58).  Όταν ένα γεωµετρι-
κό µοντέλο της εργαλειοµηχανής ολοκληρωθεί, αναπτύσσεται ένα διακριτό
µαθηµατικό µοντέλο που συνδέει τις παραµορφώσεις της εργαλειοµηχανής µε
τα εφαρµοσµένα εξωτερικά φορτία.  Αυτές οι εξισώσεις βασίζονται στο νόµο
του Hooke.

{ } [ ]{ }UKF = (3-7)

Σ' αυτή τη σχέση, το { }F  είναι το διάνυσµα που περιλαµβάνει τις ασκούµενες
δυνάµεις και ροπές, το [ ]K  είναι το µητρώο δυσκαµψίας, και { }U  είναι το δι-
άνυσµα µετατόπισης.  Για να καταλάβουµε το πως τα πεπερασµένα στοιχεία
χρησιµοποιούνται στην ανάλυση των εργαλειοµηχανών, θα περιγραφεί εν συν-
τοµία ο τρόπος που συµπληρώνεται το µητρώο δυσκαµψίας για µία απλή ρά-
βδο (Σχ. 3.59).  Η συµπεριφορά παραµόρφωσης ανάµεσα σε δυο κόµβους της
ράβδου εκφράζεται µε µια γραµµική πολυωνυµική εξίσωση:

xaaxux 10)( += (3-8)

Από τη µετατόπιση των κόµβων µπορεί να καθορισθεί η µετατόπιση της ρά-
βδου σε κάθε θέση σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση:
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 −=

2

11
U
U

L
x

L
xux (3-9)

Η παραµόρφωση του στοιχείου µπορεί να προσδιορισθεί µε τη µερική διαφό-
ριση της σχέσης µετατόπισης, που στην περίπτωση του περιγραφόµενου στοι-
χείου δίδει την ακόλουθη σχέση:

[ ] { }Ub
U
U

LL
T

x =












=

2

111ε (3-10)

Υποθέτοντας, ότι η µετατόπιση είναι ελαστική, η σχέση τάσης-παραµόρφωσης
)( εσ −  περιγράφεται από τον νόµο του Hooke.

{ } [ ]{ }εσ H= (3-11)

όπου [ ]H  είναι το µέτρο του µητρώου ελαστικότητας.  Εποµένως το µητρώο
δυσκαµψίας προσδιορίζεται από την αρχή των δυνατών έργων, που υποδηλώ-
νει ότι το εξωτερικό έργο, δWa (το γινόµενο του εξωτερικού φoρτίου F και της
πραγµατικής µετατόπισης U) ισοδυναµεί µε το εσωτερικό έργο, δWi, που προ-
κύπτει από τα φoρτία και την πραγµατική παραµόρφωση.  Χρησιµοποιώντας
τις εξισώσεις (3-10) και (3-11) προκύπτει το παρακάτω ολοκλήρωµα για το
εξωτερικό έργο:

Turret slide = Ολισθητήρας (γλίστρα) πυργίσκου
Face plate = Σφιγκτήρας (τσοκ) φρέζας
Base = Βάση
Cross beam = Εγκάρσια δοκός
Column = Στήλη

Finite element pattern = Πρότυπο πεπερασµένων
στοιχείων
Simplified condensed structure for dynamic analy-
sis = Απλοποιηµένη συµπαγής µορφή για δυναµι-
κή ανάλυση

Σχήµα 3.57 Μοντέλο Πεπερασµένων Στοιχείων για µια Φρέζα
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Truss element 
Load only in direction of truss 
Number of nodes: 2 
Degrees of freedom: 1 (u)

Beam element 
All types of loading possible 
Number of nodes: 2 
Degrees of freedom: 6 
(u, v, w, φ  , φ  , φ  )yx z

Membrane elements 
Loading only in the plane of the 
element 
Number of nodes: 3 (6, 9) 
Degrees of freedom: 3 (u, v, φ  ) 
 
 
Number of nodes: 4 (8, 12) 
Degrees of freedom: 3 (u, v, φ  )

z

z

Plate bending elements 
Loading only perpendicular to 
plane of the element 
Number of nodes: 3 (6, 9) 
Degrees of freedom: 3 (w, φ  , φ  )
 
Number of nodes: 4 (8, 12) 
Degrees of freedom: 3 (w, φ  , φ  )

yx

yx

Three-Dimensional Pentahedron Elements 
All types of loading possible 
Number of nodes: 6 (15, 24) 
Degrees of freedom: 3 (u, v, w)

Three-Dimensional Tetrahedron Elements 
All types of loading possible 
Number of nodes: 4 (10, 16) 
Degrees of freedom: 3 (u, v, w)

Shell Element 
(membrane and plate bending) 
All types of bending possible 
Number of nodes: 3 (6, 9) 
Degrees of freedom: 6 (u, v, w, φ  , φ  , φ  )
 
Number of nodes: 4 (8, 12) 
Degrees of freedom: 6 (u, v, w, φ  , φ  , φ  )

y x z

y x z

Three-Dimensional Hexahedron Elements 
All types of loading possible 
Number of nodes: 8 (20, 32) 
Degrees of freedom: 3 (u, v, w)

x,u

z,w

y,v

x,u

y,v

x,u

y,v

x,u
z,w

z,w

z,w

y,v
x,u

z,w

y,v

z,w

x,u
y,v

z,w

y,vx,u

z,w

x,u y,v

Truss element = Στοιχείο (ράβδος) πλαισίου
Beam element = Στοιχείο δοκού
Membrane elements = Στοιχεία µεµβράνης
Plate bending elements = Επίπεδα καµπτικά στοι-
χεία
Shell element = Στοιχείο κελύφους
Three-dimensional tetrahedron elements = Στοι-
χεία τρισδιάστατου τετραέδρου
Three-dimensional pentahedron elements = Στοι-
χεία τρισδιάστατου πενταέδρου
Three-dimensional hexahedron elements = Στοι-
χεία τρισδιάστατου εξαέδρου

Load only in direction of truss = Φόρτιση µόνο κα-
τά την διεύθυνση της ράβδου
Loading only in the plane of the element = Φόρτι-
ση µόνο στο επίπεδο (επιφάνεια) του στοιχείου
Loading only perpendicular to plane of the element
= Φόρτιση µόνο κάθετα στο επίπεδο (επιφάνεια)
του στοιχείου
All types of loading possible = Όλοι οι τύποι φόρ-
τισης είναι δυνατοί
All types of bending possible = Όλοι οι τύποι
κάµψης είναι δυνατοί
Number of nodes = Αριθµός κόµβων
Degrees of freedom = Βαθµοί ελευθερίας

Σχήµα 3.58 Γεωµετρικά Στοιχεία για Ανάλυση Πεπερασµένων Στοιχείων

{ } { } { } [ ] [ ][ ]{ }dVUbHbUWFUW TT

i
T ∫=== δδδδ a (3-12)

Από την εξίσωση (3-12) προκύπτει, ότι το µητρώο δυσκαµψίας [ ]K  για το
στοιχείο αυτό είναι:

[ ] 







−

−
=

11
11

L
AEK (3-13)

όπου A, η διατοµή της επιφάνειας.

LM
S



138 Κεφ. 3 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Node = Κόµβος
Load vector = ∆ιάνυσµα φορτίου
Displacement vector = ∆ιάνυσµα µετατόπισης

Cross-sectional area = Επιφάνεια διατοµής
Length of truss = Μήκος ράβδου
Modulus of Elasticity = Μέτρο ελαστικότητας

Σχήµα 3.59 Ανάλυση ∆οκού µε Πεπερασµένα Στοιχεία

Η Ανάλυση µε Πεπερασµένα Στοιχεία (FEA) αποτελεί ένα ισχυρό και ευρέως
διαδεδοµένο εργαλείο για σχεδιασµό µηχανών.  Η µέθοδος είναι και εµπορικά
διαθέσιµη σε µορφή λογισµικού για υπολογιστές.  Μια πλήρης προσέγγιση του
λογισµικού, πακέτα FEA και το θεωρητικό τους υπόβαθρο δίδονται στην ανα-
φορά [5].

∆υναµική Συµπεριφορά
(Dynamic Behavior)

Οι µηχανές, τα εργαλεία και τα επεξεργαζόµενα εξαρτήµατα αποτελούν ένα
σύστηµα, το οποίο παρουσιάζει περίπλοκα δυναµικά χαρακτηριστικά.  Εξ αιτί-
ας της αλληλεπίδρασης µεταξύ της διαδικασίας κοπής ή διαµόρφωσης και της
δοµής των εργαλειοµηχανών παρουσιάζονται ταλαντώσεις διαφόρων ειδών. Οι
ταλαντώσεις αυτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν [6]:

• Ελεύθερες ή µεταβατικές ταλαντώσεις (Free or transient vibrations)
που προκύπτουν από τους περιοδικούς παλµούς οι οποίοι µεταφέρο-
νται στην κατασκευή της εργαλειοµηχανής από τις ταχείες αντιστρο-
φές των παλινδροµούµενων µαζών (όπως οι τράπεζες των µηχανών), ή
από την αρχική εµπλοκή των εργαλείων µε το εξάρτηµα.  Η κατα-
σκευή παραµορφώνεται και ταλαντεύεται στις φυσικές ιδιοµορφές της
έως ότου η απόσβεση της κατασκευής να προκαλέσει την ελάττωση
των ταλαντώσεων .

• Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις (Forced vibrations) που προκύπτουν από
τις περιοδικές δυνάµεις που εµφανίζονται µέσα στο σύστηµα, όπως οι
αζυγοστάθµητες περιστρεφόµενες µάζες ή η περιοδική εµπλοκή των
πολλαπλών κοπτικών εργαλείων µε το εξάρτηµα (milling).  Οι εξαναγ-
κασµένες ταλαντώσεις δηµιουργούνται επίσης από ταλαντώσεις που
µεταφέρονται µέσω των θεµελίων από γειτονικές µηχανές.  Οι εργα-
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λειοµηχανές ταλαντώνονται στην συχνότητα της διεγείρουσας δύνα-
µης και εάν αυτή η συχνότητα συµπίπτει µε µια από τις φυσικές συ-
χνότητες της µηχανής, η µηχανή θα συντονισθεί.

• Αυτοδιεγειρόµενες ταλαντώσεις (Self-excited vibrations) που συνήθως
προκύπτουν από τη δυναµική αστάθεια των διαδικασιών.  Το φαινόµε-
νο αυτό αναφέρεται συχνά ως chatter των εργαλειοµηχανών και η κα-
τασκευή θα ταλαντεύεται σε µια από τις ιδιοσυχνότητές της.

Ο περιορισµός των ταλαντώσεων της εργαλειοµηχανής είναι σηµαντικό θέµα,
εφ’ όσον οι ταλαντώσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα το µη ικανοποιητικό φι-
νίρισµα των επιφανειών, τις ζηµιές στα εργαλεία, τον ανεπιθύµητο θόρυβο και
την κόπωση των εξαρτηµάτων των µηχανών.  Ενώ οι αιτίες και οι µέθοδοι ε-
λέγχου των ελεύθερων ή εξαναγκασµένων ταλαντώσεων είναι γενικά κατα-
νοητές και είναι δυνατόν να αποφευχθούν, είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν τα
φαινόµενα της «αυτοδιέγερσης του κοπτικού εργαλείου (chatter).

workpiece

tool

tool holder

m

k

c x

F(t)

Tool = Εργαλείο
Tool holder = Εργαλειοδέτης

Workpiece = Κατεργαζόµενο εξάρτηµα

Σχήµα 3.60 Σύστηµα Αποσβεστήρα–Ελατηρίου που χρησιµοποιείται για τη Μο-
ντελοποίηση Ταλαντώσεων Κοπτικού Εργαλείου

Η δυναµική ενός απλού ταλαντωτή µάζας που περιλαµβάνει τη µάζα (mass),
το ελατήριο (spring) και το σύστηµα απόσβεσης (damper system) θα συζητη-
θούν συνοπτικά προκειµένου να παρουσιασθούν οι επιδράσεις των σχεδιαστι-
κών παραµέτρων όπως η µάζα, η στιβαρότητα, και η απόσβεση στην δυναµική
απόκριση του συστήµατος (Σχ. 3.60).

Η απόκριση ενός δυναµικού συστήµατος είναι το άθροισµα της µεταβατι-
κής (ελεύθερης) απόκρισης transtx )(  συν την απόκριση εξ αιτίας µιας εξωτερι-
κής διέγερσης (external excitation) forcedtx )( (εξαναγκασµένη απόκριση).

forcedtrans txtxtx )()()( += (3-14)
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Για ένα σύστηµα µε ένα βαθµό ελευθερίας (Σχ. 3.60) η εξίσωση της κίνησης
είναι [7]:

)()()()( tFtkxtxctxm =++ &&& (3-15)

όπου m είναι η µάζα, c ο συντελεστής ιξώδους απόσβεσης (viscous damping
coefficient), k η δυσκαµψία του ελατηρίου (spring stiffness) και F(t) η εξίσω-
ση της δύναµης συναρτήσει του χρόνου.

Ελεύθερη Απόκριση

Η ελεύθερη απόκριση δίδεται από την εξίσωση:

0)()()( =++ tx
m
ktx

m
ctx &&& (3-16)

Εισάγοντας τον αδιάστατο βαθµό ιξώδους απόσβεσης,

km
c

2
=ζ (3-17)

και την φυσική συχνότητα του συστήµατος που δίδεται από την:

m
k

n =2ω (3-18)

η εξίσωση (3-16) µπορεί να ξαναγραφεί ως:

0)()(2)( 2 =++ txtxtx nn ωζω &&& (3-19)

Η τυπική µέθοδος επίλυσης της εξίσωσης (3-19) χρησιµοποιεί τον µετασχηµα-
τισµό Laplace, όπου υποθέτουµε µια λύση της ακόλουθης µορφής:

stAetx =)( (3-20)

όπου η s είναι µιγαδική µεταβλητή η οποία προσδιορίζει το µετασχηµατισµό
Laplace.  Με τη βοήθεια της εξίσωσης (3-20), η (3-19) γίνεται:

0]2[ 22 =++ nn
st sAe ωζω (3-21)

Από την εξίσωση (3-21 ) η µεταβλητή s προσδιορίζεται ως:

ns ωζζ )1( 2
2,1 −±−= (3-22)

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για την τιµή του ζ [7,8]:

1. 1>ζ , το σύστηµα έχει πραγµατικές ρίζες και είναι υπεραποσβενήµενο
(Σχ. 3.61α):

LM
S



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 141

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ttt
trans

ndd eecectx ζωωω −−+= )()( 21 (3-23)

όπου c1 και c2 είναι άγνωστοι συντελεστές, οι οποίοι καθορίζονται από
τις συνοριακές συνθήκες και όπου ωd είναι η συχνότητα των ελεύθερων
αποσβεσµένων ταλαντώσεων που δίδονται από την σχέση:

nd ωζω 21−= (3-24)

timeD
is

pl
ac

em
en

t

 (a)  Overdamped
 (b)  Critically damped

 (c)  Underdamped

Overdamped = Υπεραποσβενήµενο (υπεραπόσβε-
ση)
Critically damped = Κρίσιµα αποσβενήµενο (κρί-
σιµη απόσβεση)

Underdamped = Υποαποσβενήµενο (υποαπόσβε-
ση)
Displacement = Μετατόπιση
Time = Χρόνος

Σχήµα 3.61 Μεταβατική Απόκριση ενός α) Υπεραποσβενήµενου, β) Οριακά α-
ποσβενήµενου και γ) Υποαποσβενήµενου Απλού Ταλαντωτή Μάζας

2. 1=ζ , το σύστηµα έχει δύο ίδιες ρίζες και είναι κρίσιµα αποσβενήµενο
(Σχ. 3.61β):

t
trans

netcctx ω−+= )()( 21 (3-25)

3. 1<ζ , το σύστηµα έχει µη πραγµατικές ρίζες και είναι υποαποσβενήµενο
(Σχ.3.61γ):

)cos()( ψωζω −= − tAetx d
t

trans
n (3-26)

όπου ψ  είναι η γωνία φάσης.
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Εξαναγκασµένη Απόκριση
(Forced Response)

Η εξαναγκασµένη απόκριση ενός συστήµατος περιγράφει την κίνηση ενός α-
πλού ταλαντωτή µάζας υπό ένα συγκεκριµένο τύπο φορτίου.  Οι πιο κοινοί
τύποι φορτίων που περιλαµβάνονται στις εργαλειοµηχανές είναι οι παλµοί, η
βηµατική συνάρτηση φορτίων και τα περιοδικά ή αρµονικά φορτία (Σχ. 3.62).
Οι δυο πρώτοι τύποι φορτίων αντιστοιχούν συνήθως στην εµπλοκή των εργα-
λείων µε το εξάρτηµα, όπου παρουσιάζεται µια ξαφνική αύξηση των δυνάµε-
ων και η κατασκευή ταλαντώνεται στη φυσική της ιδιοµoρφή, έως ότου η κί-
νηση µειωθεί από την υπάρχουσα απόσβεση.

Ο µοναδιαίος παλµός είναι ένας παλµός µε µια απειροελάχιστη χρονική
διάρκεια που έχει καθαρό εµβαδόν ίσο µε τη µονάδα.  Πρακτικά µια είσοδος
µε µια πολύ µικρή διάρκεια µπορεί να θεωρηθεί ως ένας παλµός [7].  Ο µονα-
διαίος παλµός απόκρισης ενός απλού ταλαντωτή µάζας δίδεται πιο κάτω (Σχ.
3.63) [7].

Για 1<ζ ,

)0(      )1(
1

)( 2
2

≥−
−

= − ttetx n
tn n ζω

ζ
ω ζω (3-27)

Για 1=ζ ,

)0(      )( 2 ≥= − ttetx t
n

nωω (3-28)

Για 1>ζ ,

)0(
1212

)( )1(

2

)1(

2

22

≥

−
−

−
= −+−−−−−−

t

eetx tntn nn ωζζωζζ

ζ
ω

ζ
ω

(3-29)

0

∞

t t0 0 t
(a) (b) (c)

Σχήµα 3.62 α)Μοναδιαίος Παλµός, β)Βηµατική Είσοδος, γ)Περιοδική Είσοδος
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Η βηµατική απόκριση (Σχ. 3.64) του απλού ταλαντωτή µάζας είναι:

Για 1<ζ ,

)0( 

1tansin
1

1)(
2

1
2

≥

























 −
+

−
−= −

−

t

tetx d

tn

ζ
ζ

ω
ζ

ζω

(3-30)

Για 1=ζ ,

)0(      )1(1)( ≥−−= − ttetx n
tn ωω (3-31)

Για 1>ζ ,

)0(      
12

1)(
21

2

21

≥







−

−
+= t

s
e

s
etx

tsts
n

ζ
ω

(3-32)

όπου ( ) ns ωζζ 12
1 −+=  και ( ) ns ωζζ 12

2 −−= .

Σχήµα 3.63 Καµπύλες Απόκρισης Μοναδιαίων Παλµών [7]

Κατά τον σχεδιασµό των εργαλειοµηχανών, η ταλάντωση των εργαλείων θα
πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έπειτα από την εµ-
φάνιση ενός παλµού.  Στην περίπτωση της κρίσιµης απόσβεσης 1=ζ , ελαχι-
στοποιούνται οι επιβλαβείς επιδράσεις των ταλαντώσεων, ενώ το σύστηµα επι-
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στρέφει σε συνθήκες ισορροπίας χωρίς υπερβάσεις ή ταλαντώσεις.

Σχήµα 3.64 Καµπύλες Μοναδιαίας Βηµατικής Απόκρισης [7]

Η περιστροφή των εργαλείων και η παλινδρόµηση διαφόρων µαζών κατά την
διάρκεια των µηχανουργικών διαδικασιών µπορεί να προκαλέσουν δυναµικές
αστάθειες που οφείλονται στη περιοδική φύση της διέγερσης.  Αυτός ο τύπος
φoρτίου προκαλεί µη αποδεκτές ταλαντώσεις, όταν η συχνότητα της ασκούµε-
νης δύναµης συµπίπτει µε µια από τις φυσικές συχνότητες της κατασκευής
(συντονισµός).  Κατά τη διάρκεια σχεδιασµού των εργαλειοµηχανών είναι πο-
λύ σηµαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν η δυναµική απόκριση των µηχανών εξ αιτίας
της αρµονικής φόρτισης.

Η απόκριση ενός φυσικού συστήµατος στις περιοδικές διεγέρσεις µπορεί
να αναλυθεί µαθηµατικά λαµβάνοντας υπ’ όψιν την απόκριση ενός απλού τα-
λαντωτή µάζας.  Η εξίσωση της κίνησης για ένα τέτοιο σύστηµα δίνεται από
την σχέση:

0)()( 2 =+ txtx nω&& (3-33)

Εισάγοντας τη γενική λύση για την Εξίσωση απόκρισης (3-20) στην εξίσωση
(3-33), προκύπτει η ακόλουθη χαρακτηριστική εξίσωση:

022 =+ ns ω (3-34)

η οποία έχει δύο µιγαδικές ρίζες niωλ ±=2,1 .  Οπότε έχουµε την ακόλουθη
λύση

titi nn eAeAtx ωω −+= 21)( (3-35)

όπου 1A  και 2A  είναι οι σταθερές του ολοκληρώµατος.  Για )(tx  πραγµατικό,
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το 1A  πρέπει να είναι µιγαδική συζυγία του 2A .  Η θεώρηση αυτή επιτρέπει
να εκφρασθεί η λύση της εξίσωσης (3-35) εναλλακτικά ως µια ηµιτονοειδής
συνάρτηση.

Γνωρίζοντας ότι

)sin()cos( tite ti ωωω += (3-36)

Η εξίσωση (3-35) µπορεί επίσης να γραφεί ως

)cos()sin()( 21 tBtBtx ωω += (3-37)

όπου 1B  και 2B  είναι οι σταθερές του ολοκληρώµατος.
Οι πιο πάνω σχέσεις δείχνουν ότι µια περιοδική φόρτιση µπορεί να εκ-

φρασθεί ως µια ηµιτονοειδής συνάρτηση µετατόπισης συναρτήσει του χρόνου,
καθώς επίσης και ως ένα διάνυσµα στο µιγαδικό επίπεδο.

Εάν υποθέσουµε µια ηµιτονοειδή δύναµη διεγέρσεως, η µαθηµατική έκ-
φραση για το φορτίο γράφεται ως :

)cos()( 0 tFtF ω= (3-38)

τότε η απόκριση του συστήµατος δίδεται από την σχέση

)cos()( 0
ffforce t

K
MFtx φω += (3-39)

όπου fω  είναι η συχνότητα της δύναµης και Κ είναι η σταθερά του ελαστικό-

τητας της µηχανής, fφ  είναι η γωνία φάσης που δείχνει πόσο η έξοδος καθυ-
στερεί ως προς την είσοδο και δίδεται από την σχέση:












−
−

= −
22

1 2
tan

fn

nf
f ωω

ωζω
φ (3-40)

Ο βαθµός µεγέθυνσης ή εύρους M , είναι το ποσοστό του εύρους εξόδου προς
το εύρος εισόδου της ταλάντωσης (Σχ. 3.65)

2
1

222 2
1)(

−





















+




















−==

n

f

n

fiGM
ω
ζω

ω
ω

ω (3-41)

Στην συχνότητα συντονισµού έχουµε :

221 ζωω −= nr (3-42)
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212
1

ζζ −
=rM  για 

2
1

<ζ (3-43)

και

1=rM  για 
2

1
≥ζ (3-44)

Οι στοιχειώδεις εξισώσεις, που παρουσιάσθηκαν πιο πάνω για την αρµονική
διέγερση, παρέχουν την βάση για την κατανόηση των σηµαντικών δυναµικών
χαρακτηριστικών των εργαλειοµηχανών που προέρχονται από την περιοδική
άσκηση των φορτίων.  Οι υπερβολικές ταλαντώσεις µπορεί να οδηγήσουν σε
παραγόµενα εξαρτήµατα κακής ποιότητας, σε κόπωση της µηχανής και σε µεί-
ωση του χρόνου ζωής του εργαλείου.  Εποµένως η αρµονική διέγερση, η από-
κριση παλµού και η βηµατική απόκριση πρέπει να αναλυθούν κατά τη διάρ-
κεια του σχεδιασµού µιας εργαλειοµηχανής προκειµένου η εργαλειοµηχανή
που θα κατασκευασθεί να παράγει µε αξιοπιστία εξαρτήµατα καλής ποιότητας.
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Amplitude = Πλάτος (ταλάντωσης)
Frequency = Συχνότητα
Phase angle = Γωνία φάσης

Resonance = Συντονισµός
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Σχήµα 3.65 Εύρος και Συχνότητα Απόκρισης ενός Απλού Ταλαντωτή Μάζας

Ο Γεωµετρικός Τόπος Πολικής Συχνότητας Απόκρισης (Σχ. 3.65) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την γραφική αναπαράσταση της πιο πάνω πληροφορίας σε
ένα απλό διάγραµµα, το οποίο αναπαριστά την απόκριση του συστήµατος µε
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την µορφή διανυσµάτων.  Η εξίσωση της κίνησης για ένα δευτεροβάθµιο σύ-
στηµα (second order system) που υπόκειται σε αρµονική φόρτιση γράφεται
επίσης ως:

ti
nnn eAtxtxtx ωωωζω 22 )()(2)( =++ &&& (3-45)

χρησιµοποιώντας την εξίσωση (3-36) που δίδει µια λύση µε τη µoρφή διανυ-
σµάτων:

)()( φω += tiAMetx (3-46)

όπου A  είναι µια σταθερά που έχει µονάδες µετατόπισης, M  η µεγέθυνση
και φ  η γωνία φάσης.

Αυτοδιεγειρόµενες Ταλαντώσεις (Chatter)

Οι αυτοδιεγειρόµενες ταλαντώσεις (chatter) προκαλούνται από τη δυναµική
αλληλεπίδραση των διεργασιών κοπής και της εργαλειοµηχανής.  Το µέγεθος
της δύναµης κοπής που εξασκείται από το εργαλείο στο επεξεργαζόµενο εξάρ-
τηµα εξαρτάται κατ΄αρχήν από την ταχύτητα και το βάθος της κοπής.  Μια
διαταραχή στη διαδικασία κοπής (για παράδειγµα εξ αιτίας ενός "σκληρού"
σηµείου στο κατεργαζόµενο υλικό) θα προκαλέσει µια παραµόρφωση της µη-
χανής, η οποία µπορεί να µεταβάλλει το πάχος του αποβλήτου και τη δύναµη
κοπής.  Η αρχική ταλάντωση µπορεί να είναι αυτοδιατηρούµενη και να ανα-
γκάζει την µηχανή να ταλαντεύεται σε µια από τις ιδιοσυχνότητές της.  Η α-
στάθεια αυτή δηµιουργείται από δυο παράγοντες: την επίδραση της ανάδρα-
σης, που είναι το επικρατέστερο φαινόµενο και τη σύζευξη των ιδιοσυχνοτή-
των (mode-coupling) [6].

Αστάθεια από ανάδραση
(Regenerative lnstability)

Η αστάθεια από ανάδραση συµβαίνει, όταν µια διαταραχή στην διαδικασία κο-
πής δηµιουργεί µια κυµατοειδή επιφάνεια στο κατεργαζόµενο εξάρτηµα.  Κα-
τά την διάρκεια διαδοχικών περασµάτων του εργαλείου, το πάχος του αποβλή-
του εξαρτάται από την τρέχουσα δόνηση του εργαλείου και την καµπυλότητα
της επιφάνειας που δηµιουργήθηκε στο προηγούµενο πέρασµα.  Η απόκλιση
της δύναµης εξαρτάται από τη διαφορά φάσης των κυµάτων και µπορεί να
αυξάνεται έπειτα από τα διαδοχικά περάσµατα του εργαλείου, ενώ η ταλάντω-
ση θα συνεχίζεται έως ότου διακοπεί από µια µη γραµµικότητα που µπορεί να
παρουσιασθεί, όταν για παράδειγµα, το εργαλείο αποµακρύνεται από το κα-
τεργαζόµενο εξάρτηµα κατά την διάρκεια µέρους του κύκλου ταλάντωσης.

Οι κόπτες της φρέζας (milling cutters) µε µεταβλητό βήµα µεταξύ των δια-
δοχικών οδόντων µπορεί να οδηγήσουν σε εξαφάνιση αυτής της αστάθειας.
Τα εργαλεία αυτά δηµιουργούν διαφορετικές φάσεις µεταξύ των κυµάτων κο-
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πής και µπορούν να µειώσουν τις επιδράσεις της ανάδρασης.  Ένας δεύτε-ρος
τρόπος να επιτύχουµε µη κανονικό βήµα για τους ελικοειδείς κόπτες φρέζας
είναι να χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές γωνίες ελίκωσης (helix angles) σε
διαδοχικές έλικες οδόντων.  Μια άλλη µέθοδος να µεταβάλλουµε τη φάση µε-
ταξύ των κυµάτων κοπής στην κατεργαζόµενη επιφάνεια είναι να προ-
σθέσουµε µια µεταβολή της ταχύτητας στην σταθερή ταχύτητα περιστροφής
του εξαρτήµατος.  Αν και είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό στην πράξη, η µέ-
θοδος αυτή µπορεί να είναι αποτελεσµατική για τις διαδικασίες όπου δηµιουρ-
γούνται ταλαντώσεις µε αργό ρυθµό, όπως είναι ορισµένες διαδικασίες λείαν-
σης.

Αστάθεια στη Σύζευξη Ιδιοσυχνοτήτων
(Mode-Coupling Instability)

Η αστάθεια, εξ αιτίας της σύζευξης ιδιοσυχνοτήτων, µπορεί να συµβεί ακόµα
και όταν τα διαδοχικά περάσµατα του εργαλείου δεν επικαλύπτονται −όπως
στην κοχλιοτόµηση− και δηµιουργείται µια ανεπιθύµητη κίνηση του εργαλεί-
ου ως προς το κατεργαζόµενο εξάρτηµα.  Αυτός ο τύπος αστάθειας συµβαίνει,
όταν η κατασκευή έχει στενά συζυγείς ιδιοσυχνότητες.  Για παράδειγµα, τα
χαρακτηριστικά της εργαλειοµηχανής µπορεί να είναι τέτοια, ώστε µια ελεύ-
θερη ταλάντωσή της να επιβάλλει στο εργαλείο να ακολουθήσει έναν ελλει-
πτικό δρόµο σε σχέση µε το κατεργαζόµενο εξάρτηµα, όταν η κατασκευή δια-
ταραχθεί [6].

Εργαλειοµηχανές ως Ταλαντωτές Πολλαπλής Μάζας
(Machine Tools as Multi-Mass Vibrators)

Η ακρίβεια της διεργασίας µιας εργαλειοµηχανής, η συµπεριφορά της φθοράς
των εργαλείων και η ικανότητα της εργαλειοµηχανής να λειτουργεί επιτυχώς,
σχετίζονται µε τη συµπεριφορά του πλαισίου της εργαλειοµηχανής υπό την
επίδραση δυναµικών φορτίων.  Εφ’ όσον οι εργαλειοµηχανές είναι συναρµο-
λογήσεις ξεχωριστών µονάδων, µπορεί να θεωρηθούν ως ταλαντωτές πολλα-
πλής µάζας όσον αφορά τη δυναµική συµπεριφορά τους.  Μη λαµβάνοντας υπ'
όψη την επίδραση των συνδέσεων, η δοµή µιας εργαλειοµηχανής µπορεί να
θεωρηθεί ως ένα σύστηµα µη συνδεδεµένων απλών ταλαντωτών µάζας.  Επο-
µένως, είναι πιθανό, να προσοµοιώσουµε έως ένα σηµείο την συµπεριφορά
αυτών των κατασκευών, χρησιµοποιώντας διαφορετικές µάζες, ελατήρια και
στοιχεία απόσβεσης που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, αν και στην πράξη η
επιλογή των κατάλληλων τιµών για κάθε στοιχείο είναι πολύ δύσκολη.

Καθώς η συχνότητα της ασκούµενης δύναµης µεταβάλλεται, οι ταλαντώ-
σεις της εργαλειοµηχανής θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [6]:

• Μια σύνθετη δοµή της µηχανής µπορεί να παρουσιάζει διάφορους συ-
ντονισµούς ή φυσικές συχνότητες και η καµπύλη απόκρισης συχνότη-
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τας θα έχει διάφορες "κορυφές" που αντιστοιχούν σε κάθε συντονισµό
(Σχ. 3.66).
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Σχήµα 3.66 Συχνότητα Απόκρισης µιας Εργαλειοµηχανής Τυπικής Κατασκευής

• Σε κάθε συχνότητα συντονισµού η συµβολή των κύριων στοιχείων της
κατασκευής στον συνολικό συντονισµό θα ποικίλει.  Ορισµένα εξαρ-
τήµατα θα µετακινούνται µε µεγάλο εύρος σε µερικές συχνότητες, ό-
µως άλλα εξαρτήµατα µόλις που θα κινούνται.  Κάθε συντονισµός θα
έχει µια αντίστοιχη ιδιοµορφή ταλάντωσης ή µορφή σχήµατος που θα
«υιοθετεί» η κατασκευή.  Οι συχνότητες συντονισµού και οι αντίστοι-
χες ιδιοµορφές µπορεί να εκτιµηθούν αναλυτικά συνθέτοντας και λύ-
νοντας το πρόβληµα των ιδιοτιµών [6].  Κάθε συχνότητα συντονισµού
είναι µια ιδιοτιµή και το σχετικό ιδιοδιάνυσµα περιγράφει την ιδιο-
µορφή ή το σχήµα της ταλάντωσης.  Για παράδειγµα, οι ιδιοµορφές
της ταλάντωσης µιας οριζόντιας µηχανής φρεζαρίσµατος µπορούν να
παρουσιασθούν γραφικά θεωρώντας την κίνηση των κυριότερων ση-
µείων της κατασκευής και δείχνοντας το πλάτος και τις σχετικές φά-
σεις της κίνησης για [6] αυτά τα σηµεία σε µια εικόνα της κατασκευής
(Σχ. 3.67).

• Τα σηµεία εφαρµογής και η κατεύθυνση των ασκούµενων δυνάµεων
και των µετρούµενων ταλαντώσεων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’
όψη σε µια τρισδιάστατη κατασκευή.  Για ένα σύστηµα ενός βαθµού
ελευθερίας οι ταλαντώσεις µετρούνται στο σηµείο που εφαρµόζεται η
ασκούµενη δύναµη.  Η συχνότητα απόκρισης που προκύπτει αναφέρε-
ται ως απευθείας απόκριση.  Ωστόσο σε µια πολύπλοκη τρισδιάστατη
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κατασκευή είναι πιθανό να εφαρµόσουµε ασκούµενες δυνάµεις σε συ-
γκεκριµένα σηµεία και σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και µετά να
µετρήσουµε την µετατόπιση σε άλλα σηµεία σε διαφορετικές κατευ-
θύνσεις.  Η συχνότητα απόκρισης που προκύπτει αναφέρεται σε µια
συζευγµένη συχνότητα απόκρισης (cross-frequency response).

Τα δυναµικά χαρακτηριστικά µιας εργαλειοµηχανής (Σχ. 3.68) συνήθως καθο-
ρίζονται πειραµατικά (σφυρί εξοπλισµένο µε πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, Σχ.
3.69), εφ’ όσον οι κατασκευές είναι µη γραµµικές και δεν είναι εύκολο να µε-
λετηθούν αναλυτικά.

Σχήµα 3.67 Χαρακτηριστικά Ιδιοµορφών για µια Οριζόντια Φρεζοµηχανή α)
Πλέγµα για την Περιγραφή των Ιδιοµορφών, β) Iδιoµoρφές Ταλά-
ντωσης στα 97 Hz, γ) Ιδιοµορφές Ταλάντωσης στα 107 Hz και δ) Ι-
διοµορφές Ταλάντωσης στα 112 Hz [6]
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Σχήµα 3.68 Περίγραµµα ∆ιαδικασίας Μέτρησης των ∆υναµικών Χαρακτηριστι-
κών ενός Πλαισίου
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Tension bolt = Πείρος τάνυσης
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Quartz load cell = Κυψέλη φόρτισης µε χαλαζία
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Σχήµα 3.69 Πιεζοηλεκτρική Σφύρα
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Βελτίωση της ∆υναµικής Συµπεριφοράς των Εργαλειοµηχανών

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας µιας εργαλειοµηχανής, ειδικότερα στις εργαλει-
οµηχανές αριθµητικού ελέγχου, δεν είναι πάντα εύκολο να αποφύγουµε τις
συνθήκες όπου δηµιουργούνται αυτοδιεγειρόµενες ταλαντώσεις (chatter).  Ε-
ποµένως είναι απαραίτητο να βελτιώσουµε την ευστάθεια της µηχανής κατά
την µελέτη και κατασκευή της.  Οι ιδιοµορφές της ταλάντωσης που προκα-
λούν τη σχετική κίνηση ανάµεσα στο εργαλείο και το κατεργαζόµενο εξάρτη-
µα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη.  Οι ιδιοµορφές αυτές µπορεί να αντιµετωπι-
σθούν µέσω της πρόσθετης στιβαρότητας και απόσβεσης στην κατασκευή.
Ωστόσο, ο καθορισµός του σηµείου εφαρµογής της πρόσθετης απόσβεσης α-
παιτεί προσεκτική ανάλυση της κατασκευής.  Είναι πιθανό, µέσω του ανασχε-
διασµού των διάφορων τµηµάτων της κατασκευής, να µεταβάλλουµε τις αρχι-
κές διευθύνσεις των βασικών ιδιοµορφών της ταλάντωσης, έτσι ώστε να µην
συµπίπτουν µε τις δυνάµεις κοπής και/ή µε τις κανονικές ως προς την επιφά-
νεια κοπής διευθύνσεις.

Ένας άλλος τρόπος να βελτιώσουµε την δυναµική συµπεριφορά των εργα-
λειοµηχανών είναι να χρησιµοποιήσουµε αποσβεστήρα ταλαντώσεων (vibra-
tion absorber), ο οποίος είναι ένα σύστηµα µάζας-ελατηρίου που έχει προστε-
θεί στην κατασκευή και συντονίζεται ώστε να µειώνει τις επιδράσεις των κύ-
ριων ιδιοµορφών της ταλάντωσης.  Οι αποσβεστήρες ταλαντώσεων µπορούν
να ληφθούν υπ’ όψη στις εργαλειοµηχανές αλλά µπορεί να είναι δύσκολο να
χρησιµοποιηθούν εάν υπάρχουν διάφορες κύριες ιδιοµορφές της ταλάντωσης.
Αυτά τα συστήµατα µπορεί να είναι αποτελεσµατικά [6] για τις µηχανές µε µια
απλή επικρατούσα ιδιοµορφή ταλάντωσης.

Θερµική Συµπεριφορά
(Thermal Behavior)

Η θερµική φόρτιση µιας εργαλειοµηχανής µπορεί να οφείλεται σε έναν αριθµό
παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον της εργαλειοµηχανής.  Οι πηγές θερ-
µότητας που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία µιας εργαλειοµηχανής χωρί-
ζονται σε δυο κατηγορίες: εξωτερικές και εσωτερικές.  Οι εξωτερικές πηγές
θερµότητας περιλαµβάνουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος που βρίσκεται
η εργαλειοµηχανή, τις µονάδες θερµότητας που βρίσκονται κοντά στην µηχα-
νή, άλλες µηχανές που δηµιουργούν θερµότητα, τον ήλιο, τα θερµαινόµενα
αντικείµενα όπως οι λιπαντήρες, τα ψυκτικά υγρά κ.λ.π.  Οι εσωτερικές πηγές
θερµότητας περιλαµβάνουν τους ηλεκτρικούς κινητήρες, οδηγούς, κιβώτια τα-
χυτήτων κ.λ.π., καθώς και πηγές που προέρχονται από την ίδια τη διαδικασία
όπως τα θερµά απόβλητα (hot chips).

Οι πηγές θερµότητας, είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, µπορεί να δηµιουρ-
γήσουν ένα πεδίο θερµοκρασιών γύρω από συγκεκριµένα εξαρτήµατα (Σχ.
3.70).  Η θερµική παραµόρφωση ενός εξαρτήµατος εξαρτάται από το πεδίο
θερµοκρασιών, τη γεωµετρία του εξαρτήµατος, το πώς το εξάρτηµα είναι συν-

LM
S



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 153

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

δεδεµένο στη µηχανή καθώς και από το υλικό του ιδίου του εξαρτήµατος.  Η
µετατόπιση µεταξύ του εργαλείου και του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος είναι
το άθροισµα της παραµόρφωσης όλων των εξαρτηµάτων που υπόκεινται σε
κάποιο θερµοκρασιακό πεδίο.  Στη διαδικασία σχεδιασµού, το αποτέλεσµα της
παραµόρφωσης που δηµιουργείται από τη θερµότητα µπορεί να µειωθεί τοπο-
θετώντας όλες τις εσωτερικές πηγές θερµότητας µε τέτοιο τρόπο ώστε να έ-
χουµε ελάχιστες επιδράσεις στα εξαρτήµατα των µηχανών ή τοποθετώντας τα
εξαρτήµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε η θερµική τους επίδραση να αντισταθµί-
ζεται από την επίδραση από άλλη πηγή θερµότητας.  Συχνά, οι κινητήρες  έ-
χουν προσαρµοσθεί εξωτερικά και η µηχανή έχει σχεδιασθεί µε θερµικούς µο-
νωτές (heat isolators).  Η παροχή ψυκτικών γραµµών για τα έδρανα και τους
κινητήρες είναι ένα άλλο µέτρο που επιτρέπει στη θερµότητα λόγω τριβής να
διασκορπισθεί ικανοποιητικά.  Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σύνδε-
σµοι (expansion joints) που απορροφούν τη θερµική διαστολή των συστατικών
ενώ συγχρόνως προσπαθούν να διατηρήσουν αποδεκτή τη στατική και δυνα-
µική συµπεριφορά της µηχανής.  Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί λογισµικό
(software) που θα µετράει τα αποτελέσµατα της θερµοελαστικής παραµόρφω-
σης στην οποία εφαρµόζεται ο έλεγχος αναδράσεως (feedback control) σε συ-
νεργασία µε µέτρα αντιστάθµισης.

Spindle running time = Χρόνος λειτουργίας ατρά-
κτου

Σχήµα 3.70 Ισοθερµοκρασιακές γραµµές στην κεφαλή ενός Τόρνου [3]
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3.3.2 'Εδρανα και Οδηγοί
(Guideways and Bearings)

Οι οδηγοί και τα έδρανα χρησιµοποιούνται για την µετακίνηση των δροµέων
(slides) και των τραπεζιών εργασίας καθώς επίσης και για την υποστήριξη των
αξόνων των εργαλειοµηχανών.  Οι οδηγοί χαρακτηρίζονται από τον αριθµό
των βαθµών ελευθερίας τους, τον τύπο της µετακίνησης (γραµµική, περιστρο-
φική ή συνδυασµός τους) και τις λειτουργίες κατά τη διάρκεια της παραγωγι-
κής διεργασίας.  Οι εργαλειοµηχανές µπορούν να έχουν πολλούς βαθµούς ε-
λευθερίας για το κοπτικό εργαλείο καθώς και για το κατεργαζόµενο εξάρτηµα.
Για παράδειγµα, µια µετακίνηση του δροµέα σε ευθεία γραµµή έχει ένα βαθµό
ελευθερίας, ενώ ένας άξονας έχει δύο βαθµούς ελευθερίας, εφ’ όσον ο άξονας
περιστρέφεται και µετακινείται κατά µήκος ενός από τους γραµµικούς άξονες
(Σχ. 3.71).

Element with 6 degrees of freedom: 
Linear: x, y, z 
Rotary: a  , a  , ax y z

Drilling machine slide Drilling machine spindle Lathe spindle

One degree of 
freedom

Two degrees of 
freedom

One degree of 
freedom

x

y
z

a

aaz y

x

Element with 6 degrees of freedom = Στοιχείο µε 6
βαθµούς ελευθερίας
Linear = Γραµµική (συντεταγµένη)
Rotary = Περιστροφή (γωνία)
Drilling machine slide = ∆ροµέας δραπάνου

Drilling machine spindle = Άτρακτος δραπάνου
Lathe spindle = Άτρακτος τόρνου
One degree of freedom = Ένας βαθµός ελευθερίας
Two degrees of freedom = ∆ύο βαθµοί ελευθερίας

Σχήµα 3.71 Βαθµοί Ελευθερίας σε Οδηγούς και Έδρανα

Οι οδηγοί χρησιµοποιούνται στη λειτουργία των εργαλειοµηχανών και στη
διαδικασία προετοιµασίας του εξαρτήµατος.  Στην πρώτη περίπτωση οι οδηγοί
είναι ενεργοί κατά τη διάρκεια των παραγωγικών διεργασιών, ενώ στη δεύτε-
ρη περίπτωση χρησιµοποιούνται µόνο πριν και µετά την παραγωγική διαδικα-
σία, για εργασίες όπως η  τοποθέτηση των  εργαλείων.  Οι  οδηγοί που
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Vee and flat guide Double-vee guide Double-vee and 
flat guide

Statically controlled Statically over-controlled Statically controlled

Vee and flat guide = Οδηγός σχήµατοςV και επι-
πέδου σχήµατος
Double-vee guide = Οδηγός σχήµατος διπλού V
Double-vee and flat guide = Οδηγός σχήµατος

διπλού V και επιπέδου σχήµατος
Statically controlled = Στατικά ελεγχόµενος
Statically over-controlled = Στατικά υπερελεγχό-
µενος

Σχήµα 3.72 Παραδείγµατα Στοιχείων Οδηγών στις Εργαλειοµηχανές

Oil reservoir

Slide

Bed

V

Hydrodynamic plain slideway and plain bearing

Hydraulic 
System

Compressed 
air system

Hydrostatic slideway and bearing

Aerostatic plain slideway and plain bearing

Rolling slideway and rolling bearing

Oil reservoir = ∆οχείο ελαίου (λίπανσης)
Slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)
Bed = Υπόβαθρο
Hydrodynamic plain slideway and plain bearing =
Υδροδυναµική απλή γλίστρα και έδρανο
Hydraulic system = Υδραυλικό σύστηµα
Hydrostatic plain slideway and plain bearing =

Υδραστατική απλή γλίστρα και έδρανο
Compressed air system = Σύστηµα συµπιεσµένου
αέρα
Aerostatic plain slideway and plain bearing =
Αεροστατική απλή γλίστρα και έδρανο
Rolling slideway and rolling bearing = Γλίστρα και
έδρανο κύλισης

Σχήµα 3.73 ∆ιαφορετικοί τύποι Οδηγών και Εδράνων
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Characteristic         
  
Damping 
Running Accuracy 
Speed Range 
Wear Resistance 
Power Loss 
Installation Costs 
Cooling Capacity 
Reliability

Hydrodynamic     Rolling        Hydrostatic 
    Bearing           Bearing          Bearing

Evaluation of characteristics
high medium low

Characteristic = Χαρακτηριστικό
Hydrodynamic bearing = Υδροδυναµικό έδρανο
Hydrostatic bearing = Υδροστατικό έδρανο
Rolling bearing = Έδρανο κύλισης
Damping = Απόσβεση
Running accuracy = Ακρίβεια λειτουργίας
Speed range = Εύρος ταχυτήτων
Wear Resistance = Αντίσταση σε φθορά
Power loss = Απώλεια ισχύος

Installation costs = Κόστος εγκατάστασης
Cooling capacity = Ικανότητα ψύξης
Reliability = Αξιοπιστία
Evaluation of characteristics = Αξιολόγηση (βαθ-
µολόγηση) χαρακτηριστικών
High = Υψηλός
Medium = Μέσος
Low = Χαµηλός

Σχήµα 3.74 Χαρακτηριστικά Εδράνων για Εργαλειοµηχανές

χρησιµοποιούνται στη λειτουργία των εργαλειοµηχανών συνήθως δέχονται
µεγάλες τάσεις, οπότε πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη θέµατα λίπανσης και αντο-
χής σε φθορά.  Υπάρχουν διάφοροι τύποι [3] οδηγών και εδράνων (Σχ. 3.72
και 3.73), µε τα δικά του χαρακτηριστικά ο καθένας (Σχ. 3.74).

Υδροδυναµικοί Οδηγοί και Ρουλεµάν
(Hydrodynamic Guideways)

dy
dx

b
h(x)

Velocity v

Fluid

Moving Surface

Fixed Surface

x
y

Moving surface = Κινούµενη επιφάνεια
Fixed surface = Σταθερή (ακίνητη) επιφάνεια

Velocity = Ταχύτητα
Fluid = Ρευστό

Σχήµα 3.75 Υγρό υπό Μορφή Σφήνας

Οι υδροδυναµικοί οδηγοί χρησιµοποιούνται ευρέως στις εργαλειοµηχανές.
∆εν απαιτούν εξωτερική πηγή πίεσης για το λιπαντικό λάδι.  Αντίθετα η πίεση
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δηµιουργείται από την ολισθαίνουσα επιφάνεια που κινείται πάνω σε ένα λε-
πτό στρώµα λιπαντικού πάνω σε µικρούς θύλακες σφηνoειδούς µορφής (Σχ.
3.75).  Για την κατασκευή των εργαλειοµηχανών χρησιµοποιείται µια ποικιλία
από σχήµατα διακένων για το σχηµατισµό της υδροδυναµικής πίεσης (Σχ.
3.76).  Πιο κάτω περιγράφεται η κατανοµή της πίεσης που ενεργεί κατά µήκος
µιας ολισθαίνουσας επιφάνειας.  Θεωρούµε µια ολισθαίνουσα επιφάνεια η
οποία κινείται µε ταχύτητα v πάνω σε ένα λεπτό στρώµα ρευστού (Σχ. 3.77).

a

h0
h1

v

a

h0
h1

v

a

h0
h1

v

a

Inclined plate

Parabolic semi-cylindrical

Parabolic cylindrical

a

h0
h1

v

h0
h1

v

a

h0
h1

v

Partially inclined plate

Parabolically rounded ends

Partially closed plate

a0

a0 a1

a0 a1

a

a1

Inclined plate = Επικλινής σφήνα υπό µορφή πλά-
κας
Partially inclined plate = Μερικά επικλινής σφήνα
υπό µορφή πλάκας
Parabolic semi-cylindrical = Παραβολική ηµικυ-
λινδρική σφήνα

Parabolically rounded ends = Σφήνα µε παραβολι-
κά καµπύλα άκρα
Parabolic cylindrical = Παραβολική κυλινδρική
σφήνα
Partially closed plate = Σφήνα υπό µορφή µερικώς
κλειστής πλάκας

Σχήµα 3.76 Παραδείγµατα Υδροδυναµικών Σφηνών
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Fluid pressure = Πίεση ρευστού
Pressure flow = Ροή πίεσης
Sliding flow = Ροή ολίσθησης
Load = Φόρτιση
Sliding surface = Επιφάνεια ολίσθησης

Velocity = Ταχύτητα
Fixed surface = Σταθερή (ακίνητη) επιφάνεια
Velocity flow diagrams = ∆ιαγράµµατα ροής ταχύ-
τητας

Σχήµα 3.77 Αρχή Λειτουργίας των Υδροδυναµικών Οδηγών

Σχήµα 3.78 Όγκος Ελέγχου
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Ας υποθέσουµε ότι ένας όγκος µε διαστάσεις dx  και dy  και βάθος b  (Σχ
3.75 και Σχ. 3.78) βρίσκεται σε ισορροπία.  Η εξίσωση ορµής για ένα µονο-
αξονικό ρευστό δίδεται από:

dy
dt

dx
dp

= (3-47)

Για νευτώνια ρευστά, η διατµητική τάση είναι ανάλογη της µεταβολής της τα-
χύτητας ως προς την τεταγµένη,

dy
dvsητ = (3-48)

όπου τ  είναι η διατµητική τάση,
η  είναι το ιξώδες και

sv  είναι η ταχύτητα ροής.
∆ιαφορίζοντας την εξίσωση (3-48) έχουµε:

2

2

dy
vd

dy
d sητ

= (3-49)

Από τις εξισώσεις (3-47) και (3-49)

dx
dp

dy
vd s

η
1

2

2

= (3-50)

Eφόσoν η µεταβολή της πίεσης ως προς την τετµηµένη 







dx
dp

 δεν αλλάζει ως

προς το y , η διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης (3-50) έχει τη λύση:

21
2

2
1)( CyCy

dx
dpyvs ++






=

η
 , (3-51)

µε τις ακόλουθες οριακές συνθήκες και τιµές για τις σταθερές

για 0=y  και vyvs =)(  ⇒ vC =2

για )(xhy =  και 0)( =yvs  ⇒ )(
2
1

)(1 xh
dx
dp

xh
vC

η
−−= (3-52)

Εποµένως,

[ ] 







−+−=

)(
1)(

2
1)( 2

xh
yvyxhy

dx
dpyvs η

(3-53)
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Η µέγιστη πίεση p  θα εµφανισθεί στο σηµείο όπου 0=







dx
dp

.

Εποµένως σ' αυτό το σηµείο







 −= *1)(

h
yvyvs (3-54)

όπου *h  είναι το σφηνοειδές διάκενο στη µέγιστη πίεση (Σχ. 3.77).
Η ροή Q διαµέσου οποιασδήποτε διατοµής της σφήνας είναι:

( )bdyyvQ
xhy

y s∫
=

=
=

)(

0
(3-55)

και η ροή στο σηµείο µεγίστης πίεσης δίνεται από:

**

2
bhvQ = (3-56)

Εφ’ όσον η ροή είναι σταθερή έχουµε:

QQ =* (3-57)

Έτσι για τη σφήνα του Σχ. 3. 79:

y

x

h1
h(x) ho

v

L

Σχήµα 3.79 Η Γεωµετρία του Υγρού υπό Μορφή Σφήνας

( ) ( )010 hh
L

xLhxh −
−

+= (3-58)



















 −

+−





 −

+=
−

∗
− 32

2
0

116
L

xLmk
L

xLm
hdx

dp ην
(3-59)

όπου 1
0

1 −=
h
hm  και ∗∗ = kh .

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (3-59)
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( )





















+







 −

+
−

−
+

=
∗

C

L
xLm

k

L
xLmm

L
h

xp 22
0 121

16ην
(3-60)

Οι οριακές συνθήκες και οι σταθερές είναι:

0
00

=⇒=
=⇒=

pLx
px

m
mk

m
C

+
+

=
+
−

= ∗

2
22   ,

2
1

Γι .αυτό,

( ) ( )mxK
h

Lxp p ,6
2
0

ην
= (3-61)

στην οποία

( )
( )

2

122

1

1

1,






 −

++
−

−
+

=

L
xLmmL

xLm
mxK p

Το φορτίο το οποίο µπορεί να υποστηριχθεί από τη σφήνα είναι:

LbpF m= (3-62)

όπου

( )dxxp
L

p
Lx

xm ∫
=

=
=

0

1
(3-63)

Αυτή η στοιχειώδης ανάλυση µας δίνει µια εκτίµηση της τάξης του µεγέθους
του φoρτίου που ένας υδροδυναµικός οδηγός µπορεί να µεταφέρει [3].  Τέτοι-
ες εκτιµήσεις µας δίνουν έναν γενικό προσανατολισµό για το σχεδιασµό των
οδηγών, αλλά για λεπτοµερή σχέδια χρησιµοποιούνται συνήθως αριθµητικές
µέθοδοι και εµπειρία.

Τα χαρακτηριστικά της τριβής των υδροδυναµικών δροµέων είναι κρίσιµα
για την ακρίβεια των εργαλειοµηχανών.  Ακανόνιστη κίνηση ολίσθησης µπο-
ρεί να εµφανισθεί σε χαµηλές ταχύτητες ολίσθησης.  Αυτή η ακανόνιστη κίνη-
ση οφείλεται στο φαινόµενο «σταµάτηµα-ολίσθηση» (stick-slip) (Σχ. 3.80),
δηλαδή στη µεταβολή του συντελεστή της τριβής µ, σε σχέση µε την ταχύτητα
ολίσθησης, η οποία περιγράφεται από την καµπύλη "Stribeck" (Σχ. 3.81).  Το
φαινόµενο σταµατήµατος-ολίσθησης µπορεί να ελαχιστοποιηθεί επιλέγοντας
τα κατάλληλα υλικά και λιπαντικά.
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Mass M

FR

x

v, FK
Z

s

FZ

time t

L

Mass = Μάζα Time = Χρόνος

Σχήµα 3.80 Το µηχανικό ανάλογο του φαινοµένου του σταµατήµατος-ολίσθησης
(stick-slip effect)

Static friction

Solid friction

Boundary friction/lubrication
Fluid friction

Slideways for lathes 
and milling machines

Hydrodynamic, radial and thrust 
bearings, slideways for shaping 
machines and press rams

Slide velocity v

C
oe

ffi
ci

en
t o

f f
ric

tio
n 

µ

Transition velocity v1

Static friction = Στατική τριβή
Solid friction = Τριβή στερεού
Boundary friction/lubrication = Σύνορο τρι-
βής/λίπανσης
Fluid friction = Τριβή ρευστού
Slideways for lathes and milling machines = Οδη-
γοί ολίσθησης για τόρνους και φρέζες
Hydrodynamic, radial and thrust bearings,

slideways for shaping machines and press rams =
Υδροδυναµικά, ακτινικά και ωστικά έδρανα, οδη-
γοί ολίσθησης για µηχανές µορφοποίησης και έµ-
βολα πίεσης
Transition velocity = Μεταβατική ταχύτητα
Slide velocity = Ταχύτητα ολίσθησης
Coefficient of friction = Συντελεστής τριβής

Σχήµα 3.81 Καµπύλη Stribeck

Το φαινόµενο του σταµατήµατος-ολίσθησης µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα
αναλύοντας τη συµπεριφορά µιας µάζας η οποία σύρεται κατά µήκος µιας επι-
φάνειας.  Εξισώνοντας τις δυνάµεις που ενεργούν στη µάζα κατά µήκος της
επιφάνειας

xmFF Rz &&=− (3-64)
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Η δύναµη της τριβής RF  και η δύναµη του ελατηρίου ZF  ορίζονται παρακά-
τω:

staticR FxcF += & (3-65)

( )LxsKFz −−= (3-66)

όπου L  το απαραµόρφωτο µήκος του ελατηρίου
K  ο συντελεστής ακαµψίας (stiffness coefficient),
c  είναι ανάλογο της κλίσης από την καµπύλη Stribeck και

staticF  η δύναµη για να υπερβούµε τη στατική τριβή.

Η συνολική απόσταση που διανύει το άκρο του ελατηρίου δίδεται από την
σχέση:

vts = (3-67)

όπου v  είναι η δεδοµένη ταχύτητα.  Θέτοντας τις Εξισώσεις (3-65), (3-66) και
(3-67) στην (3-64 ) η δυναµική της µάζας δίδεται από την ακόλουθη διαφορι-
κή εξίσωση:

staticFxcLxsKxm −−−−= &&& )( (3-68)

Ακριβώς όπως οι υδροδυναµικοί οδηγοί, έτσι και τα υδροδυναµικά έδρανα
είναι λιγότερο κατάλληλα για εφαρµογές ακριβείας από τα υδροστατικά ή µα-
γνητικά έδρανα.

Υδροστατικοί Οδηγοί και 'Eδρανα
(Hydrostatic Guideways and Bearings)

Στους υδροστατικούς οδηγούς και στα έδρανα (Σχ. 3.82) το λιπαντικό διάκενο
δηµιουργείται από ένα λεπτό στρώµα λαδιού το οποίο διοχετεύεται από µια
εξωτερική αντλία.  Eφόσoν η πίεση διατηρείται σταθερή, το πάχος του λιπα-
ντικού στρώµατος είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα ολίσθησης.  Το σχεδόν
σταθερό πάχος του λιπαντικού στρώµατος που παρέχεται από τους υδροστατι-
κούς οδηγούς και τα έδρανα ελαχιστοποιούν τη φθορά και την τριβή.  Επίσης
παρέχουν πολύ υψηλή απόσβεση κατά µήκος των αξόνων κίνησης.  Επί πλέον,
εφόσoν υπάρχει πολύ µικρή απόκλιση από το µέσο όρο του συντελεστή τρι-
βής, δεν εµφανίζεται το φαινόµενο σταµάτηµα-ολίσθηση (stick-slip).  Eλαχι-
στοποιώντας τη στατική τριβή και το φαινόµενο σταµατήµατος-ολίσθησης, οι
υδροστατικοί οδηγοί και τα έδρανα παρέχουν υψηλή ακρίβεια.  Τα υδροστατι-
κά ρουλεµάν παρέχουν το πλεονέκτηµα να έχουµε εξαιρετικά χαµηλή τριβή
και την δυνατότητα να πετύχουµε πολύ υψηλή στιβαρότητα.  Παρ’ όλα αυτά
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές χαµηλών ταχυτήτων εξ αιτίας προβληµάτων
µε την διάτµηση του λαδιού και την ιξώδη αντίσταση.
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Ένας υδροστατικός οδηγός αποτελείται από έναν αριθµό εγκοπών, γνωστές
σαν κελιά λαδιού (oil cells) (Σχ. 3.83).  Το διάστηµα µεταξύ της σταθερής και
της ολισθαίνουσας επιφάνειας γεµίζεται µε λιπαντικό στρώµα λαδιού µε πάχος
µεταξύ 20 και 80µm.  Το διάκενο δηµιουργεί µια υδραυλική αντίσταση, η ο-
ποία προκαλεί µια σταδιακά αυξανόµενη πίεση για να δεχθεί το εξωτερικό
φορτίο.  Η ανάλυση της ροής σε τέτοιους υδροστατικούς οδηγούς ακολουθεί
το νόµο του Hagen-Poiseuille [3].  ∆ιαφορετικοί συνδυασµοί από αντλίες ανά
κελί και διαφορετικές διατάξεις των κελιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
να πετύχουµε τη ροή που απαιτείται για ένα συγκεκριµένο εξωτερικό φορτίο
(Σχ. 3.84).  Τα κελιά των οδηγών συνήθως τοποθετούνται παράλληλα στη δι-
εύθυνση της κίνησης.  Ένας µεγάλος αριθµός από κελιά µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για να αντισταθµίσουν τις ταλαντώσεις και τις αποκλίσεις από ένα
γραµµικό µονοπάτι κατά τη διάρκεια της κίνησης.  Η εµπειρία έχει δείξει, ότι
το βάθος των κελιών θα πρέπει να είναι 10 έως 100 φορές µεγαλύτερο από το
διάκενο του στρώµατος λαδιού.

Lubricating oil gap h

Cell Pressure distribution

Land

Oil cell

Oil flow Q

P

Cell pressure distribution = Κατανοµή πίεσης στην
κυψελίδα
Land = Επιφάνεια φίλτρου ελαίου λίπανσης
Oil cell = Κυψελίδα ελαίου λίπανσης

Oil flow = Ροή ελαίου λίπανσης
Lubricating oil gap = ∆ιάκενο (εισόδου) ελαίου λί-
πανσης

Σχήµα 3.82 Η Αρχή Λειτουργίας Υδροστατικού Οδηγού ή Εδράνου

Οι υδροστατικοί οδηγοί και τα έδρανα είναι ακριβά και πολύπλοκα εξαρτήµα-
τα αφού κάθε συγκρότηµα πίεσης χρειάζεται ένα περίπλοκο υδραυλικό σύ-
στηµα (αντλίες, γραµµές λαδιού κ.λ.π) για να διατηρείται η αναγκαία ροή και
πίεση του ρευστού.  Η χρήση των υδροστατικών οδηγών και ρουλεµάν, απαι-
τεί γενικά ένα υψηλό επίπεδο συντήρησης.  Επί πλέον, όταν λειτουργούν αυτοί
οι οδηγοί και τα ρουλεµάν σε υψηλές ταχύτητες µπορεί να αυξηθεί η θερµο-
κρασία του ρευστού λόγω της διατµητικής τριβής του ρευστού και έτσι να αλ-
λάξουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του λαδιού και πιθανόν να µειωθεί και η
αποτελεσµατικότητα των οδηγών ή των ρουλεµάν.  Αφού οι υδροστατικοί ο-
δηγοί απαιτούν ένα υδραυλικό σύστηµα υψηλής πίεσης, η κατανάλωση ισχύος
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από την αντλία µπορεί να είναι σηµαντική.  Μπορεί να χρησιµοποιηθούν βαλ-
βίδες ελέγχου της ροής για να δώσουν στα έδρανα την επιθυµητή στιβαρότητα
ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος.

B

Pc

I

Σχήµα 3.83 ∆ιάφορες Μορφές των Κυψελίδων Λιπαντικού Ελαίου

Slide

Oil Cells

Oil cells = Κυψελίδες ελαίου λίπανσης Slide = Ολισθητήρας (γλίστρα)

Σχήµα 3.84 Οδηγός Τράπεζας Εργασίας µε Υδροστατικές Κυψελίδες

Αεροδυναµικοί και Αεροστατικοί Οδηγοί και Έδρανα
(Aerodynamic and Aerostatic Guideways and Bearings)

Οι αεροδυναµικοί και αεροστατικοί οδηγοί και έδρανα χρησιµοποιούν αέρα
σαν λιπαντικό µέσο µεταξύ των ολισθαινόντων επιφανειών.  Αυτοί οι οδηγοί
και τα έδρανα είναι κατάλληλοι για υψηλές ταχύτητες λειτουργίας γιατί παρέ-
χουν χαµηλή τριβή και ελάχιστη παραγωγή θερµότητας.  Είναι συγκριτικά α-
πλοί κατά την κατασκευή γιατί υπάρχει µικρή πιθανότητα µόλυνσης του λι-
παντικού µέσου σε σύγκριση µε τα λιπαντικά ρευστά.  Επί πλέον, δεν επηρεά-
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ζονται σηµαντικά από δραστικές αλλαγές στη θερµοκρασία λειτουργίας.  Οι
αεροστατικοί οδηγοί και τα έδρανα, όπως οι υδροστατικοί παρέχουν ελάχιστη
στατική τριβή και πολύ χαµηλή φθορά και η ικανότητα µεταφοράς φορτίου
είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα ολίσθησης.

hmin

Negative 
pressure 
(vacuum)

Aerostatic

Positive  
pressure

Aerodynamic

+

-

F

F n

FL

F p

Negative pressure (vacuum) = Αρνητική πίεση
(κενό)
Positive pressure = Θετική πίεση

Aerodynamic = Αεροδυναµικό
Aerostatic = Αεροστατικό

Σχήµα 3.85 Αρχές Λειτουργίας των Αεροδυναµικών και Αεροστατικών Εδράνων

Η λειτουργία των αεροδυναµικών και αεροστατικών εδράνων και οδηγών βα-
σίζεται στο φαινόµενο αντίστασης µέσα στο µικρό διάκενο µεταξύ δυο κινού-
µενων µερών και συνεπώς η ικανότητα µεταφοράς των φορτίων αυτών είvαι
σχετικά χαµηλή (Σχ. 3.85).  Oι υπολογισµοί για τις διαστάσεις των διακένων
του αέρα της κατανάλωσης αέρα και της ικανότητας µεταφοράς φορτίου ενός
αεροστατικού εδράνου ή οδηγού είναι πολύ πιο πολύπλοκοι από ότι για ένα
υδροστατικό λόγω επιπρόσθετων παραγόντων όπως είναι η πιθανότητα δη-
µιουργίας στροβιλισµών του αέρα και το σχήµα των ακροφυσίων αέρα.  Λόγω
της συµπιεστότητας του αέρα, µπορεί να εµφανισθούν σε αεροστατικά έδρανα
ή οδηγούς διάφορες αυτοδιεγειρόµενες ταλαντώσεις.

Για να αποφύγουµε αυτά τα φαινόµενα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε-
ταξύ του στοµίου εισαγωγής αέρα και του κινούµενου µέρους του εδράνου
(Σχ. 3.86) ή περιοριστικά στόµια ή πορώδη υλικά όπως πυρoσυσσωµατωµένο
χιτώνιο.  Οι ολισθαίνουσες επιφάνειες των αεροδυναµικών και αεροστατικών
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οδηγών και ρουλεµάν µπορούν να διαβρωθούν λόγω της υγρασίας στον αέρα.
Αυτό το πρόβληµα µπορεί να λυθεί χρησιµοποιώντας ανοξείδωτα υλικά ή ξη-
ραντήρες αέρα, λύσεις που ενδεχοµένως να είναι ακριβές στην εφαρµογή τους.

Compressed air
Sintered metal sleeve

Bearing made of porous material  
(good dynamics)

Compressed air
Restriction 

orifice

Bearing with restriction orifice  
and bearing cell (air hammer)

Compressed air = Πεπιεσµένος αέρας
Restriction orifice = Περιοριστικό στόµιο
Bearing with restriction orifice and bearing cell
(air hammer) = Έδρανο µε περιοριστικό στόµιο και
περίβληµα (αερόσφυρο)

Sintered metal sleeve = Πυροσυσσωµατωµένο µε-
ταλλικό χιτώνιο
Bearing made from porus material (good dynam-
ics) = Έδρανο από πορώδες υλικό (καλή δυναµική
συµπεριφορά)

Σχήµα 3.86 Αεροστατικό Ακτινικό Έδρανο

Οδηγοί και Εδρανα Κύλισης       
(Rolling Contact Guideways and Bearings)

Σχήµα 3.87 Γραµµικά Κυλιόµενος Οδηγός (Linear Rolling Guideway)
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Οι οδηγοί και τα έδρανα κύλισης χρησιµοποιούνται ευρέως στις εργαλειο-
µηχανές επειδή παρέχουν µικρή τριβή, ελαχιστοποίηση του φαινοµένου στα-
µατήµατος-ολίσθησης και λειτουργίες χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα.  Το µέγε-
θός τους και τα χαρακτηριστικά τους είναι τυποποιηµένα και συχνά είναι δια-
θέσιµα από πολλούς διαφορετικούς προµηθευτές.

Οι οδηγοί κύλισης συνήθως έχουν µια κυλιόµενη αλυσίδα µε στοιχεία κύ-
λισης που ανακυκλοφορούν (Σχ. 3.87).  Η ακριβής λειτουργία ενός οδηγού δεν
εξαρτάται µόνο από την ποιότητα των οδηγούµενων επιφανειών αλλά και από
τη γεωµετρική ακρίβεια των στοιχείων κύλισης και της θέσης τους στον θάλα-
µο (cage).  Είναι διαθέσιµη µια ποικιλία βασικών σχεδίων για τους οδηγούς
κύλισης, η οποία περιλαµβάνει επίπεδους οδηγούς (flat guides) και οδηγούς
σχήµατος V (Σχ. 3.88).

c
a

b

c

c

c

a

b

d d

a b c

c

a b c

d

d

c

A B

C D

A 
B 
C 
D

Flat guide 
Vee guide 
Angled roller chain 
Ball guide

a 
b 
c 
d

Rolling element 
Cages 
Externally applied forces 
Pre-loading forces

Flat guide = Επίπεδος οδηγός
Vee guide = Οδηγός τύπου V
Angled roller chain = Αλυσίδα κυλίστρων υπό γω-
νία
Ball guide = Ένσφαιρος οδηγός

Rolling element = Στοιχείο κύλισης
Cages = Κλωβοί
Externally applied forces = Εξωτερικά εφαρµοζό-
µενες δυνάµεις
Pre-loading forces = ∆υνάµεις προφόρτισης

Σχήµα 3.88 ∆ιαφορετικές ∆ιατάξεις Σχεδιασµού Κυλιοµένων Οδηγών
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Στην κατασκευή των εργαλειοµηχανών, τα έδρανα µε επαφές κύλισης χρησι-
µοποιούνται συχνά στις ατράκτους και για στήριξη των αξόνων των κινητή-
ρων πρόωσης (feed drives).  Και τα δυο σχέδια εδράνων, µε σφαίρες (ball) και
µε κυλίνδρους (roller) είναι διαθέσιµα.  Τα έδρανα της ατράκτου είναι κρίσιµα
στοιχεία της εργαλειοµηχανής, γιατί θα πρέπει να δίδουν υψηλή ακρίβεια κά-
τω από µια µεγάλη ποικιλία φορτίσεων.  Στα έδρανα µε άξονες (spindle
bearings) συχνά ασκούνται προφορτίσεις.  Ορισµένα σχέδια χρησιµοποιούν
ένα υδραυλικό σύστηµα προκειµένου να διατηρήσουν ένα σταθερό φορτίο.
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι εδράνων µε άξονες που χρησιµοποιούνται ευ-
ρέως (Σχ. 3.89).  Τα κωνικά έδρανα κύλισης (taper roller bearings) είναι κα-
τάλληλα για χαµηλές ταχύτητες περιστροφής, παρέχουν ικανοποιητική στιβα-
ρότητα και συνήθως εφαρµόζονται στους άξονες των τόρνων και στις φρέζες.
Τα έδρανα κύλισης µε διπλές παράλληλες σειρές (double row parallel roller
bearings) είναι κατάλληλα για µεσαίες ταχύτητες περιστροφής και παρέχουν
ικανοποιητική στιβαρότητα.  Αυτός ο τύπος εδράνων αποδίδει καλά στους
τόρνους, στις φρέζες και στις µηχανές λείανσης.  Τα επικλιvή γωνιακά ένσφαι-
ρα έδρανα (inclined angular contact ball bearings) χρησιµοποιούνται για πολύ
υψηλές περιστροφικές ταχύτητες.  Ωστόσο, παρέχουν σχετικά µικρή στιβαρό-
τητα και χρησιµοποιούνται στις µηχανές εσωτερικής λείανσης ή στις µηχανές
που χρησιµοποιούνται στις φρέζες ή στους τόρνους που επεξεργάζονται µη
σιδηρούχα µέταλλα τα οποία δεν απαιτούν µεγάλες δυνάµεις κοπής.

Bearing principle = Αρχή έδρασης
Taper roller bearing = Κωνικά έδρανα κύλισης
Double-row parallel roller bearing = Έδρανα κύλι-
σης µε διπλή παράλληλη σειρά
Inclined axis ball bearing = Ένσφαιρα έδρανα κε-
κλιµένου άξονα
Type = Τύπος

Fixed bearing at work holding end = Σταθερό έ-
δρανο τοποθετηµένο στο άκρο στήριξης του εξαρ-
τήµατος
Opposite tapered guides or fixed bearing at drive
end = Αντίθετα τοποθετηµένοι κωνικοί οδηγοί ή
σταθερό έδρανο στα άκρα του οδηγού άξονα

Σχήµα 3.89 ∆ιαφορετικές ∆ιατάξεις Εδράνων Ατράκτου [3]
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Οδηγοί και Έδρανα Μαγνητικής Ανάρτησης
(Magnetic Suspension Guideways and Bearings)

Η µαγνητική ανάρτηση παρέχει το πλεονέκτηµα της ασήµαντης στατικής και
ιξώδους τριβής και της πολύ καλής θερµικής µόνωσης.  Ωστόσο, η µαγνητική
ανάρτηση είναι δύσκολο να εφαρµοσθεί γιατί κάθε µαγνήτης απαιτεί ξεχωρι-
στό ελεγκτή.  Οι άξονες µαγνητικής ανάρτησης έχουν κατασκευασθεί και ρυθ-
µίζονται µε µέγιστη ταχύτητα αυτή των 40.000 rpm και µε µέγιστο ακτινικό
φορτίο αυτό των 1000 Ν.  Οι µαγνητικοί αναρτηµένοι ολισθητήρες χρησιµο-
ποιούνται σε πολύ ειδικές εφαρµογές.  Η θέση ενός ολισθητήρα περιορίζεται
σε ένα άξονα µέσω ενός ζεύγους µαγνητών που είναι οριζόντιοι και κάθετοι
κατά αντίθετη φορά µεταξύ τους.  Η σχετική δύναµη έλξης µεταξύ δυο µαγνη-
τών µε αντίθετη φορά ελέγχει τη θέση των ολισθητήρων στον άξονα.  Ένας
µετρητής ηλεκτροχωρητικότητας (capacitance gauge) υπολογίζει τη θέση µε-
ταξύ των ολισθητήρων και των επιφανειών των µαγνητών για τον έλεγχο της
θέσης των ολισθητήρων.

3.3.3 Κινητήρες και Συστήµατα Μετάδοσης
(Drives and Transmissions)

Κινητήρες (Drives)

Οι εργαλειοµηχανές χρησιµοποιούν υδραυλικούς κινητήριους µηχανισµούς,
κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC), ή βηµατικούς κινητήρες για οδηγούς.  Ο
τύπος του οδηγού, που θα χρησιµοποιηθεί, καθορίζεται από τις απαιτήσεις ι-
σχύος των εργαλειοµηχανών, τις διαθέσιµες πηγές ισχύος και τα επιθυµητά
δυναµικά χαρακτηριστικά.

Οι βηµατικοί κινητήρες έχουν κάποιους περιορισµούς ως προς την ισχύ
και τη διαθέσιµη ροπή, οπότε είναι κατάλληλοι µόνο για µικρές εργαλειοµη-
χανές.  Οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) παρέχουν ικανοποιητική ρύθµι-
ση των ταχυτήτων, µεγάλη στρέψη και υψηλή αποτελεσµατικότητα και γι’
αυτό ταιριάζουν απόλυτα σε αυτόµατα ελεγχόµενες µηχανές.  Οι κινητήρες
συνεχούς ρεύµατος (DC) µπορούν να σχεδιασθούν έτσι ώστε να ικανοποιούν
ένα µεγάλο εύρος απαιτήσεων ισχύος και χρησιµοποιούνται στις περισσότερες
µηχανές µικρού ή µεσαίου µεγέθους.  Τα υδραυλικά συστήµατα είναι κατάλ-
ληλα για τις εργαλειοµηχανές όπου οι απαιτήσεις ισχύος είναι υψηλές.  Το
κόστος των υδραυλικών µηχανισµών δεν είναι ανάλογο της απαιτούµενης ι-
σχύος, και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα ακριβοί για µηχανές µικρού έως
µεσαίου µεγέθους [9].

Υδραυλικά Συστήµατα
(Hydraulic systems)

Τα υδραυλικά συστήµατα χρησιµοποιούνται ευρέως για να κινούν εργαλειο-
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µηχανές µε µεγάλη ισχύ αφού ένα σχετικά µικρό υδραυλικό σύστηµα µπορεί
να παρέχει µεγάλη ισχύ.  Μπορούν να αναπτύξουν πολύ περισσότερη από τη
µέγιστη γωνιακή επιτάχυνση των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος (DC) µε την
ίδια µέγιστη ισχύ.  Έχουν µικρές σταθερές χρόνου και γι' αυτό η λειτουργία
των ολισθητήρων των εργαλειοµηχανών είναι ιδιαίτερα οµαλή.

Τα υδραυλικά συστήµατα ωστόσο παρουσιάζουν προβλήµατα ως προς τη
συντήρηση και διαρροή λαδιών από τις γραµµές µεταφοράς και τα εξαρτήµατα
του συστήµατος.  Τα λάδια πρέπει να παραµείνουν καθαρά και προστατευµένα
από τυχόν ρυπάνσεις.  Άλλα ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά των υδραυλικών
συστηµάτων είναι οι δυναµικές καθυστερήσεις που προκαλούνται από τις
γραµµές µεταφοράς και τις µεταβολές στο ιξώδες του λαδιού ως συνάρτηση
της θερµοκρασίας λαδιού.

Τα υδραυλικά συστήµατα (Σχ. 3.90) περιλαµβάνουν τα ακόλουθα συστα-
τικά [9] :

1. Υδραυλική τροφοδoσία ισχύος
2. Μια σερβοβαλβίδα για κάθε άξονα κίνησης
3. Λεκάνη αποστραγγίσεως λαδιών
4. Ένα υδραυλικό κινητήρα για κάθε άξονα κίνησης

Actuating 
signal

Servovalve 
amp. Servo- 

valve

Hydraulic 
power supply

Hydraulic 
motor

Table

Leadscrew

Sump

Actuating signal = Σήµα ενεργοποίησης
Servovalve = Σερβοβαλβίδα
Amp. (amplifier) = Ενισχυτής
Hydraulic power supply = Τροφοδοσία υδραυλικής
ισχύος

Hydraulic motor = Υδραυλικός κινητήρας
Sump = ∆οχείο αποστράγγισης (λιπαντικού ελαί-
ου)
Leadscrew = Κοχλίας οδηγός
Table = Τράπεζα

Σχήµα 3.90 Yδραυλικό Σύστηµα

Κινητήρες DC (Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος) (DCMotors)

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της τα-
χύτητας για ένα µεγάλο εύρος λειτουργίας µέσω του ελέγχου της τάσης που
εφαρµόζεται στον κινητήρα.  Οι κινητήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για να κι-
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νούν τους άξονες µηχανών µικρού ή µεσαίου µεγέθους.  Οι κινητήρες συνε-
χούς ρεύµατος (DC) επίσης χρησιµοποιούνται για να κινούν τους άξονες των
τόρνων και των φρεζών όταν απαιτείται συνεχής έλεγχος της ταχύτητας των
αξόνων.

Field = Πεδίο
Stator = Στάτορας
Armature = Οπλισµός

Rotor = Ρότορας
Load = Φορτίο
Brushes = Ψήκτρες (κινητήρα)

Σχήµα 3.91 Σχηµατικό ∆ιάγραµµα Κινητήρα Συνεχούς Ρεύµατος (DC Motor) µε
Αυτόνοµη ∆ιέγερση

Ο κινητήρας συνεχούς ρεύµατος (DC) µπορεί να λειτουργεί είτε ως κινητήρας
είτε ως γεννήτρια.  Η αρχή λειτουργίας µιας µηχανής συνεχούς ρεύµατος (DC)
βασίζεται στην περιστροφή µιας περιέλιξης επαγώγιµου (armature winding)
µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο (Σχ. 3.91).  Το στροφείον (armature) είναι το
περιστρεφόµενο µέρος ή ρότορας (rotor), και η περιέλιξη διεγέρσεως (field
winding) είναι το σταθερό µέλος ή επαγωγέας (stator).  Η περιέλιξη επαγώ-
γιµου είναι συνδεδεµένη σε έναν συλλέκτη (commutator), ο οποίος είναι ένας
κύλινδρος που αποτελείται από µεµονωµένα τµήµατα χαλκού τα οποία βρί-
σκονται πάνω στον άξονα στροφείου.  Οι ψήκτρες (carbon brushes) που είναι
συνδεδεµένες στους ακροδέκτες του κινητήρα στηρίζονται αντίθετα προς την
επιφάνεια του µεταλλάκτη και επιτρέπουν τη µεταφορά συνεχούς ρεύµατος
στην περιστρεφόµενη περιέλιξη (rotating winding).  Σε έναν κινητήρα η ηλε-
κτρική ενέργεια προσδίδεται στο ρότορα από µια εξωτερική συνεχούς ρεύµα-
τος πηγή, και ο κινητήρας τη µετατρέπει σε µηχανική ενέργεια [3].

Προκειµένου να προσδιορίσουµε τη συµπεριφορά µιας µηχανής συνεχούς
ρεύµατος (DC) απαιτούνται οι εξισώσεις ροπής και τάσης.  Η εξίσωση σχετί-
ζει τη ροπή µε το ρεύµα του στροφείου (armature current):

IKT fφ= (3-69)

και η εξίσωση τάσης σχετίζει την τάση επαγωγής της περιέλιξης επαγώγιµου
µε την ταχύτητα περιστροφής:
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φωfKE = (3-70)

όπου τ , η µαγνητική στρέψη σε Ν.m
φ , η ροή ανά πόλο σε Wb
I , το ρεύµα στο κύκλωµα του στροφείου σε Α
E , η τάση επαγωγής (emf) σε V
ω , η γωνιακή ταχύτητα σε rad/s

fK , σταθερά που εξαρτάται από τη σχεδίαση της περιέλιξης

Για ένα κινητήρα, η τάση που εισάγεται, V, προσδίδεται στην περιέλιξη και η
αντίστοιχη εξίσωση τάσης γίνεται:

φωfKIRV =− (3-71)

όπου R  είναι η αντίσταση του ρεύµατος του πηνίου και IR , η πτώση τάσης
στην αντίσταση αυτή.  Η αυτεπαγωγή του πηνίου είναι αµελητέα στην εξίσω-
ση (3-71).

Πολλαπλασιάζοντας τις Εξισώσεις (3-69) και (3-71) προκύπτει η εξίσωση
της ισχύος:

RIVITP 2−== ω (3-72)

όπου P , η µηχανική ενέργεια που προκύπτει, VI , η ηλεκτρική ενέργεια που
εισάγεται και RI 2 , η απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) διακρίνονται σε κινητήρες µε πα-
ράλληλη, σειριακή και σύνθετη σύνδεση σύµφωνα µε τη µέθοδο σύνδεσης του
πεδίου.  Οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) που διεγείρονται ξεχωριστά µε
σταθερό πεδίο διέγερσης είναι κατάλληλοι για εφαρµογές ελέγχου, εφ’ όσον
παρέχουν οµαλό έλεγχο της ταχύτητας για ένα µεγάλο εύρος (Σχ. 3.9l).  Το
πεδίο του κινητήρα διεγείρεται από µια ξεχωριστή σταθερή παροχή τάσης συ-
νεχούς ρεύµατος και εποµένως η ροή φ  γίνεται επίσης σταθερή, οπότε οι Εξι-
σώσεις (3-69) και (3-7l) µπορούν να γραφούν:

IKT t= (3-73)

ωvKIRV =− (3-74)

Οι παράµετροι tK  και vK  αναφέρονται ως οι σταθερές ροπής και τάσης.
Οι σύγχρονοι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) χρησιµοποιούν ένα µό-

νιµο µαγνητικό πεδίο (permanent magnet field-ΡΜ) και όχι ένα πεδίο που διε-
γείρεται εξωτερικά [5].  Και οι δυο τύποι αναφέρονται ως σερβοκινητήρες συ-
νεχούς ρεύµατος (DC) και χαρακτηρίζονται από τις εξισώσεις (3-73) και (3-
74).  Το µόνιµο µαγνητικό πεδίο (ΡΜ) δεν απαιτεί µια πηγή τάσης και δη-
µιουργεί υψηλότερα προβλήµατα απόδοσης και λιγότερα θερµικά προβλήµα-
τα.
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Εάν ένας σερβοκινητήρας συνεχούς ρεύµατος (DC) οδηγεί ένα µηχανικό φορ-
τίο που αποτελείται από δυναµικά και στατικά συστατικά, εξισώνοντας τη
στρέψη που ασκείται µε το φορτίο έχουµε:

sT
dt
dJT +=

ω
(3-75)

όπου J  είναι η συνδυασµένη ροπή αδράνειας του κινητήρα και του φορτίου
και sT , το στατικό φορτίο που οφείλεται στις δυνάµεις τριβής και κοπής στις
µηχανουργικές κατεργασίες.

Η απαλοιφή των J  και T  από τις εξισώσεις (3-73) έως την (3-75) και η
αναδιάταξη των όρων, έτσι ώστε να διαχωρίζονται οι ανεξάρτητες µεταβλητές,
δίδουν την εξίσωση της ταχύτητας:

s
viv

m T
KK

RV
Kdt

d
−=+

1ωωτ (3-76)

όπου mτ  είναι η µηχανική σταθερά χρόνου του κινητήρα και προσδιορίζεται
από την σχέση:

vt
m KK

JR
=τ (3-77)

Ο µετασχηµατισµός Laplace για την Εξίσωση (3-76) είναι:

( ) ( ) ( ) ( )
m

stmm

s
sTKRKsVKs

τ
ω

+
−

=
1

/
(3-78)

όπου mK , η απόδοση του κινητήρα (gain of the motor) που καθορίζεται από
την σχέση vm KK 1= .  Η λύση της Εξίσωσης (3-78) ως προς το χρόνο εξαρ-
τάται από την εφαρµoσµένη τάση και ροπή.  Για παράδειγµα, υποθέτοντας ότι
ο κινητήρας αρχικά δεν λειτουργεί, 0=sT  και ότι εφαρµόζεται µια βηµατική
τάση από V volts στο τελικό στροφείο (armature), η λύση είναι:

( ) ( )mt
m eVKt τω /1−= (3-79)

Η απόκριση του κινητήρα περιγράφεται από µια σταθερή ταχύτητα VKm  και
µια σταθερά χρόνου mτ  που δίδεται από την εξίσωση (3-77).

Σε αρκετές µηχανές ο οδηγός κοχλίας (lead screw) κινείται µέσω ενός κι-
βωτίου ταχυτήτων .Η σχέση µετάδοσης gK  ορίζεται ως ο λόγος µεταξύ της
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ταχύτητας ενός οδηγού κοχλία Lω  και της ταχύτητας του κινητήρα ω :

ω
ωL

gK = (3-80)

Προκειµένου να υπολογίσουµε τη σταθερά χρόνου µέσω της εξίσωσης (3-77),
η αδράνεια του οδηγού κοχλία πρέπει να αναφέρεται στο περίβληµα του κινη-
τήρα.  Εποµένως η αδράνεια J  στην εξίσωση (3-73) είναι:

lgr JKJJ 2+= (3-81)

όπου rJ  είναι η αδράνεια του ρότορα και lJ , η αδράνεια του οδηγού κοχλία
και του φορτίου.  Σηµειώστε ότι η ροπή του φορτίου πρέπει επίσης να αναφέ-
ρεται στο περίβληµα του κινητήρα:

lgs TKT = (3-82)

όπου lT , η στρέψη του φορτίου στον οδηγό κοχλία [9].

Οι Βηµατικοί Κινητήρες
(Stepping Motors)

Ο βηµατικός κινητήρας (Stepping Motor-SM) είναι ένας «ψηφιακός» κινητή-
ρας .  Μετατρέπει µια σειρά παλµών εισόδου σε µια αναλογική γωνιακή µετα-
κίνηση και περιστρέφεται κατά µια γωνιακή αύξηση, ή ένα βήµα, για κάθε
παλµό εισόδου.  Η θέση της ατράκτου καθορίζεται από τον αριθµό των παλ-
µών ενώ η ταχύτητα της ατράκτου είναι ανάλογη της συχνότητας των παλµών.
Η ταχύτητα της ατράκτου σε βήµατα ανά δευτερόλεπτο είναι ίση µε τη συχνό-
τητα εισόδου σε παλµούς ανά δευτερόλεπτο (pulses per second-pps).

Για να επιτύχουµε την βέλτιστη απόδοση του βηµατικού κινητήρα, απαι-
τείται ένας ηλεκτρονικός διακόπτης ή µεταφραστής ως µέρος της µονάδας
(drive υnit).  Η µονάδα περιέχει ένα κατευθυντήριο κύκλωµα (steering circuit)
και έναν ενισχυτή ισχύος (power amplifier).  Η µονάδα κατευθύνσεως µετα-
τρέπει τον παλµό εισόδου στην σωστή σειρά εναλλαγής των διακοπτών που
απαιτούνται στον βηµατικό κινητήρα.  Οι κατευθυντήριοι παλµοί µετατρέπο-
νται σε παλµούς ισχύος µε κατάλληλη αύξηση του χρόνου, της διάρκειας και
του εύρους για την οδήγηση της περιέλιξης του κινητήρα.

Κινητήρες Εναλλασσόµενου Ρεύµατος
(AC Μοtors)

Ορισµένοι κατασκευαστές εργαλειοµηχανών CNC χρησιµοποιούν συγχροκι-
νητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC-synchromorors) για τις εργαλειοµη-
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χανές [9].  Αντίθετα µε τους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC), οι κινητήρες
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) λειτουργούν χωρίς ψήκτρες, οπότε απαλεί-
φουν ένα από τα κύρια προβλήµατα συντήρησης που υπάρχουν στους κινητή-
ρες συνεχούς ρεύµατος.  Η ταχύτητα του κινητήρα εναλλασσόµενου ρεύµατος
ελέγχεται µέσω του χειρισµού της συχνότητας τάσης που τροφοδοτείται στον
κινητήρα, και όχι µέσω του µεγέθους της τάσης όπως στους σερβοκινητήρες
συνεχούς ρεύµατος.  Ο έλεγχος της συχνότητας απαιτεί τη χρησιµοποίηση ε-
νός ηλεκτρικού αντιστροφέα (inverter).  Ο µετασχηµατιστής περιλαµβάνει
τροφοδοσία συνεχούς ρεύµατος και ένα κύκλωµα που µετατρέπει την παραγό-
µενη τάση συνεχούς ρεύµατος (DC) σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)
µε µια συνεχώς ελεγχόµενη συχνότητα [9].

Μηχανισµοί Μετάδοσης
(Transmissions)

Οι µηχανισµοί µετάδοσης είναι µηχανολογικά συστήµατα που παρέχουν κίνη-
ση σε άλλα µηχανολογικά εξαρτήµατα χρησιµοποιώντας ισχύ από τους κινη-
τήρες.  Οι µηχανισµοί µετάδοσης περιλαµβάνουν κιβώτια ταχυτήτων, οδοντω-
τούς κανόνες µε οδοντωτούς τροχούς, οδηγούς κοχλιών και παξιµάδια [10].

Μηχανισµοί Κοχλιών και Παξιµαδιών
(Leadscrew and Νυt Drives)

Οι µηχανισµοί κοχλιών και παξιµαδιών είναι τυπικοί µηχανισµοί µετατροπής
της περιστροφικής κίνησης σε γραµµική και βρίσκονται διαθέσιµοι στην αγο-
ρά.  'Έχουν σταθερούς, µικρούς λόγους µετάδοσης έτσι ώστε να επιτρέπουν
αργές, απαλές και ακριβείς κινήσεις.  Επί πλέον η ικανότητα «αυτοσυγκράτη-
σης» αυτών των µηχανισµών, τους κάνει εφαρµόσιµους σε οριζόντιες και κά-
θετες τοποθετήσεις.  Η µικρή απόδοση, που σχετίζεται µε την τριβή ολίσθησης
των µηχανισµών κοχλιών και παξιµαδιών, τους κάνει µη πρακτικούς για να
χρησιµοποιηθούν ως κύριοι µηχανισµοί κίνησης.  'Όµως για τους βοηθητικούς
µηχανισµούς αυτό το µειονέκτηµα δεν είναι σηµαντικό.

Οι µηχανισµοί κοχλιών και παξιµαδιών χρησιµοποιούν ένσφαιρα έδρανα
(ball bearings) έτσι ώστε οι παράµετροι σχεδιασµού να είναι παρόµοιοι µε αυ-
τούς των ένσφαιρων εδράνων: η φθορά των σφαιρών, η ακρίβεια, η δηµι-
ουργία θερµότητας, η προφόρτιση κ.λ.π. [10] είναι δυνατόν να επιλεγούν από
το βαθµό της ακρίβειας, ο οποίος συνήθως είναι ανάλογος του κόστους.  Η
στιβαρότητα του συστήµατος µετάδοσης µηχανισµών κοχλιών ελέγχεται από
την προφόρτιση µεταξύ των παξιµαδιών και των κοχλιών.  Υπάρχει µια επί-
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πτωση, όταν εξετάζουµε την στιβαρότητα, εφ’ όσον αυξάνοντας την προφόρ-
τιση αυξάνεται επίσης η στατική και η ιξώδης τριβή.

Μηχανισµοί Ένσφαιρων Κοχλιών και Παξιµαδιών
(Ball Screws and Νυt Drives)

Οι µηχανισµοί ένσφαιρων παξιµαδιών και κοχλιών έχουν µικρή τριβή, υψηλή
απόδοση, και µπορούν να προφορτισθούν ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις νε-
κρές διαδροµές (backlash) για ακριβείς παλινδροµικές κινήσεις [10].  Σε αυτόν
τον µηχανισµό, οι σφαίρες "τρέχουν" κατά µήκος του σπειρώµατος µεταξύ του
κοχλία και του παξιµαδιού [9] διαµέσου ενός περάσµατος µε επιστροφή (Σχ.
3.92).  Τα πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε τους ένσφαιρους κοχλίες τους
έχουν κάνει δηµοφιλείς για πολλούς µηχανισµούς εργαλειοµηχανών.

Σχήµα 3.92 Ένσφαιροι Κοχλίες και Οδηγοί Παξιµαδιών [9]

Οδοντωτοί Κανόνες µε Οδοντωτούς Τροχούς
(Rack and Pinion Drives)

Οι οδοντωτοί κανόνες µε οδοντωτούς τροχούς συνήθως χρησιµοποιούνται για
γρήγορες, δυναµικές αλλά µάλλον µη ακριβείς κινήσεις [10].  Έχουν µικρό
κόστος και κατασκευάζονται εύκολα αλλά συχνά έχουν υψηλούς λόγους µετά-
δοσης, οι οποίοι δεν είναι οµοιόµορφοι εξ αιτίας λαθών στην οδόντωση.  Η
υψηλή απόδοση αυτών των µηχανισµών, τους βοηθά να µεταφέρουν ένα αρ-
κετά µεγάλο ποσό ισχύος.  Εποµένως είναι κατάλληλοι για τις εργαλειοµηχα-
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νές.  Η έλλειψη της ικανότητας αυτοσυγκράτησης λόγω τριβών και αδράνειας
(self-braking) αυτών των µηχανισµών δεν επιτρέπει την χρησιµοποίησή τους
για κατακόρυφη τοποθέτηση.  Ωστόσο, ο κοχλίας και τα παξιµάδια µπορούν
να εγκατασταθούν παράλληλα µε έναν οδοντωτό κανόνα µε οδοντωτό τροχό,
ώστε να εµφανισθεί το χαρακτηριστικό αυτοσυγκράτησης.

Μετάδοση µε Οδοντωτό Κανόνα και Ατέρµονα Κοχλία
(Worm and Rack Drives)

'Έχουν αρκετά πιο µικρούς λόγους µετάδοσης από τους οδοντωτούς κανόνες
µε οδοντωτούς τροχούς και παρέχουν πιο απαλή κίνηση [10].  Ωστόσο κατα-
σκευάζονται πιο δύσκολα από ότι οι µηχανισµοί οδοντωτών ράβδων µε οδο-
ντωτούς τροχούς.

Οδηγοί µε µικρή µετατόπιση
(Small Displacement Drives)

Οι µηχανισµοί µε µικρή µετατόπιση προκαλούν ελάχιστη µετατόπιση και συ-
νήθως χρησιµοποιούνται στις µηχανές λείανσης [10].  Οι περισσότεροι από
αυτούς τους χρησιµοποιούνται για εξαιρετικά ακριβείς εφαρµογές που δεν α-
παιτούν µεγάλη στιβαρότητα και µετατόπιση.  Ορισµένοι τύποι µε µικρή µετα-
τόπιση είναι:

• Θερµικής ∆ιαστολής (Thermal-Expansion Drives): Η θέρµανση προ-
καλεί την παραµόρφωση ενός θερµικού στοιχείου οπότε παρουσιάζο-
νται µικρές µετατοπίσεις.

• Μαγνητοσυστολής (Magnitostriction Drives): Η µετατόπιση µιας σιδη-
ροµαγνητικής ράβδου ποικίλει ανάλογα µε τη δύναµη του µαγνητικού
πεδίου που περιβάλλει τη ράβδο.

• Με Ελαστικούς Συνδέσµους (Elastic-Link Drives): Ένας ελαστικός
σύνδεσµος, όπως ένα φυλλωτό ελατήριο, κάµπτεται αρχικά µε την
χρήση υδραυλικής ισχύος.  Το υδραυλικό λάδι επιτρέπεται να απο-
στραγγισθεί ελεύθερα µέσω µιας οπής, που βαθµιαία ευθυγραµµίζει
τον ελαστικό σύνδεσµο και προκαλεί οµαλές κινήσεις.

3.4 'Ελεγχος των Εργαλειοµηχανών και Αυτοµατισµός
(Machine Τοοl Control and Automation)

Οι σηµαντικότεροι λόγοι για την χρήση αυτοµατισµών σε ένα σύστηµα παρα-
γωγής είναι:

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα ως αποτέλεσµα υψηλότερου ρυθµού παρα-
γωγής (Higher productivity as a result of higher production rate).  Στα
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συστήµατα µαζικής παραγωγής, όπως αυτά που χρησιµοποιούνται
στην αυτοκινητοβιοµηχανία και στις βιοµηχανίες καταναλωτικών αγα-
θών, τα πολύπλοκα εξαρτήµατα, η κατασκευή των οποίων θα απαιτού-
σε ορισµένες ώρες για να κατασκευασθούν (µε µη αυτόµατα ή µε ηµι-
αυτόµατα συστήµατα), µπορούν να κατασκευασθούν µέσα σε δευτερ-
όλεπτα από τα αυτόµατα συστήµατα όπως είναι οι γραµµές παραγω-
γής.  Αυτή η αυτοµατοποίηση έχει σχεδιασθεί για να µειώσει το χρόνο
διαχείρισης των υλικών ή τον «νεκρό» χρόνο που το εξάρτηµα ευρί-
σκεται µεταξύ διεργασιών.  Στην βιοµηχανία επεξεργασίας µετάλλων
τα εξαρτήµατα συχνά αναλώνουν µόνο το 5-15% του χρόνου τους σε
διεργασίες που προσθέτουν αξία, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος τους κατα-
ναλώνεται σε ενδιάµεση διαχείριση, µετακίνηση και αναµονή.  Η αυ-
τοµατοποίηση µπορεί να αυξήσει σηµαντικά το ρυθµό παραγωγής του
συστήµατος αλλά αυξάνει επίσης την απαιτούµενη επένδυση αρχικού
κεφαλαίου, ενώ µειώνει την ευελιξία του συστήµατος.

• Σταθερή ποιότητα (Consistent quality).  Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει
την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών και ασυνεπειών που οδη-
γούν σε αποκλίσεις ποιότητας.  Οι παραγωγικές διεργασίες που πραγ-
µατοποιούνται από µη αυτόµατα συστήµατα και η ποιότητα των τελι-
κών εξαρτηµάτων επηρεάζεται από τις ικανότητες και τις δυνατότητες
του ανθρώπινου χειριστή.  Ο αυτοµατισµός, µε στόχο την σταθερή
ποιότητα, µπορεί όµως να µειώσει την ευελιξία του συστήµατος, εφ’
όσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένας από τους πιο ευέλικτους
στις παραγωγικές διεργασίες.

• Βελτιωµένο περιεχόµενο και συνθήκες εργασίας (Better work content).
Εργασίες, επαναληπτικές ή επικίνδυνες, µπορούν να αυτοµατοποιη-
θούν, ώστε να απαλλαγούν από αυτές οι άνθρωποι.  Αυτός ο «ουµανι-
στικός» αυτοµατισµός δίνει γενικότερη ώθηση στην παραγωγική δια-
δικασία, κάνοντάς την περισσότερο αποτελεσµατική.

Εφ’ όσον η αυτοµατοποίηση βελτιώνει την παραγωγικότητα αλλά µειώνει την
ευελιξία, σηµαντική προσπάθεια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης έχει
γίνει και γίνεται ακόµη µε στόχο τον ευέλικτο αυτοµατισµό.  Αποτέλεσµα αυ-
τών των προσπαθειών είναι η ανάπτυξη των Ευέλικτων Συστηµάτων Παραγω-
γής (Flexible Manufacturing Systems, FMS) και η χρήση ροµπότ, τα οποία
µπορούν να προγραµµατισθούν, ώστε να εκτελέσουν διαφορετικές εργασίες.
Εκτός από την τεχνολογική πρόοδο, τα µέτρα που παίρνονται για την αυτοµα-
τοποίηση είναι συχνά δύσκολο να δικαιολογηθούν οικονοµικά, ειδικά όταν η
αφαίρεση του κόστους εργασίας θεωρείται η αρχική αιτία.  Πράγµατι, σε πολ-
λές βιοµηχανίες το κόστος παραγωγής επηρεάζεται πολύ λίγο από το κόστος
εργασίας.  Για παράδειγµα, στην βιοµηχανία επεξεργασίας µετάλλων το ποσο-
στό των άµεσων εργατικών κατά µέσο όρο είναι το 10% του συνολικού κό-
στους παραγωγής.  Αυτό σηµαίνει πως η εισαγωγή του αυτοµατισµού µόνο για
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µείωση ή απαλοιφή του άµεσου εργατικού κόστους δεν είναι σωστή από οικο-
νοµική άποψη.

Η αυτοµατοποίηση  των εργαλειοµηχανών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
για την εισαγωγή του αυτοµατισµού στην παραγωγή.  Στην συνέχεια του κε-
φαλαίου αυτού θα συζητηθεί ο αριθµητικός έλεγχος και ο προγραµµατισµός
των εργαλειοµηχανών, µαζί µε τον έλεγχο των διαδικασιών και τα ολοκληρω-
µένα συστήµατα παραγωγής.

3.4.1 Αριθµητικά Ελεγχόµενες Εργαλειοµηχανές
(Numerically Controlled Machine Tools)

Μια από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις στην αυτοµατοποίηση της παραγωγικής
διαδικασίας είναι ο αριθµητικός έλεγχος (Numerical Control).  Τα δεδοµένα
που απαιτoύνται για να παραχθεί ένα εξάρτηµα καλούνται τεχνολογικό πρό-
γραµµα του εξαρτήµατος.  Οι µηχανές αριθµητικού ελέγχου (NC) εστιάζονται
αρχικά  στην παραγωγή σύνθετων εξαρτηµάτων σε µεγάλες ποσότητες.  Ω-
στόσο, εξαιτίας της ανάπτυξης νέων και αποδοτικότερων γλωσσών προ-
γραµµατισµού, οι µηχανές αριθµητικού ελέγχου (NC) µπορούν να χρησιµοποι-
ούνται και για µικρότερες παρτίδες εξαρτηµάτων.  Ένα σύστηµα αριθµητικού
ελέγχου εργαλειοµηχανής περιλαµβάνει κατ’ αρχήν την µονάδα ελέγχου της
µηχανής (machine control unit-MCU).  Η µονάδα ελέγχου της µηχανής (MCU)
χωρίζεται [9] στην µονάδα επεξεργασίας των δεδοµένων (data processing unit-
DPU) και την µονάδα ελέγχου ανακυκλώσεων (control-loops unit-CLU).  Η
µονάδα επεξεργασίας των δεδοµένων (DPU) επεξεργάζεται τα κωδικοποιηµέ-
να δεδοµένα, που διαβάζονται από την κασέτα ή από άλλα µέσα αποθήκευσης
και παρέχει τις πληροφορίες σχετικά µε τη θέση κάθε άξονα, την κατεύθυνση
της κίνησης, την πρόωση, και την βοηθητική λειτουργία η οποία ελέγχει τα
σήµατα στην µονάδα ελέγχου ανακυκλώσεων (CLU).

Η µονάδα ελέγχου ανακυκλώσεων (CLU) θέτει σε λειτουργία τους µηχα-
νισµούς οδήγησης της µηχανής, λαµβάνει τα σήµατα της πραγµατικής θέσης
και ταχύτητας του κάθε άξονα και δείχνει πότε έχει ολοκληρωθεί µια διαδικα-
σία.  Η µονάδα επεξεργασίας δεδοµένων (DPU) διαβάζει σειριακά τα δεδοµέ-
να, όταν κάθε γραµµή έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση, όπως σηµειώθηκε από
την µονάδα ελέγχου ανακυκλώσεων (CLU).

Ο έλεγχος των κινήσεων των εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου (NC)
ολοκληρώνεται µε τη µετατροπή των κωδικών NC σε εντολές της µηχανής.
Οι κώδικες αριθµητικού ελέγχου (NC) µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κα-
τηγορίες:

(1) εντολές για τον έλεγχο µεµονωµένων στοιχείων της µηχανής, όπως έ-
λεγχος έναρξης και παύσης λειτουργίας, επιλoγή της ταχύτητας του ά-
ξονα, αλλαγή του εργαλείου, έλεγχος έναρξης και λήξης της ψύξης –οι
εργασίες αυτές πραγµατοποιούνται µε την αποστολή ηλεκτρικών παλ-
µών στο σύστηµα ηλεκτρονόµου (relay system) ή στο δίκτυο λογικού
ελέγχου– και
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(2) εντολές για τον έλεγχο της σχετικής µετατόπισης του κατεργαζόµενου
εξαρτήµατος και των εργαλείων.  Οι εντολές αυτές αποτελούνται από
πληρoφορίες όπως οι άξονες και η απόσταση µετακίνησης σε κάθε
χρονική στιγµή.  Οι εντολές µεταφράζονται σε εντολές ελέγχου των
µηχανών, οι οποίες εκτελούνται από το ηλεκτροµηχανολογικό σύστη-
µα ελέγχου.

Οι ελεγκτές αριθµητικού ελέγχου (ΝC) κατασκευάζονται χρησιµοποιώντας
την τεχνολογία των µικροϋπολογιστών.  Τέτοιοι ελεγκτές καλούνται ελεγκτές
αριθµητικού ελέγχου µε υπολογιστή (CNC).  Τα συστήµατα αριθµητικού ελέγ-
χου µε υπολογιστή (CNC) είναι πιο ευέλικτα από ό,τι τα απλά συστήµατα α-
ριθµητικού ελέγχου (NC) επειδή επιτρέπουν την συγγραφή, αποθήκευση στη
µνήµη και στιγµιαία ανάκληση των προγραµµάτων.  Οι µηχανές αριθµητικού
ελέγχου µε υπολογιστή (CNC) επεξεργάζονται πιο σύνθετα σχήµατα από ό,τι
οι µηχανές αριθµητικού ελέγχου (NC) και παρέχουν κυκλική παρεµβολή και
τυποποιηµένους κύκλους προγραµµατισµού.  Οι ελεγκτές αριθµητικού ελέγ-
χου µε υπολογιστή (CNC) έχουν εφαρµοσθεί σχεδόν σε κάθε τύπο εργαλειο-
µηχανής, όπως: τόρνους, φρέζες, λειαντικές µηχανές, κ.λ.π.  Στις δυνατότητες
των σύγχρονων εργαλειοµηχανών περιλαµβάνονται συστήµατα αλλαγής εργα-
λείων παλετών και κατεργαζόµενων εξαρτηµάτων.  Τα χαρακτηριστικά των
ελεγκτών περιλαµβάνουν εσωτερικούς παρεµβολείς, γραφικό περιβάλλον επι-
κοινωνίας και επικοινωνία δεδοµένων.

Αν και στην πλειοψηφία των εφαρµογών αριθµητικού ελέγχου (NC) χρη-
σιµοποιούνται διάτρητες ταινίες, έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι µεταφοράς δεδο-
µένων αριθµητικού ελέγχου (NC) µέσω δικτύων επικοινωνίας.  'Ένας αριθµός
από προγράµµατα αριθµητικού ελέγχου µπορούν να αποθηκευθούν στην µνή-
µη του µικροϋπολογιστή.  Εάν ο αριθµός των εξαρτηµάτων και των σχετικών
τεχνολογικών προγραµµάτων υπερβαίνουν τη χωρητικότητα της µνήµης του
υπολογιστή (CNC), επιπρόσθετοι δίσκοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν ή η αρχι-
κή µηχανή µπορεί να εξοπλισθεί περαιτέρω µε κάποιον υπολογιστή για να
φορτωθούν τα απαιτούµενα τεχνολογικά προγράµµατα εξαρτηµάτων.  Εάν έ-
νας απλός υπολογιστής χρησιµοποιείται για να τροφοδοτεί τεχνολογικά προ-
γράµµατα των εξαρτηµάτων σε ένα πλήθος µηχανών αριθµητικού ελέγχου, το
σύστηµα αυτό αναφέρεται ως σύστηµα άµεσου αριθµητικού ελέγχου (direct
numerical control system DNC).  Ο υπολογιστής αυτός µπορεί επίσης να χρη-
σιµοποιηθεί για να «φορτώσει» τις οδηγίες στο σύστηµα διαχείρισης.

Στον ελεγκτή µιας εργαλειοµηχανής αριθµητικού ελέγχου περιλαµβάνεται
(Σχ. 3.93):  α) σύστηµα πίνακα/πληκτρολογίου ή σύστηµα ανάγνωσης ταινίας
που επιτρέπει την εισαγωγή των αλφαριθµητικών οδηγιών στη µηχανή, β) α-
ποκωδικοποιητής/κωδικοποιητής που λαµβάνει τα δεδοµένα, που αρχικά εισά-
γονται µέσω του λειτουργικού πίνακα του συστήµατος ανάγνωσης της ταινίας
και τα αποθηκεύει σε δυο ξεχωριστές θέσεις µνήµης: µια για τα δεδοµένα που
αναφέρονται στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εξαρτήµατος και µια για τα
δεδοµένα των διεργασιών που περιλαµβάνουν πληροφορίες για την πρόωση,
τις ταχύτητες των  αξόνων, και άλλες  κατασκευαστικές  παραµέτρους.  Τα δε-
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Tape readerOperating panel

Decoder (encoder)

Geometric definition 
storageSwitching instruction 

storage

Tool length and 
tool radius 

compensation

Interpolator

Comparator

Deviation

Amplifier

Positional 
measurement

Reference input

NC program  
input

Program 
optimization

Machine tool

Inteface for 
coolant on/off 
tool selection 
spindle speed 

etc.

Data from 
measurement 

devices

Technological 
data to 

machine tool

Geometric data 
to servo 
systems

Machine tool = Εργαλειοµηχανή
Technological data to machine tool = Τεχνολογικά
δεδοµένα προς την εργαλειοµηχανή
Interface for coolant on/off, tool selection, spindle
speed etc. = Μονάδα διασύνδεσης για την τροφο-
δοσία ψυκτικού υγρού (on/off), την επιλογή του
κοπτικού, την ρύθµιση της ταχύτητας της ατρά-
κτου κλπ.
Data from measurement devices = ∆εδοµένα από
µετρητικές συσκευές
Geometric data to servo systems = Γεωµετρικά δε-
δοµένα προς τα σερβοσυστήµατα
Program optimisation = Βελτιστοποίηση προγράµ-
µατος
Operating panel = Πίνακας χειρισµού
Decoder = Αποκωδικοποιητής
Encoder = Κωδικοποιητής

Switching instruction storage = Αποθήκευση οδη-
γίας χειρισµού διακόπτη
Reference input = Εισαγωγή αναφοράς
Positional measurement = Μέτρηση θέσης
NC program input = Εισαγωγή δεδοµένων στο
πρόγραµµα αριθµητικού ελέγχου
Tape reader = Αναγνώστης ταινίας
Geometric definition storage = Αποθήκευση γεω-
µετρικών ορισµών
Tool length and tool radius compensation = Αντι-
στάθµιση µήκους και ακτίνας του εργαλείου (κο-
πτικού) κατεργασίας
Interpolator = Παρεµβολέας
Comparator = ∆ιαδικασία ή µηχανισµός σύγκρισης
Deviation = Απόκλιση
Amplifier = Ενισχυτής

Σχήµα 3.93 Λειτουργίες Αριθµητικού Ελέγχου

δοµένα για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν επίσης πληροφορί-
ες για τις κινήσεις των εργαλείων.  Το ίδιο σύνολο των δεδοµένων χρησιµο-
ποιείται επίσης για να καθορίσει το µήκος των εργαλείων, την ακτίνα των ερ-
γαλείων, την αντιστάθµιση των εργαλείων κ.λ.π. που απαιτούνται στις διάφο-
ρες διεργασίες.  Τα δεδοµένα των διεργασιών αποτελούνται από λειτουργίες
για την ρύθµιση των ταχυτήτων πρόωσης, των ταχυτήτων των αξόνων, των
αλλαγών των εργαλείων κ.λ.π.  Οι λειτουργίες αυτές αρχίζουν στέλνοντας τις
εντολές σε µια µονάδα επικοινωνίας, όπου συγκρίνονται µε τα σήµατα ανά-
δρασης από την εργαλειοµηχανή και στη συνέχεια µεταφράζονται στα κατάλ-
ληλα σήµατα ελέγχου για το αντίστοιχο τµήµα που πρόκειται να τεθεί σε λει-
τουργία.  Επίσης, παρέχεται ένας σύνδεσµος µε διακόπτες ασφαλείας που χρη-
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σιµοποιούνται ως προφυλάξεις για να σταµατήσουν τη λειτουργία της µηχανής
σε περίπτωση αντικρουόµενων οδηγιών, οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν ζη-
µιά.  Τα γεωµετρικά δεδοµένα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο έπειτα από
την εφαρµογή ορισµένων ρυθµίσεων, ώστε να προσαρµόζονται στη συγκεκρι-
µένη σχέση εργαλείου-εξαρτήµατος.  Η προσαρµογή αυτή επιτρέπει στον προ-
γραµµατιστή να συντάξει ένα πρόγραµµα ανεξάρτητο από την πραγµατική θέ-
ση του επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος κ.λ.π.  ∆ιάφοροι διορθωτικοί υπολογι-
σµοί πραγµατοποιούνται και αφορούν στις διαστάσεις των εργαλείων: όπως το
µήκος του τρυπανιού, το µέγεθος του τόρνου ή η διάµετρος του εργαλείου της
φρέζας (εκγλυφάνου) κ.λ.π.

Type of 
Control Problem Tool 

Action Application

Point-to-point 
or positional 

control

Line-motion 
control 

(simple)

Line-motion 
control with 

linear 
interpolation

Continuous 
path or 
contour 
control

Not cutting 
during table 
movement

Cutting 
during table 
movement

Cutting 
during table 
movement

Cutting 
during table 
movement

Drilling, spot 
welding

Parallel 
turning, 
milling

Turning 
Milling

Turning, 
Milling, Flame 
cutting (any 

contour)

y2

y1

No interpolator

No interpolator

y2

y1
xx1 x2 3

With gear engagement or  
linear interpolator

y2

y1
x1 x2

y = cx

y
2

y
1

x1 x2

y = f(x)

Circular interpolator (based 
on equation of order 2 or higher)

Type of control = Τύπος ελέγχου
Point-to-point or positional control = Έλεγχος ση-
µείου προς σηµείο ή έλεγχος θέσης
Line motion control (simple) = Έλεγχος γραµµικής
κίνησης (απλός)
Line motion control with linear interpolation = Έ-
λεγχος γραµµικής κίνησης µε γραµµική παρεµβο-
λή
Continuous path or contour control = Έλεγχος συ-
νεχούς διαδροµής ή έλεγχος περιγράµµατος
Problem = Πρόβληµα
No intrepolator = Χωρίς παρεµβολέα
Linear intrepolator = Γραµµικός παρεµβολέας
With gear engagement = Με εµπλοκή γραναζωτού
µηχανισµού
Circular intrepolator (based on equation of order 2

or higher) = Κυκλικός παρεµβολέας (που βασίζε-
ται σε εξίσωση 2ης ή µεγαλύτερης τάξης)
Tool action = Ενέργεια εργαλείου (κοπτικού)
Not cutting during table movement = Απουσία κο-
πής κατά την διάρκεια της κίνησης της τραπέζης
Cutting during table movement = Κοπή κατά την
διάρκεια της κίνησης της τραπέζης
Application = Εφαρµογή
Drilling = ∆ιάτρηση
Spot welding = Σηµειακή συγκόλληση (ποντάρι-
σµα)
Parallel turning = Παράλληλο τορνίρισµα
Milling = Εκγλύφανση (φρεζάρισµα)
Turning = Τορνίρισµα
Flame cutting (any contour) = Κοπή (οποιουδήπο-
τε περιγράµµατος) µε χρήση φλόγας

Σχήµα 3.94 Κατηγορίες των Στρατηγικών Ελέγχου

LM
S



184 Κεφ. 3 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η πολυπλοκότητα του συστήµατος ελέγχου σχετίζεται άµεσα µε τον τύπο των
κινήσεων που µπορούν να αποδώσουν.  Οι κύριες κατηγορίες (Σχ. 3.94) των
στρατηγικών ελέγχου και παρεµβολών είναι: έλεγχος θέσεως από σηµείο σε
σηµείο (point το point), έλεγχος γραµµικής παρεµβολής (linear interpolation)
και συνεχούς διαδροµής (continuous path).  Ο έλεγχος από σηµείο σε σηµείο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν οι απαιτήσεις αφορούν απλά στη θέση ενός ερ-
γαλείου, όπως στη διεργασία διάτρησης ή στη σηµειακή συγκόλληση.  'Όταν
χρησιµοποιείται ο έλεγχος θέσης, το εργαλείο δεν δραστηριοποιείται όταν µε-
τακινείται από τη µια θέση στην άλλη και η διαδροµή είναι τυχαία [35].  Ο
προγραµµατιστής πρέπει να γνωρίζει, ότι τα εµπόδια δεν θα υπολογίζονται
όταν χρησιµοποιείται αυτός ο έλεγχος.  Όταν εφαρµόζεται ο γραµµικός έλεγ-
χος, η τελική θέση της µετατόπισης επιτυγχάνεται σε ευθεία γραµµή και το ερ-
γαλείο µπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της κίνησης.  Οι
µετακινήσεις των εργαλείων και της τράπεζας της µηχανής, σε κάθε επιθυµητή
κυκλική ή καµπύλη διαδροµή, µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε συνεχή έλεγχο
της διαδροµής, όπου τα εργαλεία της µηχανής και οι οδηγοί µετακινούνται
ταυτόχρονα και συντονισµένα ώστε να βρίσκονται στην επιθυµητή διαδροµή.
Οι περισσότεροι συνεχείς έλεγχοι των διαδροµών βασίζονται σε ευθύγραµµες
µετακινήσεις και καµπύλες, που παράγονται από το συνδυασµό µιας σειράς
χορδών.  Ένας παρεµβολέας πραγµατοποιεί τους απαραίτητους υπολογισµούς
για να µετατρέψει τις δεδοµένες πληροφορίες µετατόπισης σε µια σειρά συγ-
χρονισµένων µετακινήσεων κατά µήκος του άξονα µε την κατάλληλη κατεύ-
θυνση, ταχύτητα και πρόωση για τις µονάδες πρόωσης.  Οι πληροφορίες από
τον  παρεµβολέα  τροφοδοτούνται  στον συγκριτή (comparator), όπου  συγκρί-

Input values (P    P    P  . . .)1 2 3

Rough interpolation

Reference points (P    P    P   . . .)11 12 13

Fine interpolation

y1
Positional coordinates

P1

P2

P3

P11 P12 P13 P14
P15

P17
P18

P19 P20
P21

•

•

•
x1

x1(    ,    )y1

Input values = Εισαγωγή τιµών (π.χ., για µια σειρά
µεταβλητών)
Rough interpolation = Χονδρική (πρόχειρη) πα-
ρεµβολή

Fine interpolation = Εκλεπτυσµένη (λεπτοµερέ-
στερη) παρεµβολή
Reference points = Σηµεία αναφοράς
Positional coordinates = Συντεταγµένες θέσης

Σχήµα 3.95 Παρεµβολή σε ∆ύo Στάδια
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νονται µε τις µετρήσεις θέσης.  Η απόκλιση ενισχύεται µε τη βοήθεια ενός ενι-
σχυτή και επιστρέφει τις κατάλληλες εντολές σε διάφορους κινητήρες της µη-
χανής προκειµένου να επιτευχθούν οι επιθυµητές κινήσεις.

Οι τεχνικές παρεµβολών βοηθούν ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προγραµµάτων
για εξαρτήµατα σύνθετης γεωµετρίας.  Στην παρεµβολή, οι γεωµετρικές πλη-
ροφορίες που σχετίζονται µε µία γραµµική ή συνεχή διαδροµή ελέγχου µετα-
φράζονται σε συγχρονισµένες εντολές κίνησης προσανατολισµένες σε άξονες,
έτσι ώστε τα διανύσµατα της ταχύτητας των αξόνων ελέγχου να αντιστοιχούν
στο απαιτούµενο περίγραµµα.  Η λειτουργία αυτή ενσωµατώνεται σε έναν επε-
ξεργαστή γεωµετρικών χαρακτηριστικών, ο οποίος έχει ως κύρια εργασία τον
υπολογισµό ενός µεγάλου αριθµού «συγχρονισµένων» συντεταγµένων.  Ένας
τρόπος δηµιουργίας της απαραίτητης παρεµβολής φαίνεται στο Σχήµα 3.95.
Το πρότυπο περίγραµµα καθορίζεται από τις τιµές εισόδους Ρ1, Ρ2, και Ρ3.  Στο
πρώτο στάδιο ο παρεµβολέας υπολογίζει τα σηµεία αναφοράς Ρ11, Ρ12, Ρ13
κ.ο.κ., ενώ στο δεύτερο στάδιο καθορίζει τις ενδιάµεσες συγχρονισµένες τιµές
x  και y  µεταξύ των σηµείων αναφoράς.  Τα δυο κύρια συστήµατα παρεµβο-
λής, που χρησιµοποιούνται στις εργαλειοµηχανές, είναι γραµµικά ή κυκλικά.

y

y

y

x x x

E

S

S E

Incremental lengthsx y
P

S
P

F (x, y) > 0

F (x, y) < 0

PE

Incremental lengths = Στοιχειώδη µήκη

Σχήµα 3.96 Γραµµική Παρεµβολή

Πολλές τεχνικές παρεµβολής έχουν αναπτυχθεί για να καθορίζουν τις τιµές θέ-
σης σε κάθε ξεχωριστό άξονα.  Μια τέτοια τεχνική παρουσιάζεται στο Σχήµα
3.96, όπου η ευθεία γραµµή πρόκειται να παρεµβληθεί ως προς µια θετική κα-
τεύθυνση x  µεταξύ των σηµείων ΡS και ΡΕ.  Αρχίζοντας από το ΡS προχωρεί
µε αυξανόµενη συντεταγµένη στον άξονα x  σε µια νέα θέση Ρ.  Μια αρνητική
απόκλιση ( 0<F ) δείχνει µια διόρθωση ως προς την διεύθυνση y , ενώ µια
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θετική απόκλιση ( 0>F ) δείχνει µια διόρθωση στην κατεύθυνση x .  Εάν
0=F , η επόµενη προσαύξηση µπορεί να είναι είτε στην κατεύθυνση x  είτε

στην κατεύθυνση y .  Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι, ότι το λάθος
σχετίζεται µόνο µε το αρχικό µήκος προσαύξησης και δεν µεταδίδεται µέσω
της διαδικασίας παρεµβoλής.  Η µέθοδος αυτή µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί
στην κυκλική παρεµβoλή (Σχ. 3.97).

Ελεγκτές µπορεί να χρησιµοποιούν έναν επεξεργαστή προγραµµατισµού,
έναν αποκλειστικά αφιερωµένο ελεγκτή κίνησης ή σε απλές περιπτώσεις ένα
αναλογικό κύκλωµα.  Οι ψηφιακοί ελεγκτές έχουν τρία κύρια χαρακτηριστικά:

y

x

Incremental lengthsxy

F (x, y) > 0

F (x, y) < 0

PO

P1

P'

Motion in x direction

Motion in y direction

Incremental lengths = Στοιχειώδη µήκη
Motion in y direction = Κίνηση κατά την διεύθυν-
ση y

Motion in x direction = Κίνηση κατά την διεύθυν-
ση x

Σχήµα 3.97 Κυκλική Παρεµβολή

• Ταχύτητα: οι αναλογικές/ψηφιακές (analog/digital, A/D) και ψηφιακές/
αναλογικές (digital/analog, D/A) µετατροπές και οι υπολογισµοί ελέγ-
χου απαιτούν χρόνο και περιορίζουν την ταχύτητα µε την οποία ένας
ελεγκτής µπορεί να ενηµερώνει το σήµα ελέγχου.  Η απόδοση των ε-
λεγκτών σχετίζεται µε τον χρόνο µεταξύ των ενηµερώσεων των σηµά-
των ελέγχου (servo lοοp time).

• Ανάλυση: 'Όλα τα ψηφιακά σήµατα είναι κβαντικά.  Η κβαντοποίηση
περιορίζεται από την συνθετότητα των µετατροπών ψηφιακό/αναλογι-
κό (digital/analog, D/Α) και αναλογικό/ψηφιακό (analog/digital, A/D).
Η κβαντοποίηση στον επεξεργαστή δεν παρουσιάζει πλέον πρόβληµα
στους περισσότερους σύγχρονους ελεγκτές.

• Κόστος: Συνήθως είναι ανάλογο της ταχύτητας του ελεγκτή και της α-
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νάλυσης.  Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το κόστος είναι η
ευελιξία του ελεγκτή.

Ο αποκλειστικά αφιερωµένος επεξεργαστής ελέγχου κίνησης είναι ο πιο συνη-
θισµένος ελεγκτής από σηµείο σε σηµείο.  Ο ελεγκτής λαµβάνει τις εντολές
από τον επεξεργαστή, ο οποίος µπορεί να κάνει ρυθµίσεις σε πραγµατικό χρό-
νο των παραµέτρων ελέγχου και των εντολών εισόδου.  Μερικοί ελεγκτές
πραγµατοποιούν επίσης λειτουργίες όπως η παρεµβολή και η δηµιουργία του
προφίλ της κίνησης.

Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι συστηµάτων ελέγχου κινήσης: ανοικτού
βρόγχου (open lοορ) και κλειστού βρόγχου (closed lοορ).  Ο έλεγχος ανοικτού
βρόγχου (open lοορ control) βασίζεται σε µια προκαθορισµένη είσοδο χωρίς
καµία ανάδραση από την πραγµατικής κίνηση.  Στον έλεγχο κλειστού βρόγχου
(closed lοορ control), η κίνηση του εργαλείου παρακολουθείται από µετρητικά
συστήµατα και συγκρίνεται µε την επιθυµητή κίνηση.  Ο ελεγκτής δραστηριο-
ποιείται, ώστε να ελαχιστοποιήσει τα λάθη µεταξύ της πραγµατικής και επιθυ-
µητής κίνησης.  Οι περισσότεροι κινητήριοι µηχανισµοί (actuators) απαιτούν
έλεγχο κλειστού βρόγχου για να έχουν ικανοποιητική απόδοση.  Ο στόχος του
συστήµατος κλειστού βρόγχου είναι να συµπληρώσει τη δυναµική του συστή-
µατος και να ελαχιστοποιήσει τα λάθη µεταξύ της πραγµατικής και της επιθυ-
µητής κίνησης.  Τα πιο εξελιγµένα συστήµατα ελέγχου κλειστού βρόγχου ανα-
πληρώνουν τις απρόβλεπτες διαταραχές και τις µη γραµµικότητες.

Προκειµένου να κλείσουµε το βρόγχο µεταξύ του τµήµατος ανάδρασης
και του κινητήρα, απαιτούνται αναλογικοί/ψηφιακοί (A/D) µετατροπείς, απο-
κωδικοποιητές θέσεως, ψηφιακοί/αναλογικοί (D/A) µετατροπείς, ένας µικροε-
πεξεργαστής ελέγχου και µνήµη για το λογισµικό ελέγχου (Σχ. 3.98).

Profile  
Generator

Digital  
Filter

Amplifier

Motor

Position Feedback

Error 
Signal

Position 
Command

Microprocessor

Zero-Order 
Hold

D/A  
Converter

Position 
Decoder

+

-

Microprocessor = Μικροεπεξεργαστής
Position command = Εντολή θέσης
Profile generator = Γεννήτρια κατατοµών (προφίλ)
Error signal = Σήµα σφάλµατος
Digital filter = Ψηφιακό φίλτρο
Zero-order hold = Αποµονωτής (µηδενικής τάξης)

D/A converter = Ψηφιακός/Αναλογικός µεταβολέ-
ας
Amplifier = Ενισχυτής
Motor = Κινητήρας
Position decoder = Αποκωδικοποιητής θέσης
Position feedback = Επανατροφοδότηση θέσης

Σχήµα 3.98 Η ∆οµή Τυπικού Συστήµατος Επεξεργασίας Ελέγχου ∆εδοµένης Κί-
νησης
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Η γραµµοσκιασµένη περιοχή, (Σχ. 3.98), συνήθως υλοποιείται σε ένα ολοκλη-
ρωµένο κύκλωµα (chip).  Ο ψηφιακός/αναλογικός (digital/analog, D/A) µετα-
σχηµατιστής και ο αποκωδικοποιητής θέσης περιέχονται, συνήθως, χωριστά
στην κάρτα ελέγχου.  Άλλα ψηφιακά κυκλώµατα πάνω στην κάρτα βοηθούν
την επικοινωνία µε τον κύριο ελεγκτή µέσω µιας ηλεκτρονικής «αρτηρίας»
(bus).

Για τις εφαρµογές ακριβείας, οι επεξεργαστές υψηλής απόδοσης, όπως εί-
ναι οι επεξεργαστές ψηφιακών σηµάτων (digital signal processing chips, DSP),
αντικαθιστούν τον µικροεπεξεργαστή κίνησης.  Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα
DSP συνήθως προγραµµατίζονται πλήρως και µπορούν να εφαρµοσθούν πρα-
κτικά µε κάθε αλγόριθµο ελέγχου.  Αυτοί οι επεξεργαστές πραγµατοποιούν
αριθµητικές λειτουργίες στον φυσικό εξοπλισµό του υπολογιστή (hardware)
και εποµένως είναι πολύ γρήγοροι.  Ένας επεξεργαστής DSP, χαµηλών προ-
διαγραφών, µπορεί να πραγµατοποιήσει έναν υπολογισµό ΡΙD σε λιγότερο
από 3 µs, µια τάξη µεγέθους ταχύτερη από τον πιο γρήγορο αποκλειστικά α-
φιερωµένο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή.  Οι κατασκευαστές των εργαλειοµη-
χανών που παρέχουν έλεγχο 32 bit, συνήθως χρησιµοποιούν τεχνολογία DSP.
Η χρήση αυτών των εξελιγµένων επεξεργαστών επιτρέπει στο σύστηµα ελέγ-
χου να εκµεταλλευθεί τα πλεονεκτήµατα των κινητήριων µηχανισµών ακρι-
βείας και των αισθητήρων ανάλυσης όπως είναι τα συµβολόµετρα λέιζερ
(laser interferometres).

Actuator Control 
SignalReference 

Input Error

+
-

Control Law Machine Tool 
(Plant)

Position, 
Velocity, 
End-Point Interrupts

Reference input = Είσοδος αναφοράς
Error = Σφάλµα
Control law = Κανόνας ελέγχου
Actuator control signal = Σήµα ελέγχου ενεργο-
ποιητή
Machine tool = Εργαλειοµηχανή

Plant = Εγκατάσταση
Position = Θέση
Velocity = Ταχύτητα
End-point interrupts = ∆ιακοπές τελικού σηµείου
(αναφέρεται στην διαδροµή του κοπτικού εργαλεί-
ου)

Σχήµα 3.99 Έλεγχος από Σηµείο σε Σηµείο της Εργαλειοµηχανής

Ο έλεγχος από σηµείο σε σηµείο των οδηγών µιας εργαλειοµηχανής (Σχ. 3.99)
απαιτεί έναν αλγόριθµο ελέγχου, ο οποίος να εξισορροπεί διαταραχές όπως εί-
ναι η δυναµική συµπεριφορά των εργαλείων.  Ο σκοπός του αλγόριθµου είναι
να επιτύχει την πιο γρήγορη και ακριβή µετακίνηση από σηµείο σε σηµείο.
Από την άποψη ελέγχου, µια εργαλειοµηχανή είναι ένα "µαύρο κουτί" που πε-
ριέχει τον µηχανισµό κίνησης και όλα τα σχετικά µηχανικά µέρη.  Η είσοδος
είναι το σήµα ελέγχου του κινητήριου µηχανισµού και η έξοδος είναι η πληρο-
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φορία για το διάγραµµα της κίνησης (θέση, ταχύτητα, διαταραχές στο τελικό
σηµείο).  Οι περισσότερες µέθοδοι ελέγχου απαιτούν ένα σχετικά ακριβές µον-
τέλο εισόδου/εξόδου ή µία συνάρτηση µεταφοράς της µηχανής, προκειµένου η
µηχανή να ελεγχθεί αποτελεσµατικά.

Οι συνηθέστεροι ελεγκτές που χρησιµοποιούνται σε εργαλειοµηχανές εί-
ναι οι γραµµικοί ελεγκτές σταθερής ενίσχυσης.  Με δεδοµένο ένα καλό µοντέ-
λο της µηχανής, ένας ελεγκτής µπορεί να σχεδιασθεί ώστε να επιτύχει βέλτι-
στη απόκριση σε µια εντολή εισόδου στο σύστηµα.  Οι τυπικοί γραµµικοί ε-
λεγκτές σταθερής ενίσχυσης είναι:

• PID
• Προπορευόµενη/υπολειπόµενη φάση ή άλλο φίλτρο µηδενικού πόλου
• Ανάδραση κατάστασης
• Ανάδραση κατάστασης µε πλήρη ή µειωµένη σειρά παρατηρητών

Οι γραµµικοί ελεγκτές ρυθµιζόµενης ενίσχυσης είναι πολυπλοκότεροι και ανή-
κουν στην κατηγορία προσαρµοζόµενου ελέγχου.  Εάν αλλάξει η δυναµική της
µηχανής, οι ενισχύσεις των ελεγκτών ρυθµίζονται σε πραγµατικό χρόνο µε βά-
ση επαναληπτικές εκτιµήσεις των παραµέτρων της µηχανής, προκειµένου να
αντισταθµίσουν αυτές τις διαταραχές.  Ωστόσο, οι ελεγκτές αυτοί αποδίδουν
ικανοποιητικά µόνο για παραµέτρους που µεταβάλλονται µε αργό ρυθµό.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητήρων ελέγχου είναι κρίσιµη για τις ερ-
γαλειοµηχανές που εκτελούν παραγωγικές διεργασίες υψηλής ακριβείας.  Τα
σερβοσυστήµατα, που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία, χρησιµοποιούν-
ται όλο και περισσότερο αντί των αναλογικών .  Τα ψηφιακά σερβοσυστήµατα
δεν έχουν την σερβο-καθυστέρηση των αναλογικών συστηµάτων και αυξά-
νουν την ακρίβεια τους και την απόκριση µε µεγάλη ταχύτητα.  'Ένα επιπλέον
πλεονέκτηµα των ψηφιακού σερβο-ελέγχου είναι το ό,τι επιτρέπει την χρήση
µη γραµµικού ελέγχου, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις −π.χ.
της στατικής τριβής.  Τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής σερβο-τεχνολογίας πε-
ριλαµβάνουν βελτιώσεις στην επιτάγχυνση/επιβράδυνση του ελέγχου σε µεγά-
λες ταχύτητες προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι φορτίσεις στην µηχανή.

3.4.2 Προγραµµατισµός κατασκευής κοµµατιών και εξαρτηµάτων
(Parts Programming)

Ο προγραµµατισµός ενός εξαρτήµατος µπορεί να καθορισθεί ως ένα σύνολο
αλφαριθµητικών οδηγιών, που δείχνουν τον τύπο και τη σειρά των ξεχωριστών
λειτουργιών για την παραγωγή του σε µια εργαλειοµηχανή αριθµητικού ελέγ-
χου (NC).  Η ύπαρξη του προγράµµατος του εξαρτήµατος διασφαλίζει, ότι το
ίδιο εξάρτηµα θα παραχθεί µε τον ίδιο τρόπο κάθε φορά.  Το κόστος της διαδι-
κασίας προγραµµατισµού του εξαρτήµατος µπορεί να χωρισθεί σε άµεσο και
έµµεσο.  Το άµεσο κόστος είναι ανάλογο της διάρκειας του χρόνου επεξεργα-
σίας του προγράµµατος (editing time).  Τα έµµεσα κόστη περιλαµβάνουν το
κόστος λόγω των τροποποιήσεων του προγράµµατος, την ποιότητα των τελι-
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κών εξαρτηµάτων, την ακρίβεια των κατεργασµένων εξαρτηµάτων σε σύγκρι-
ση µε το υπάρχον σχέδιο, και το κόστος που προκύπτει από τα λάθη του προ-
γραµµατισµού.  Για τα εξαρτήµατα, που απαιτούν δεκάδες ή εκατοντάδες ω-
ρών κατεργασίας, τα έµµεσα κόστη µπορεί να είναι σηµαντικά.

Πριν γράψουµε το πρόγραµµα ενός εξαρτήµατος, ένα ολοκληρωµένο µη-
χανολογικό σχέδιο (γεωµετρία του εξαρτήµατος και ανοχές) και ένα τεχνολο-
γικό πρόγραµµα διεργασιών (ταχύτητες κοπής, πρόωση, αλληλουχία των διερ-
γασιών, κ.λ.π.) πρέπει να είναι έτοιµα.  Η παραγωγή του προγράµµατος ενός
εξαρτήµατος περιλαµβάνει έναν αριθµό βηµάτων (Σχ. 3.100).

Process 
Plan

CAD 
System

Part 
Geometry

Parts 
Programming

NC 
Machine

Machine 
Instructions

CAD system = Σύστηµα σχεδιασµού µε υπολογι-
στή (CAD)
Part geometry = Γεωµετρία εξαρτήµατος
Process plan = Σχέδιο παραγωγής
Parts programming = Προγραµµατισµός παραγω-
γής εξαρτηµάτων

Machine instructions = Οδηγίες προς την εργα-
λειοµηχανή
NC machine = Αριθµητικά ελεγχόµενη εργαλειο-
µηχανή

Σχήµα 3.100 Η Παραγωγή ενός Προγράµµατος

Οι µέθοδοι προγραµµατισµού εξαρτηµάτων µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφω-
να µε τον βαθµό εµπλεκόµενου αυτοµατισµού:

• Μη αυτόµατος προγραµµατισµός.
• Προγραµµατισµός µε τη βοήθεια υπολογιστή.
• Προγραµµατισµός αριθµητικού ελέγχου (NC) χρησιµοποιώντας CAD/

CAM.
• Αυτόµατος προγραµµατισµός µε τη βοήθεια Η/Υ.

Μη αυτόµατος προγραµµατισµός

Στον µη αυτόµατο προγραµµατισµό, το NC πρόγραµµα εισάγεται απ’ ευθείας
στον ελεγκτή αριθµητικού ελέγχου (NC) ή διατρυπάται στην ταινία από τον
χειριστή της µηχανής ή τον προγραµµατιστή.  Ο προγραµµατισµός  πραγµατο-
ποιείται µε τον καθορισµό των συντεταγµένων των διαφόρων σηµείων και του
τρόπου σύνδεσής τους.
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Προκειµένου να περιγράψουµε την κίνηση κατά την διάρκεια της κατερ-
γασίας (π.χ. τορνιρίσµατος), είναι απαραίτητο να προσδιορίσουµε ένα σύστη-
µα συντεταγµένων και έναν αριθµό σηµείων αναφοράς (datum points) µέσα
στην περιοχή κατεργασίας (Σχ. 3.101).  Συνήθως οι άξονες Χ, Y και Ζ πε-
ριγράφουν ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων, µε τον άξονα Ζ να είναι
παράλληλος προς την άτρακτο της µηχανής και τον άξονα Χ να είναι ο κύριος
άξονας  του  επιπέδου τοποθέτησης, ο οποίος  γενικά είναι  παράλληλος µε την

Righthand perpendicular co-ordinate system = Κα-
τακόρυφο δεξιόστροφο σύστηµα συντεταγµένων
Lathe = Τόρνος
Horizontal boring and milling machine = Οριζό-
ντια εργαλειοµηχανή διάτρησης και φρεζαρίσµα-
τος
Tool movement = Κίνηση κοπτικού εργαλείου

Workpiece movements = Κινήσεις κατεργαζοµέ-
νου κοµµατιού/εξαρτήµατος
Vertical knee-type milling machine = Κάθετη φρε-
ζα
Gantry-type milling machine = εφρεζα γεφυρωτού
τύπου

Σχήµα 3.101 Σύστηµα Συντεταγµένων για τις Εργαλειοµηχανές

επιφάνεια τοποθέτησης του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος και είναι οριζόντιος,
όπου αυτό είναι δυνατό [3].  Εάν υπάρχουν άξονες παράλληλοι µε τους Χ, Y
και Ζ, µπορούν να ονοµασθούν U, V και W ενώ τα γράµµατα Α, Β και C χρησι-
µοποιούνται για να προσδιορίσουν τους άξονες περιστροφής, όπου ως θετική
κατεύθυνση περιστροφής λαµβάνεται η φορά του δεξιόστροφου κοχλία.  Προ-
κειµένου να προκαλέσουµε µια σχετική αλλαγή στην θέση µεταξύ του εργα-
λείου και του εξαρτήµατος είτε πρέπει να µετακινήσουµε το εργαλείο είτε το
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κατεργαζόµενο εξάρτηµα.  Εάν µετακινηθεί το εργαλείο, τότε µια θετική κα-
τεύθυνση της µετακίνησης συµπίπτει µε τη θετική κατεύθυνση του αντίστοι-
χου άξονα και αυτό προσδιορίζεται µε το σύµβολο +Χ, +Y κ.λ.π.  Εάν µετακι-
νηθεί το εξάρτηµα, τότε µια θετική µετακίνηση θα είναι αντίθετη µε τον συµ-
βατικό άξονα και η κίνηση θα προσδιορισθεί ως +Χ', +Y' κ.λ.π.  Η πρώτη περί-
πτωση αναφέρεται στις συντεταγµένες του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος και η
δεύτερη αναφέρεται στις συντεταγµένες της εργαλειοµηχανής.  Υπάρχει µια
παρόµοια αντιστοιχία για τους άξονες περιστροφής.  Ωστόσο, το πρόγραµµα
υποθέτει, ότι το εργαλείο θα κινηθεί σε σχέση µε το σύστηµα συντεταγµένων
του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος.  Εκτός από το σύστηµα συντεταγµένων [9],
ένας αριθµός διαφορετικών σηµείων αναφοράς (Σχ. 3.102) προσδιορίζονται
για κάθε αριθµητικά ελεγχόµενη εργαλειοµηχανή.

Chuck Workpiece

M A W

+X ZMR

ZWPZMW ZFP

B = F

P

XW
P

XF
P

XB
R

+Z

XM
R

ZBR R

R 
F 
B 
M 
A  
W 
P

Reference datum point 
Slide (or saddle) datum point 
Starting point 
Machine datum point 
Locating point 
Workpiece datum point 
Tool point

XFP, ZFP 
XWP, ZWP 
 
XMR, ZMR 
 
XBR, ZBR 
 
ZMW

Tool setting distances 
Tool position in the workpiece 
co-ordinate system at start of program 
Distances between machine datum point 
and reference datum point 
Distance between starting point and  
reference datum point 
Distance between machine datum point 
and workpiece datum point

Reference datum point = Χωροσταθµικό σηµείο α-
ναφοράς
Slide (or saddle) datum point =  χωροσταθµικό
σηµείο ολίσθησης (ή αυχενικό σηµείο)
Starting point = Σηµείο εκκίνησης
Machine datum point = χωροσταθµικό σηµείο ερ-
γαλειοµηχανής
Locating point = Σηµείο εντοπισµού
Workpiece datum point = χωροσταθµικό σηµείο
κατεργαζοµένου κοµµατιού
Tool point = Σηµείο κοπτικού εργαλείου
Tool setting distances = Οριοθέτηση αποστάσεων
κοπτικού εργαλείου
Tool position in the workpiece co-ordinate system
at start of program = Θέση του κοπτικού εργαλείου

στο σύστηµα συντεταγµένων του κατεργαζοµένου
κοµµατιού κατά την εκκίνηση του προγράµµατος
Distances between machine datum point and refer-
ence datum point = Αποστάσεις µεταξύ του χωρο-
σταθµικού σηµείου της εργαλειοµηχανής και του
χωροσταθµικού σηµείου αναφοράς
Distance between starting point and reference da-
tum point = Απόσταση µεταξύ του σηµείου εκκί-
νησης και του χωροσταθµικού σηµείου αναφοράς
Distance between machine datum point and work-
piece datum point = Απόσταση µεταξύ του χωρο-
σταθµικού σηµείου της εργαλειοµηχανής και του
δεδοµένου χωροσταθµικού σηµείου του κατεργα-
ζοµένου κοµµατιού

Σχήµα 3.102 Χωροσταθµικά Σηµεία των Εργαλειοµηχανών
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Ενώ δηµιουργούµε ένα πρόγραµµα κατασκευής εξαρτήµατος, πρέπει να λά-
βουµε υπ’ όψη µας γεωµετρικές συνθήκες (π.χ. τις ακατέργαστες και τελειο-
ποιηµένες διαστάσεις του εξαρτήµατος, τις ανοχές των διαστάσεων, τον τύπο
και την σειρά των απαιτούµενων διεργασιών κ.λ.π.) καθώς επίσης και τεχνο-
λογικές  πληροφορίες (π.χ. το υλικό του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος, το υλι-
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P  Parity track 
T  Transportation feed-rate track

NC block = Οµάδα εντολών αριθµητικού ελέγχου
Block = Οµάδα (µπλοκ)
Start of program = Εκκίνηση του προγράµµατος
Block marker = ∆είκτης µπλοκ
Chain-dimension input = Είσοδος της αλυσίδας
διαστάσεων
Spindle speed = Ταχύτητα ατράκτου
Direction of rotation right hand (forward) = ∆ιεύ-
θυνση δεξιόστροφης περιστροφής (προωστική)
Straight-line interpolation = Παρεµβολή ευθείας
γραµµής
X-displacement = Μετατόπιση κατά την διεύθυνση
X

Y-displacement = Μετατόπιση κατά την διεύθυνση
Y
Feed rate = Ρυθµός πρόωσης
Key to codes on a punched tape according to DIN
66024 = Επεξήγηση των κωδικών στην διάτρητη
χαρτοταινία σύµφωνα µε το DIN 66024
Structure of NC block according to DIN 66025 =
∆οµή του µπλοκ των εντολών αριθµητικού ελέγ-
χου σύµφωνα µε το DIN 66025
Parity track = Σειρά ελέγχου ισοτιµίας
Transportation feed-rate track = Σειρά ελέγχου
ρυθµού µεταφοράς

Σχήµα 3.103 Πρόγραµµα ενός Εξαρτήµατος

κό του κοπτικού εργαλείου, την στιβαρότητα του εξαρτήµατος και τα δεδοµέ-
να κατεργασιών που σχετίζονται µε το υλικό του κατεργαζόµενου εξαρτήµα-
τος και του κοπτικού εργαλείου).  Όσον αφορά την µηχανή, είναι σηµαντικό
να λάβουµε υπ’ όψη µας τις διαστάσεις του χώρου εργασίας µέσα στην εργα-
λειοµηχανή, τους µηχανισµούς και τον τρόπο πρόσδεσης των υπό επεξεργασία
εξαρτηµάτων στην τράπεζα της µηχανής, το εύρος των κοπτικών ταχυτήτων
και ταχυτήτων πρόωσης, το σχήµα των διαφόρων εργαλείων, την ακρίβεια της
µηχανής και κάθε ειδικό βοηθητικό εξοπλισµό της µηχανής.  Έχοντας αυτές
τις πληροφορίες, µπορούµε να κατασκευάσουµε το πρόγραµµα του εξαρτήµα-
τος µε το να δηµιουργούµε οµάδες η µπλόκ εντολών, που συνδεόµενα σχηµα-
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τίζουν όλο το πρόγραµµα (Σχ. 3.103).  Υπάρχει ένας αριθµός τυπικών εντολών
σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές (Σχ. 3.104).

ISO Code Function and Meaning
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0 to = 99 999 999 
1 to = 99 999 999 
1 to = 99 999 999 

 
0 to = 99 999 999

ISO = ∆ιεθνής Οργανισµός Προτυποποίησης
Code = Κώδικας
Function and meaning = Λειτουργία και επεξήγη-
ση
Start of program = Εκκίνηση του προγράµµατος
Main block = Κύριο τµήµα
Secondary block = ∆ευτερεύον τµήµα
Sequence block = ή τµήµα αλληλουχίας
Optional main block = Προαιρετικό κύριο τµήµα
Optional secondary block = Προαιρετικό δευτε-
ρεύον τµήµα
Point-to-point positioning = Καθορισµός θέσης
σηµείο προς σηµείο
Linear intrepolation = Γραµµική παρεµβολή
Circular intrepolation = Κυκλική παρεµβολή
Clockwise = Κατά την φορά της κίνησης των δει-
κτών του ωρολογίου
Anti-clockwise = Κατά φορά αντίθετη της κίνησης
των δεικτών του ωρολογίου
Thread cutting = Κοπή σπειρώµατος

Dwell in ms = Μικρή διακοπή (στην κίνηση του
κοπτικού εργαλείου) σε ms
Corner correction for the cutter = ∆ιόρθωση γωνί-
ας για το κοπτικό εργαλείο
Radius compensation = Αντιστάθµιση ακτίνας
Cancel cutter compensation = Ακύρωση αντιστάθ-
µισης κοπτικού εργαλείου
Cutter compensation, left (tool left of work) = Α-
ντιστάθµιση κοπτικού εργαλείου αριστερά (το κο-
πτικό στα αριστερά του κατεργαζοµένου κοµµα-
τιού)
Cutter compensation, right (tool right of work) =
Αντιστάθµιση κοπτικού εργαλείου δεξιά (το κο-
πτικό στα δεξιά του κατεργαζοµένου κοµµατιού)
Cancel linear shift of origin = Ακύρωση γραµµικής
µετατόπισης της αρχής των αξόνων του συστήµα-
τος συντεταγµένων
Displacement information in mm = Τα δεδοµένα
της µετατόπισης σε mm

Σχήµα 3.104 Παράδειγµα των ΕντολώνΠρογράµµατισµού σε κώδικα G(G-Code)

Η κύρια προσπάθεια στην παραγωγή ενός προγράµµατος αριθµητικού ελέγχου
(NC) συνίσταται στον προσδιορισµό των µετακινήσεων των εργαλείων.  Οι τι-
µές των συντεταγµένων του τέλους µιας κίνησης στο σύστηµα συντεταγµένων
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του εξαρτήµατος προγραµµατίζονται χρησιµοποιώντας τα σηµεία αναφοράς
του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος (Σχ. 3.102).  Η τοποθέτηση του εξαρτήµα-
τος και η θέση κάθε σηµείου αναφοράς στον χώρο εργασίας της µηχανής κα-
θορίζονται από τις διαστάσεις του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος.  Εποµένως η
θέση του σηµείου αναφοράς του εξαρτήµατος είναι µια από τις πρώτες εντολές
που πρέπει να δοθεί στον ελεγκτή.  Μια τέτοια αναφορά επιτυγχάνεται µέσω
του προγραµµατισµού του σηµείου αναφοράς (zero offset) στις µηχανές οι ο-
ποίες έχουν απόλυτα συστήµατα µετρήσεων (διαστάσεις ZMW στο Σχ. 3.102).
Επιπλέον, οι διαστάσεις που ορίζουν την θέση των εργαλείων, όπως η XFP και
η ZFP (Σχ. 3.102) πρέπει επίσης να προγραµµατισθούν.  Εάν ο προγραµµατι-
στής γνωρίζει την θέση πρόσδεσης του κατεργαζόµενου εξαρτήµατος, την θέ-
ση του εργαλείου και το µήκος του εργαλείου, τότε µπορούν να υπολογισθούν
οι αποστάσεις του σηµείου του εργαλείου από το σηµείο αναφοράς του κατερ-
γαζόµενου εξαρτήµατος.  Όταν οι διαστάσεις αυτές, XWP και ZWP (Σχ. 3.
102), εισάγονται στον ελεγκτή ως τιµές θέσεως πριν από την πρώτη αξονική
µετακίνηση, τότε τα σηµεία αναφοράς των κατεργαζόµενων εξαρτηµάτων
σταθεροποιούνται.  Οπότε µε κάθε αλλαγή εργαλείου, µια νέα θέση εργαλείου
είναι απαραίτητο να επαναπρογραµµατισθεί.  Γενικά, όλες οι διαστάσεις του
εξαρτήµατος, που πρόκειται να κατεργασθεί, δίδονται από ένα σηµείο, µια
ακµή ή µια επιφάνεια αναφοράς.  Εκτός των γεωµετρικών πληροφοριών, ένα
πρόγραµµα αριθµητικού ελέγχου (NC) περιέχει τις απαραίτητες τεχνολογικές
πληροφορίες, οι οποίες προσδιορίζουν τις παραµέτρους των διεργασιών όπως
τις ταχύτητες κοπής και πρόωσης.  Αυτές οι παράµετροι προέρχονται, συνή-
θως, από τον τεχνολογικό προγραµµατισµό (Process Planning/Κεφ. 4) των
διεργασιών.

Προγραµµατισµός των εξαρτηµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ
(Compurer-Assisted Part Programming)

Προκειµένου να µειωθεί η προσπάθεια που απαιτείται για τον προγραµµατι-
σµό, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές προγραµµατισµού µε τη βοήθεια του Η/Υ και
κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού, προσανατολισµένης στο πρόβληµα
προγραµµατισµού και ελέγχου εργαλειοµηχανών.  Η ΑΡT (Automatically Pro-
grammed Tools) αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη γλώσσα προγραµµατισµού,
η οποία είναι κατάλληλη για απλές και σύνθετες παραγωγικές διεργασίες.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µηχανές που έχουν µέχρι πέντε άξονες ελέγχου.
Το πρόγραµµα των εξαρτηµάτων αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις συνθήκες
της συγκεκριµένης εργαλειοµηχανής και µεταφράζεται σε κώδικα µηχανής,
κατάλληλο για τον συγκεκριµένο συνδυασµό µηχανής και ελεγκτή µε τη βοή-
θεια ενός προγράµµατος/αποκωδικοποιητή (post processor).  Η πλειοψηφία
του εµπορικά διαθέσιµου λογισµικού για προγραµµατισµό χρησιµοποιεί γεω-
µετρία δικτυωµάτων και απαιτεί συνεχή παρέµβαση του προγραµµατιστή για
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την τελική δηµιουργία του κώδικα.  Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έµφαση
στο να γίνει αυτό το λογισµικό περισσότερο φιλικό προς τους χρήστες.

Επαλήθευση Προγράµµατος αριθµητικού ελέγχου για κατασκευς
εξαρτήµατος
(NC Part Verification)

Όταν χρησιµοποιείται π.χ. µια φρέζα αριθµητικού ελέγχου (NC), οι συνέπειες
ενός λάθους µπορεί να έχουν µεγάλο κόστος.  'Ένας λανθασµένος χαρακτήρας
σε ένα πρόγραµµα 10.000 χαρακτήρων (τυπικό µέγεθος για ένα µέσο πρό-
γραµµα) µπορεί να προκαλέσει φθορά στο εργαλείο, να καταστρέψει το κατερ-
γαζόµενο εξάρτηµα ή να προκαλέσει βλάβη στη µηχανή.  Μερικές από τις πο-
λύ µεγάλες µήτρες, που χρησιµοποιούνται για να σχηµατίσουν το εξωτερικό
πλαίσιο ενός αυτοκινήτου, µπορεί να απαιτούν έως και τρεις εβδοµάδες συνε-
χούς κατεργασίας.  Λάθη στο πρόγραµµα απαιτούν επαναλήψεις εργασιών που
είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και προκαλούν καθυστερήσεις στην παραγωγή.  Οι
προσπάθειες, για να αποφευχθούν και να προβλεφθούν αυτά τα λάθη κατά την
διάρκεια των µηχανουργικών κατεργασιών, γίνονται κατά τη διαδικασία επα-
λήθευσης του προγράµµατος (NC Part Verification).  Το κόστος της επαλή-
θευσης αποτελεί κατά κανόνα ένα σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους
των αυτοµατοποιηµένων µηχανουργικών κατεργασιών.

Νέες τεχνικές στην αυτόµατη δηµιουργία πολύπλοκων διαδροµών των ερ-
γαλείων απλοποιούν την διαδικασία επαλήθευσης του κώδικα, αλλά δεν µπο-
ρούν να εγγυηθούν, ότι η διαδροµή του εργαλείου θα παράγει κανονικά την
επιθυµητή επιφάνεια κατά την διάρκεια της πρώτης επανάληψης.  Ο ακατάλ-
ληλος προγραµµατισµός ή τυχόν σφάλµατα στην δηµιουργία του λογισµικού,
µπορεί να προκαλέσουν στα κατεργαζόµενα εξαρτήµατα βαθιές εγκοπές ή να
τα υποτέµνουν.  Επίσης υπάρχει η πιθανότητα, ότι στο εργαλείο µπορεί να πα-
ρεµβάλλονται εξαρτήµατα στήριξης ή άλλα πιθανά εµπόδια.  Λάθη κάθε τύ-
που µπορεί να αυξήσουν σηµαντικά το κόστος υλικού, τον χρόνο ρύθµισης της
µηχανής και τον χρόνο µηχανουργικών κατεργασιών και γι’ αυτό πρέπει να
ελαχιστοποιούνται.

Η συνήθης πρακτική είναι να ελέγχονται τα προγράµµατα αριθµητικού ε-
λέγχου (NC), πριν αυτά χρησιµοποιηθούν.  Ο έλεγχος αυτός –γνωστός ως
"Tape-Try-Out" (TTΟ)– µπορεί να πάρει την µορφή της "κοπής στον αέρα"
(cutting air) ή της κοπής ενός µαλακού υλικού –όπως το πολυστυρένιο– ή της
κοπής µε µειωµένη ταχύτητα και µε έναν χειριστή να παρακολουθεί προσεκτι-
κά την διαδικασία.

Μια άλλη προσέγγιση στην µη αυτόµατη επαλήθευση αριθµητικού ελέγ-
χου (NC) περιλαµβάνει τον οπτικό έλεγχο των δισδιάστατων σχεδίων των δια-
δροµών των εργαλείων αριθµητικού ελέγχου (NC), όπου το κοπτικό εργαλείο
αντικαθίσταται από ένα σχεδιαστικό σύστηµα.  Η επιτυχία της µεθόδου αυτής
εξαρτάται από τις ικανότητες του χρήστη να µεταφράσει τα πολύπλοκα σχέδια
που προκύπτουν.  Η µέθοδος αυτή µπορεί να είναι απoτελεσµατική για την
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αναγνώριση µεγάλων λαθών, π.χ. µιας  φρέζας, αλλά είναι περιορισµένης απο-
τελεσµατικότητας για την ανίχνευση µικρών λαθών σε πολύπλοκα εξαρτήµα-
τα.  Καθώς η πολυπλοκότητα των προγραµµάτων αυξάνει από τριαξονικές σε
πενταξονικές κινήσεις, η προσέγγιση αυτή γίνεται µη ευέλικτη.  Η µη αυτόµα-
τη µέθοδος επαλήθευσης των προγραµµάτων είναι αποτελεσµατική για απλά
εξαρτήµατα, αλλά καθώς η πολυπλοκότητα αυξάνει, είναι απαραίτητο να χρη-
σιµοποιείται ένα «έξυπνο» πρόγραµµα για την επιτυχή ανάπτυξη προγραµµά-
των αριθµητικού ελέγχου.

3.4.3 CAD/CAM

Οι βασικές ιδέες της σχεδίασης µε τη βοήθεια Η/Υ (Computer Aided Design–
CAD) άρχισαν µε την ανάπτυξη των αλληλεπιδρώντων γραφικών σε υπολογι-
στή.  Το πρόγραµµα Sage, στο Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ),
είχε ως σκοπό την ανάπτυξη οθονών CRT και λειτουργικών συστηµάτων.  Το
γνωστό σύστηµα Sketchpad [11] αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του προ-
γράµµατος Sage.  Μια οθόνη CRT και µια γραφίδα φωτός (light pen) χρησιµο-
ποιήθηκαν για να αλληλεπιδράσουν µε το σύστηµα.  Οι εφαρµογές αυτές
πραγµατοποιήθηκαν περίπου όταν εµφανίστηκαν ο αριθµητικός έλεγχος (NC)
και η γενική γλώσσα προγραµµατισµού (ΑΡΤ).  Αργότερα χρησιµοποιήθηκαν
οι σχεδιαστικες µηχανές (Χ-Y plotters) ως τυπικό εξάρτηµα εξόδου για τα
γραφικά σε υπολογιστή.  Μια σηµαντική παρατήρηση είναι, ότι η σχεδιαστική
µηχανή (Χ-Y plotter) έχει την ίδια βασική δοµή µε µια µηχανή αριθµητικού
ελέγχου (NC) διάτρησης, εκτός από το ό,τι η πένα αντικαθιστά το εργαλείο
στον άξονα της µηχανής.

Αρχικά τα συστήµατα CAD δεν ήταν τίποτα παραπάνω από γραφικοί επε-
ξεργαστές µε µερικά σχεδιαστικά σύµβολα.  Η διαθέσιµη γεωµετρία στον χρή-
στη περιοριζόταν σε γραµµές, κυκλικά τόξα και τους συνδυασµούς τους.  Η
ανάπτυξη καµπύλων και επιφανειών όπως οι καµπύλες Coon, Furguson,
Bezier και B-Spline επέτρεψαν στα συστήµατα CAD να χρησιµοποιηθούν για
πιο εξελιγµένα σχέδια.  Με την ανάπτυξη τρισδιάστατων συστηµάτων, τα µο-
ντέλα CAD περιέχουν αρκετές πληροφορίες για τον προγραµµατισµό των δια-
δροµών των αριθµητικά ελεγχοµένων (NC) κοπτικών.  Η σύνδεση µεταξύ του
CAD και του αριθµητικού ελέγχου (NC) άρχισε µε τα συστήµατα CAD/CAM
που αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες 1970 και 1980.

Στην δεκαετία 1970 αναπτύχθηκαν τρισδιάστατοι στερεοµετρικοί µοντε-
λοποιητές (three-dimensional solid modelers).  Πριν από την ανάπτυξη των
στερεοµετρικών µοντέλων, υπήρχαν τρισδιάστατα µοντέλα συρµατικής ανα-
παράστασης, που παρουσίαζαν ένα αντικείµενο οριοθετώντας µόνο τις ακµές
του.  Τα µοντέλα συρµατικής αναπαράστασης είναι ασαφή από την άποψη, ότι
µπορεί να δοθούν πολλές ερµηνείες για ένα σχετικά απλό σχήµα, ενώ δεν υ-
πάρχει τρόπος να καθορισθούν ογκοµετρικές πληροφορίες.  Τα στερεοµετρικά
µοντέλα περιέχουν ολοκληρωµένες πληροφορίες και η µηχανική ανάλυση
µπορεί να γίνει στο ίδιο µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή µη-
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χανικών σχεδίων.  Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, τα στερεοµετρικά
µοντέλα άρχισαν να χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον σχεδίασης και σήµερα
χρησιµοποιούνται συχνότερα από ό,τι τα µοντέλα συρµατικής αναπαράστα-
σης.

Την βάση για κάθε κατασκευαστική προσπάθεια αποτελεί το κλασσικό
µηχανολογικό σχέδιο (design drawing).  Προσεκτικά προετοιµασµένα σχέδια
και έγγραφα χρησιµοποιούνται σε κάθε βήµα: στην σύλληψη του προϊόντος,
στην σχεδίαση και στην κατασκευή του.  Όµως, η κλασική σχεδίαση είναι
«δεµένη» µε το χαρτί και είναι αρκετά κουραστική.  Σε αντίθεση µε τα ηλε-
κτρονικά δεδοµένα στον υπολογιστή, τα σχέδια στο χαρτί δεν µπορούν να µε-
ταβληθούν, να επεξεργασθούν και να αναλυθούν εύκολα.

Το CAD, η χρήση δηλαδή του υπολογιστή στην διαδικασία σχεδίασης,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στα στάδια αναπαράστασης, όσο και στα στά-
δια ανάλυσης ενός προϊόντος και των απαραιτήτων διεργασιών για την παρα-
γωγή του.  Η εφαρµογή του CAD για την αναπαράσταση δεν περιορίζεται µό-
νο στην σχεδίαση.  Η µοντελοποίηση µέσω των τρισδιάστατων µοντέλων συρ-
µατικής αναπαράστασης, η µοντελοποίηση µέσω της αναπαράστασης του πε-
ριγράµµατος (boundary representation B-rep) και η στρερεοµετρική µοντελο-
ποίηση, είναι µέθοδοι αναπαράστασης διαθέσιµες στους χρήστες CAD.  Υ-
πάρχουν διάφορα πακέτα εφαρµογών, που βοηθούν στην ανάλυση και πραγ-
µατοποιούν κινηµατική προσοµοίωση και ανάλυση πεπερασµένων στοιχείων.
Τα συστήµατα CAD συχνά αποτελούνται από πολλές εφαρµογές (module) –
που βρίσκονται σε µια κοινή βάση δεδοµένων– και χρησιµοποιούν κοινό
επεξεργαστή γραφικών.

Ένα σύστηµα CAD αποτελεί ένα εργαλείο, που χρησιµοποιείται για την
αυτοµατοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας.  Αντί να χρησιµοποιεί µολύβι
και χαρτί, ο σχεδιαστής χρησιµοποιεί µια οθόνη γραφικών.  Μια γραφίδα φω-
τός χρησιµοποιείται, για να σχεδιάσει στην οθόνη του υπολογιστή ή για να α-
νασύρει από τη µνήµη του υπολογιστή τις ευθείες, τις καµπύλες και τα σχήµα-
τα.  Τα στερεά σχήµατα, που καλούνται από µια βιβλιοθήκη του υπολογιστή
µε γεωµετρικά πρότυπα, µπορούν να συναρµολογηθούν ώστε να σχηµατίσουν
ένα σύνθετο σχήµα.  Ένα σύστηµα CAD µπορεί να ελαχιστοποιήσει τις εργα-
σίες ανεύρεσης παλαιών σχεδίων µέσω βιβλιοθηκών, αντιγράφοντας ότι έχει
σχεδιασθεί προηγουµένως ή σχεδιάζοντας ξανά ήδη υπάρχοντα σχέδια ή συ-
ναρµολογήσεις εξαρτηµάτων.  Χρησιµοποιώντας απλές εντολές, ο σχεδιαστής
µπορεί να εµφανίσει ένα εξάρτηµα, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ένα τµήµα, ή
να µεγεθύνει µία όψη ή να εµφανίσει µια συνολική όψη όλων των υπό συναρ-
µολόγηση εξαρτηµάτων.  Χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα CAD, η ολο-
κληρωµένη γεωµετρία ενός εξαρτήµατος γίνεται ορατή, χωρίς να είναι ανάγκη
να βλέπουµε τα διάφορα επίπεδα του σχεδίου.  Κάθε προϊόν ή εξάρτηµα που
είχε σχεδιασθεί σε χαρτί µπορεί να σχεδιασθεί µε τη βοήθεια ενός συστήµατος
CAD.  Μερικά συστήµατα CAD είναι πιο σύνθετα από άλλα και οι σχεδιαστι-
κές τους ικανότητες περιορίζονται ουσιαστικά από τις υπολογιστικές δυνατό-
τητες του χρησιµοποιούµενου υπολογιστή.  Ωστόσο, ακόµη και τα πιο περιορι-
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σµένα συστήµατα CAD προσφέρουν, συνήθως, σηµαντικά οφέλη στην παρα-
γωγή σε σχέση π.χ. µε την σχεδίαση µε το χέρι.

Η προετοιµασία των χαρτοταινιών ή των κασετών για τις εργαλειοµηχανές
αριθµητικού ελέγχου (NC) −είτε πρόκειται για τον προγραµµατισµό µιας α-
πλής διαξονικής µηχανής διάτρησης είτε για ένα σύνθετο πενταξονικό µηχα-
νουργικό κέντρο− αποτελεί σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.  Συνήθως
χρειάζονται πολλές ώρες ή ηµέρες για να προγραµµατισθεί µια εργαλειοµηχα-
νή [12].  Τα απλά προγράµµατα δηµιουργούνται µη αυτόµατα, ενώ τα πλέον
σύνθετα, µε την βοήθεια υπολογιστή και µιας γλώσσας προγραµµατισµού ό-
πως η ΑΡΤ.  Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σηµαντικό κίνητρο να αναπτυχθούν
αποτελεσµατικές διαδικασίες, ικανές να αυτοµατοποιήσουν στον µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό την διαδικασία του προγραµµατισµού εξαρτηµάτων και να εν-
σωµατώσουν τις διαδικασίες αυτές σε ένα σύστηµα CAD/CAM.

CAD CAPP CAM

Cutter 
Location file 
(neutral file)

CL

Postprocessors

Machine 
Tools

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

M1

M2

M3

M4

M5

Postprocessors = Μετεπεξεργαστές
Cutter location file (neutral file) = Αρχείο οριοθέ-
τησης κοπτικού εργαλείου (ουδέτερο

αρχείο)
Machine tools = Εργαλειοµηχανές

Σχήµα 3.105 Η ∆ηµιουργία ενός Προγραµµατισµού Εξαρτηµάτων από ένα
Aρχείo CAD

Η δηµιουργία των προγραµµάτων αριθµητικού ελέγχου (NC) από ένα αρχείο
CAD, επιτρέπει σ’ έναν προγραµµατιστή να χρησιµοποιήσει όλες τις υπο-
λογιστικές ικανότητες του υπολογιστή µέσω µιας κονσόλας γραφικών.  Ο προ-
γραµµατισµός των εξαρτηµάτων αρχίζει, συνήθως, µε σχεδιασµό υπό την µορ-
φή σχεδίου ή µοντέλου CAD (Σχ. 3.105).  Έπειτα από την επιθεώρηση, που
πραγµατοποιεί ο υπεύθυνος της παραγωγής, η διαδικασία επιλογής εργαλείου
ολοκληρώνεται µε την βοήθεια του συστήµατος CAD.  Ο προγραµµατισµός
των εξαρτηµάτων µέσω του CAD επιτρέπει την περιγραφή της γεωµετρίας του
εξαρτήµατος µε την µορφή σηµείων, γραµµών, τόξων κ.λ.π. όπως ακριβώς σ'
ένα µηχανολογικό σχέδιο, οπότε δεν απαιτείται η µετάφρασή της σε κείµενο.
Τα συστήµατα CAD/NC επιτρέπουν στον προγραµµατιστή να προσδιορίσει
γρήγορα την γεωµετρία του αντικειµένου καθώς επίσης και να χρησιµοποιήσει
τις ικανότητες εµφάνισης γραφικών για να καθορίσει, να πιστοποιήσει και να
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επεξεργασθεί την πραγµατική κίνηση του κοπτικού.  Ο προγραµµατιστής δη-
µιουργεί µια διαδροµή του κοπτικού µέσω της επιλογής γεωµετρικών στοιχεί-
ων µε ένα ψηφιοποιητή –όπως είναι µία γραφίδα, ένα ποντίκι κ.λ.π.– ο οποίος
είναι συνδεδεµένος µε ένα τερµατικό.  Οι υπορουτίνες του λογισµικού συχνά
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση κοινών µηχανουργικών κατεργασιών –π.χ.
φρεζάρισµα µίας κοιλότητας σε ένα εξάρτηµα– οπότε απλoπoιείται η δηµιουρ-
γία της διαδροµής του εργαλείου.  ∆ιάφορες βοηθητικές εντολές µπορούν επί-
σης να εισαχθούν στο τερµατικό.  Ένα σύστηµα CAD µπορεί να εµφανίσει την
γεωµετρία της πορείας του κοπτικού εργαλείου, επιτρέποντας την επαλήθευση
του προγράµµατος χωρίς να χρησιµοποιεί µέρος του χρόνου των κατεργασιών
της µηχανής.  Ο υπολογιστής µπορεί να βοηθήσει έναν προγραµµατιστή στην
οπτικοποίηση, µέσω της προσοµοίωσης ολόκληρης της πορείας του εργαλείου
στην οθόνη του τερµατικού, της θέσης του κοπτικού εργαλείου παρουσιάζο-
ντας τις συντεταγµένες του Χ, Y, Ζ.  Η επεξεργασία µπορεί να γίνει κατά την
διάρκεια της επανάληψης για την διόρθωση των λαθών ή για την πραγµατο-
ποίηση αλλαγών στο πρόγραµµα.

Έπειτα από την επαλήθευση, τα διάφορα περάσµατα του κοπτικού συνδυ-
άζονται για να σχηµατίσουν ένα πρόγραµµα, το οποίο αποθηκεύεται για επε-
ξεργασία από τους αποκωδικοποιητές.  Οι αποκωδικοποιητές (postprocessors)
παράγουν προγράµµατα, που µπορούν να µεταφρασθούν από µια συγκεκριµέ-
νη εργαλειοµηχανή (Σχ. 3.105).  Τέλος το πρόγραµµα παράγεται σε µια διά-
τρητη ταινία ή σε οποιοδήποτε µέσο που απαιτείται από την εργαλειοµηχανή

∆ιάφορα συστήµατα CAD/CAM −όπως CADAM, Computervision, CA-
ΤΙΑ κ.λ.π.− έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν εντολές για κατεργασίες α-
ριθµητικού ελέγχου (NC) µε βάση τον γεωµετρικό προσδιορισµό του κατερ-
γαζόµενου εξαρτήµατος.  Υπάρχουν εγκαταστάσεις όπου τα εξαρτήµατα σχε-
διάζονται σ’ ένα σύστηµα CAD, τα τεχνολογικά προγράµµατα παραγωγής δη-
µιουργούνται από τα δεδοµένα CAD χρησιµοποιώντας αυτόµατο σύστηµα τεχ-
νολογικού προγραµµατισµού, τα αριθµητικά ελεγχόµενα προγράµµατα κατα-
σκευής των εξαρτηµάτων δηµιουργούνται σε σύστηµα CAD χρησιµοποιώντας
τους περιορισµούς της διαδροµής του εργαλείου και τέλος τα εξαρτήµατα κα-
τασκευάζονται υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3.4.4 Έλεγχος των ∆ιαδικασιών (Process Control)

Βασικές Αρχές

Ο έλεγχος των µηχανών περιλαµβάνει τις µετρήσεις και τον έλεγχο της θέσης
και της ταχύτητας των αξόνων και των οδηγών πρόωσης.  Ο αυτόµατος έλεγ-
χος των µηχανουργικών και γενικότερα των διεργασιών/διαδικασιών παραγω-
γής προϋποθέτει την χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση της συµπερι-
φοράς των διεργασιών και την ρύθµιση των παραµέτρων τους, όπως η ταχύτη-
τα και η πρόωση, προκειµένου να επιτύχουµε την αποδοτική εκτέλεση των δι-
εργασιών παραγωγής.
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Οι παράµετροι αριθµητικά ελεγχόµενων εργαλειοµηχανών, όπως η ταχύτητα
και η πρόωση, επιλέγονται συνήθως µε βάση προηγούµενες εµπειρίες και
πληροφορίες.  Ωστόσο κατά την διάρκεια της διαδικασίας µπορεί να παρατη-
ρηθούν διαταραχές, όπως ταλαντώσεις του πλαισίου της εργαλειοµηχανής ή
µεταβολές στις ιδιότητες του υλικού του υπό επεξεργασία εξαρτήµατος.  Ο
προσαρµοστικός έλεγχος (adaptive control) αποσκοπεί στο να ρυθµίσει τις πα-
ραµέτρους των διεργασιών, προκειµένου οι τελευταίες να «προσαρµοσθούν»
στις συγκεκριµένες διαταραχές (Σχ. 3.106).

Controller
Machining 
Process

Manufacturing 
Process

Measured 
OutputInput Variable+

-

Desired 
Output Error

Process Model

Desired output = Επιθυµητή έξοδος
Error = Σφάλµα
Controller = Ελεγκτής
Input variable = Μεταβλητή εισόδου

Manufacturing process = Παραγωγική διεργασία
Measured output = Μετρούµενη έξοδος
Process model = Μοντέλο διεργασίας

Σχήµα 3.106 Σχήµα Προσαρµοζόµενου Ελέγχου

Controller
Machining 
Process

Manufacturing 
Process

Measured 
OutputInput Variable+

-

Desired 
Output Error

Process model

Adaptation

Desired output = Επιθυµητή έξοδος
Error = Σφάλµα
Controller = Ελεγκτής
Input variable = Μεταβλητή εισόδου

Manufacturing process = Παραγωγική διαδικασία
Measured output = Μετρούµενη έξοδος
Process model = Μοντέλο διεργασίας
Adaptor = Προσαρµογέας

Σχήµα 3.107 Το Σχήµα του Προσαρµοστικού Ελέγχου µε Προσαρµογή των Πα-
ραµέτρων του Μοντέλου
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Υπάρχουν δυο τύποι προσεγγίσεων του προσαρµοστικού ελέγχου.  Ο πρώτος
είναι ο Περιοριστικός Προσαρµοστικός Έλεγχος (Adaptive control constraint–
ACC), που αποσκοπεί στην µεγιστοποίηση της χρήσης της εργαλειοµηχανής ή/
και των ικανοτήτων του εργαλείου −θέτοντας περιορισµούς και συγκεκριµένα
όρια στις διαδικασίες.  'Ένα παράδειγµα τέτοιου περιορισµού είναι το µέγιστο
φορτίο, που προλαµβάνει την υπερφόρτιση της µηχανής.  Ο άλλος τύπος του
συστήµατος ελέγχου είναι ο προσαρµοστικός έλεγχος βελτιστοποίησης (Adap-
tive Control Optimization–ACO) που σκοπεύει στην βελτιστοποίηση της πα-
ραγωγικής διεργασίας ως προς ένα η περισσότερα κριτήρια βελτιστοποίησης.
Τα συστήµατα που είναι διαθέσιµα, εφαρµόζουν κατά κανόνα τον Περιοριστι-
κό Προσαρµοστικό Έλεγχο (ACC) και όχι το σύστηµα Βελτιστοποίησης του
Προσαρµοστικού Ελέγχου (ACO), διότι το τελευταίο απαιτεί πλήρη µαθηµα-
τικά µοντέλα διεργασιών και περισσότερο εξελιγµένες προσεγγίσεις στην πα-
ρακολούθηση των διεργασιών.

Στον προσαρµοστικό έλεγχο (Adaptive Control) [13], τα τέσσερα κρίσιµα
στοιχεία που περιλαµβάνονται είναι οι αισθητήρες (sensors), οι κινητήριοι µη-
χανισµοί (actuators), ο ελεγκτής (controller) και τα µοντέλα των διεργασιών
(process models).  Οι αισθητήρες, συνήθως µετρούν τις µεταβλητές των διερ-
γασιών όπως την ισχύ, την δύναµη, την εκποµπή ήχου κλπ.  Οι αισθητήρες α-
ποτελούν τα σηµαντικότερα στοιχεία, απαραίτητα για την επιτυχή εφαρµογή
του προσαρµοστικού έλεγχου των διεργασιών.  Ωστόσο η ανάπτυξη αισθητή-
ρων, οι οποίοι µπορούν µε ακρίβεια και αξιόπιστα να παρακολουθούν τις διερ-
γασίες, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.  Οι κινητήριοι µηχανισµοί (actua-
tors) δέχονται τις εντολές του συστήµατος ελέγχου ως εισόδους τους και µετα-
τρέπουν τις εντολές αυτές σε ρυθµίσεις των παραµέτρων των διεργασιών.  Ο
ελεγκτής λαµβάνει πληροφορίες από τον αισθητήρα του συστήµατος και χρη-
σιµοποιεί ένα µοντέλο διεργασιών, για να υπολογίσει τις αποκρίσεις στον κι-
νητήριο µηχανισµό του συστήµατος.  Τα µοντέλα των διεργασιών είναι οι µα-
θηµατικές περιγραφές που συσχετίζουν τις µεταβλητές των διεργασιών, οι ο-
ποίες µετρούνται από τους αισθητήρες –π.χ. η δύναµη κοπής– µε τις παραµέ-
τρους των διεργασιών –π.χ. πρόωση ή/και ταχύτητα.

Η πλήρης  µαθηµατική περιγραφή των διεργασιών µπορεί να είναι αρκετά
πολύπλοκη, εξ αιτίας των επιδράσεων διαφόρων φυσικών φαινοµένων κατά
την διάρκεια της διεργασίας.  Συνήθως, µια προσέγγιση του προσαρµοστικού
ελέγχου αποτελείται από δύο βρόγχους ελέγχου (control loops).  Ο πρώτος
βρόγχος είναι ο βρόγχος ανάδρασης, που αποτελείται από τον ελεγκτή και την
διεργασία.  Οι παράµετροι του ελεγκτή ρυθµίζονται στον δεύτερο βρόγχο ώ-
στε να ελαχιστοποιείται η διαφορά ή το λάθος µεταξύ των αποτελεσµάτων των
διεργασιών και του αντίστοιχου θεωρητικού µοντέλου.

Αισθητήρες και οι τεχνικές τους
(Sensing Techniques and Devices)
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Ο στόχος της αυτοµατοποίησης των παραγωγικών διεργασιών προϋποθέτει
την δηµιουργία βρόγχων ελέγχου, που παρέχουν πληροφορίες ανάδρασης για
την κατάσταση των παραγωγικών διεργασιών.  Στην συµβατική παραγωγή,
χωρίς αυτοµατοποιηµένους ελέγχους, η λειτουργία αυτή πραγµατοποιείται
µέσω της επίβλεψης από τους ειδικούς.  Για τις εφαρµογές του αυτοµατισµού,
τα συστήµατα αισθητήρων πρέπει να έχουν υψηλή απόδοση, προκειµένου να
επιτύχουν τον αυτόµατο έλεγχο, την επίβλεψη και την διόρθωση των λαθών
που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός «ευφυούς» παραγωγικού
συστήµατος.

Aνθρώπινη
Αίσθηση

∆ραστηριότητα Παρακολούθησης
από τον Άνθρωπο

Πιθανοί Αισθητήρες
Μηχανών

'Οραση Προσδιορισµός σηµείων αναφοράς του προς
επεξργασία κοµµατιού και των κοπτικών εργα-
λείων

Παρακολούθηση για ξαφνική ζηµιά των κοπτι-
κών εργαλείων

Οπτικοί ελεγχοι φθοράς εργαλείου

Προσδιορισµός της θερµοκρασίας των εργαλείων
από το χρώµα του αποβλήτου (chip)

Παρακολούθηση για τυχόν αλλαγές στην τελική
επιφάνεια του εξαρτήµατος

Ανιχνευτής αφής (touch-
trigger)

Μηχανική όραση (Machine
Vision) και Ανιχνευτές µε αφή
(touch-trigger)

Μηχανική όραση (Machine
Vision)

Θερµοζεύγος

Μηχανική όραση (Machine
Vision)

Ακοή Ανίχνευση τυχόν υπερβολικών ταλαντώσεων
µεταξύ εργαλείου και εξαρτήµατος

Ανίχνευση ήχου των εργαλείων που πλησιάζει ή
έχει φθάσει σε αστοχία

Μετρητές επιταχύνσεων ∆υνα-
µόµετρα

Μετρητές επιταχύνσεων ∆υνα-
µόµετρα και εξαρτήµατα α-
κουστικών εκποµπών

Αφή Αίσθηση τυχόν ταλαντώσεων µέσω του πατώµα-
τος ή µε το άγγιγµα των εξαρτηµάτων

Αίσθηση των δυνάµεων κοπής µέσω του αγγίγ-
µατος των εξαρτηµάτων ή των συγκρατητών των
εργαλείων

Αίσθηση τελικών επιφανειών για µέτρηση της
ποιότητας

Μετρητές επιταχύνσεων

∆υναµόµετρα και επιµηκυν-
σιόµετρα (strain gages)

Ακίδα ελέγχου επιφανειακής
ποιότητας

Οσµή Υψηλές θερµοκρασίες εργαλείων µερικές φορές
αλλάζουν την οσµή των υγρών κοπής

Χηµικοί Αισθητήρες

Πίνακας 3.2 Αισθητήρες που σχετίζονται µε Ανθρώπινες Αισθήσεις

Στην συµβατική κατάσταση, οι περισσότερες από τις αισθητήριες λειτουργίες
ολοκληρώνονται µε την ανθρώπινη κατανόηση και αξιολόγηση.  Η τάση για
µη επιβλεπόµενες κατεργασίες και τελείως αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια
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απαιτούν υψηλά επίπεδα αυτόµατης παρακολούθησης των µηχανών.  Ένα σύ-
στηµα αισθητήρων πρέπει να φθάσει τουλάχιστον την αποτελεσµατικότητα
των ικανοτήτων των ανθρώπινων αισθήσεων, προκειµένου να αντικαταστήσει
έναν χειριστή (Πιν. 3.2).  Οι αισθητήρες, που έχουν ικανότητες αίσθησης και
επεξεργασίας παρόµοιες µε τις ανθρώπινες, µπορούν να ονοµασθούν «ευφυ-
είς» αισθητήρες και µπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες, σύµφωνα µε
τις λειτουργίες τους: παρακολούθηση εργαλείων, παρακολούθηση επεξεργα-
ζόµενων εξαρτηµάτων και παρακολούθηση της απόδοσης των µηχανών.

Παρακολούθηση των Εργαλείων

Οι αισθητήρες των εργαλείων συνήθως πραγµατοποιούν πέντε εργασίες: (1)
αναγνώριση των εργαλείων, (2) επιβεβαίωση σύσφιγξης εργαλείου (tοοl grip
confirmation), (3) αυτόµατη αλλαγή εργαλείων (Automatic Τοοl Changer-
AΤC) µε επιβεβαίωση της λειτουργίας αποθήκευσης των εργαλείων, (4) επι-
βεβαίωση της θέσης του άκρου των εργαλείων και (5) παρακολούθηση της
κατάστασης των εργαλείων [14].

1. Οι αισθητήρες κωδικού ραβδώσεων (bar code) χρησιµοποιούνται ευ-
ρέως για την αναγνώριση των εργαλείων.

2. Οι προσεγγιστικοί διακόπτες και οι διακόπτες ορίου χρησιµοποιούνται
για την επιβεβαίωση των σφιγκτήρων.

3. Η λειτουργία επιβεβαίωσης της αυτόµατης αλλαγής εργαλείου(ΑTC)
πραγµατοποιείται µε την χρήση προσεγγιστικών διακοπτών και διακο-
πτών ορίου.

4. Οι µηχανικοί αισθητήρες επαφής χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση
της θέσης του άκρου του εργαλείου.

5. Για την ανίχνευση της φθοράς του εργαλείου ή/και της τελικής αστο-
χίας του χρησιµοποιούνται διάφοροι αισθητήρες:

α) Κυψέλες φόρτισης, διακόπτες προσέγγισης και αισθητήρες α-
κουστικής εκποµπής (Acoustic Emission, ΑΕ) χρησιµοποιούν-
ται στους τους τόρνους.

β) Aισθητήρες ακουστικής εκποµπής και αισθητήρες επαφής
χρησιµοποιούνται στα µηχανουργικά κέντρα.

γ) Μερικοί κατασκευαστές έχουν αναπτύξει ειδικούς αισθητήρες
για την παρακολούθηση της φθοράς του τροχού λείανσης.

Μια περιοχή, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη σηµασία, είναι η παρακολούθηση
της κατάστασης των εργαλείων (tοοl conditioning monitoring).  Σκοπός είναι
να διαγνωσθούν τα προβλήµατα και να αντιµετωπισθούν χωρίς την ανθρώπινη
παρέµβαση.

Οι µέθοδοι ανίχνευσης της φθοράς και των βλαβών των εργαλείων µπο-
ρούν να χωρισθούν σε δυο κατηγορίες: άµεσες και έµµεσες.  Οι άµεσες µέθο-
δοι περιλαµβάνουν την λήψη µετρήσεων από το ίδιο το εργαλείο, προκειµένου
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να προσδιορίσουν την φθορά ή την βλάβη της κοπτικής πλευράς.  Οι άµεσες
µέθοδοι οδηγούν σε απώλεια παραγωγικού χρόνου, εξ αιτίας της αδυναµίας
ανίχνευσης βλαβών κατά την λειτουργία του κοπτικού εργαλείου.  Οι έµµεσες
µέθοδοι έχουν την δυνατότητα να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αυτά, χρη-
σιµοποιώντας µετρήσεις κατά την διάρκεια της παραγωγικής διεργασίας για
την παρακολούθηση της κατάστασης των εργαλείων.  Οι άµεσες µέθοδοι είναι
αποδεκτές σε περίπτωση ελέγχου σχετικά µικρού αριθµού εξαρτηµάτων, όπου
οι συχνές προσβάσεις στα εργαλεία δεν απαιτούν πολύ παραγωγικό χρόνο.
Ωστόσο, µια έµµεση µέθοδος προτιµάται, γενικά, περισσότερο.  Οι πιο πρό-
σφατες ερευνητικές µελέτες ασχολούνται µε την αναγνώριση σηµάτων (pat-
tern recognition) και την συσχέτιση µεταξύ των σηµάτων των αισθητήρων και
της φθοράς των εργαλείων.  Η πρόοδος στην κατεύθυνση αυτή θα οδηγούσε
σε συστήµατα παρακολούθησης, που θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν σε διά-
φορες διεργασίες [15].

Οι άµεσοι µέθοδοι παρακολούθησης της κατάστασης των εργαλείων περι-
λαµβάνουν:

1. Ανιχνευτές µε διακόπτες επαφής που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο
των διαστάσεων των εξαρτηµάτων.  Η απόκλιση των γεωµετρικών χα-
ρακτηριστικών του υπό επεξεργασία εξαρτήµατος από τα προβλεπό-
µενα, λόγω της φθοράς του εργαλείου, µπορεί να αναπληρωθεί µε
ρυθµίσεις για την επόµενη κοπή κ.ο.κ. έως ότου το εργαλείο φθαρεί
τόσο, ώστε να πρέπει να αντικατασταθεί.

2. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι που βασίζονται στις καλύτερες ανακλα-
στικές ιδιότητες της φθαρµένης επιφάνειας σε σχέση µε την άφθαρτη
επιφάνεια ενός εργαλείου.  Το πρόβληµα µε αυτές τις µεθόδους είναι,
ότι δεν µπορούν να εφαρµοσθούν ικανοποιητικά στις συνθήκες ενός
εργοστασίου, επειδή απαιτούν ιδιαίτερα καθαρό περιβάλλον.

3. Οι µέθοδοι όρασης έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ως άµεσοι µέθοδοι
παρακολούθησης της φθοράς του εργαλείου [16, 17].

Οι έµµεσοι µέθοδοι παρακολούθησης της κατάστασης των εργαλείων περι-
λαµβάνουν:

1. Σχετικά εύχρηστες µεθόδους, που βασίζονται στην µέτρηση της  µετα-
τόπισης εργαλείου/επιφάνειας κατεργασίας.  Η πραγµατική θέση µιας
κατεργασµένης επιφάνειας συγκρίνεται µε την θέση της ίδιας της επι-
φάνειας, επεξεργασµένης όµως από ένα καινούργιο εργαλείο.  Η µέθο-
δος αυτή χρησιµοποιεί την ίδια πληροφορία µε εκείνη ενός αισθητήρα
επαφής (touch trigger probe) αλλά δεν έχει το µειονέκτηµα της διακο-
πής της διεργασίας για να γίνουν οι µετρήσεις.

2. Μεθόδους ηλεκτρικής αντίστασης, που βασίζονται στην αρχή ότι η η-
λεκτρική αντίσταση κατά µήκος της επαφής εργαλείου-εξαρτήµατος
αυξάνει καθώς το εργαλείο φθείρεται.  Το πρόβληµα σε αυτές τις µε-
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θόδους είναι, ότι οι κυκλικές µεταβολές της θερµοκρασίας κυρίως κα-
τά την διακοπτόµενη κοπή (π.χ. φρεζάρισµα) επηρεάζουν σηµαντικά
την ηλεκτρική αντίσταση.

3. Τεχνικές βασισµένες στην εµφύτευση µικρών ποσοτήτων ραδιενεργού
υλικού στην ελεύθερη πλευρά του κοπτικού εργαλείου σε µικρή αλλά
γνωστή απόσταση από την κοπτική ακµή του [15].  Με την φθορά του
κοπτικού αποµακρύνεται το ραδιενεργό υλικό, η µείωση και τελικά η
οριστική αποµάκρυνση του οποίου ανιχνεύεται συνεχώς και προσδιο-
ρίζει την κατάσταση φθοράς του εργαλείου.  Τα προβλήµατα ασφα-
λείας των µεθόδων αυτών, το κόστος τους αλλά και η ανησυχία των
χειριστών των µηχανών δεν τους επέτρεψε να βρουν πρακτικές εφαρ-
µογές.

4. Οι ευρύτερα διαδεδοµένες τεχνικές χρησιµοποιούν την µέτρηση των
δυνάµεων κοπής για την παρακολούθηση και ανίχνευση της φθoράς
των εργαλείων κοπής [18].  Πολλές µέθοδοι χρησιµοποιούν ανάλυση
των συχνοτήτων των σηµάτων της δύναµης ή της στρεπτικής ροπής
[19-21].  Οι δυνάµεις και οι στρεπτικές ροπές µετρώνται εύκολα κατά
την διάρκεια των διεργασιών.  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µέτρησης
των δυνάµεων κοπής:

α) δυναµόµετρο του συγκρατητή εργαλείου στους τόρνους,
β) δυναµόµετρο τραπέζης στις µηχανές φρεζαρίσµατος, διάτρη-

σης και στα µηχανουργικά κέντρα,
γ) δυναµόµετρα τοποθετηµένα µέσα στα έδρανα ατράκτου,
δ) εκτίµηση της δύναµης κοπής µε βάση το ρεύµα, την τάση και

την ταχύτητα του κινητήρα.

5. Μεθόδους που χρησιµοποιούν σήµατα ακουστικής εκποµπής (ΑΕ), για
την παρακολούθηση της φθοράς και την ανίχνευση της ζηµιάς του ερ-
γαλείου [22, 23].

6. Μεθόδους συσχετισµού θερµοκρασίας του εργαλείου µε τη φθορά του
[24].

7. Μεθόδους συγχώνευσης των αισθητήρων: δηλαδή, συγχώνευσης των
πληρoφοριών από πολλούς αισθητήρες προκειµένου να επιτευχθούν
ακριβείς και αξιόπιστες εκτιµήσεις της φθοράς των εργαλείων [25].

Παρακολούθηση των κατεργαζόµενων εξαρτηµάτων
(Workpiece Monitoring)

Οι αισθητήρες, που χρησιµοποιούνται στην παρακολούθηση των εξαρτηµά-
των, πρέπει να παρακολουθούν τις πιο κάτω κατηγορίες: (1) αναγνώριση του
κατεργαζοµένου εξαρτήµατος, (2) διαστάσεις του εξαρτήµατος, (3) θέση του
εξαρτήµατος, (4) επιβεβαίωση του µονταρίσµατος/λάθους µονταρίσµατος του
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εξαρτήµατος και (5) µη ικανοποιητική σύσφιγξη (chucking) ή χαλάρωση των
σφιγκτήρων.

1. Οι προσεγγιστικοί διακόπτες, οι διακόπτες ορίου και οι µηχανικοί αι-
σθητήρες επαφής χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση του κατεργα-
ζοµένου εξαρτήµατος.

2. Οι διαστάσεις των εξαρτηµάτων υπολογίζονται µε αισθητήρες επαφής,
ηλεκτροστατικής χωρητικότητας, ή/και υπερηχητικούς και ηλεκτροµα-
γνητικούς αισθητήρες.

3. Η θέση του µονταρίσµατος των εξαρτηµάτων ανιχνεύεται από τους
προσεγγιστικούς διακόπτες επαφής και αισθητήρες αέρος.

4. Η επιβεβαίωση του µονταρίσµατος των εξαρτηµάτων γίνεται µε αι-
σθητήρες αέρος, µικρόµετρα αέρος, αισθητήρες πίεσης και αισθητήρες
επαφής.

5. Η σύσφιξη ελέγχεται µε τους προσεγγιστικούς διακόπτες, τους αισθη-
τήρες πίεσης και τους διακόπτες ορίου.

Παρακολούθηση της Απόδοσης των Μηχανών
(Machine Perfomance Monitoring)

Η χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση της απόδοσης των µηχανών
αποσκοπεί στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του ποιοτικού ελέγχου και του
αυτοµατισµού των παραγωγικών διεργασιών, καθώς επίσης και στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.  Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών
απαιτεί τη χρησιµοποίηση ενός µεγαλύτερου αριθµού αισθητήρων από ό,τι
στην διαδικασία συµβατικής προετοιµασίας των µηχανών –π.χ. δραστηριότη-
τες όρασης, αίσθηση της κατανοµής της θερµοκρασίας ή αισθητήρες αφής.
Για την παρακολούθηση της απόδοσης της µηχανής, οι κατασκευαστές χρησι-
µοποιούν αµπερόµετρα για την µέτρηση της δύναµης κοπής και της ισχύος του
άξονα του κινητήρα.  Xρησιµοποιούνται επίσης µετρητές τάσης, κυψέλες µέ-
τρησης φορτίου (load cells), αµπερόµετρα για τον κινητήρα της πρόωσης του
εργαλείου και ηλεκτροµαγνητικοί αισθητήρες [26].

Επίσης, αποτελεσµατικές διαδικασίες είναι απαραίτητες για την επεξεργα-
σία του αυξηµένου όγκου πληροφοριών από τους αισθητήρες.  Οι πληροφορί-
ες, που παρέχονται, θα χρησιµοποιηθούν στα υψηλότερα επίπεδα ελέγχου των
παραγωγικών διεργασιών.  'Όσο πιο εξελιγµένη είναι η επεξεργασία των πλη-
ροφοριών, τόσο συνθετότερες δραστηριότητες µπορεί να πραγµατοποιήσει το
σύστηµα ελέγχου.

Η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου, που εφαρµόζεται κατά
την διάρκεια των διεργασιών, απαιτεί και την σύνδεση των αισθητήρων µε τον
υπολογιστή ελέγχου [27].  Ειδικότερα για αυτά τα συστήµατα ελέγχου, οι αι-
σθητήρες, που χρησιµοποιούνται για να ανιχνεύσουν την τρέχουσα κατάσταση
µιας διεργασίας, πρέπει να επικοινωνούν άµεσα µ’ έναν µικροϋπολογιστή (Σχ.
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3.108).  Επιπλέον, εάν ένας υπολογιστής χρησιµοποιείται για την δραστηριο-
ποίηση των κινητηρίων µηχανισµών προκειµένου να επηρεάσει µια διεργασία,
οι µηχανισµοί αυτοί πρέπει να επικοινωνούν µε το υπολογιστικό σύστηµα.  Οι
απαιτήσεις επικοινωνίας δεν είναι ίδιες για όλους τους αισθητήρες και τους
κινητήριους µηχανισµούς αλλά ποικίλουν από το ένα στοιχείο στο άλλο, ενώ
τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει επίσης να
ληφθούν υπ’ όψη.  Οι απαιτήσεις επικοινωνίας, που εξαρτώνται από τα επίπε-
δα των σηµάτων, µπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες:

1. Είσοδος χαµηλής τάσης, της τάξεως των milivolts
2. Έξοδος χαµηλού ρεύµατος, της τάξεως 4-20 mA
3. Έξοδος υψηλής τάσεως, από µηδέν ως αρκετά Volts

Manufacturing 
process

Signal 
conditioning

MicrocomputersSignal conditioning

Manufacturing process = Παραγωγική διεργασία
Signal conditioning = Επεξεργασία σήµατος

Microcomputers = Μικροϋπολογιστές

Σχήµα 3.108 Επικοινωνία του Μικροϋπολογιστή µε µια Παραγωγική ∆ιεργασία

Για την επικοινωνία του υπολογιστή µε τους αισθητήρες µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί µια σειρά εξαρτηµάτων συνδεδεµένων µε τον υπολογιστή: (1) µετα-
σχηµατιστές από αναλογικό σε ψηφιακό σήµα (ADCs), (2) µετασχηµατιστές
από ψηφιακό σε αναλογικό σήµα (DACs), (3) πολυπλέκτες (multiplexers), (4)
ηλεκτρονικά κυκλώµατα που πραγµατοποιούν µια µέτρηση και την κρατούν
(sample and hold circuit) και (5) ενισχυτές [27].

Πολυπλέκτες και Αποπολυπλέκτες
(Multiplexers and Demultiplexers)

Συχνά στα συστήµατα ελέγχου, που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια των
διεργασιών, τα δεδοµένα πρέπει να συγκεντρώνονται από πολλούς αισθητή-
ρες.  Για τα περισσότερα από αυτά τα συστήµατα ελέγχου χρησιµοποιείται
ένας µικροεπεξεργαστής, που διαθέτει έναν περιορισµένο αριθµό θυρών εισό-
δου.  Εποµένως, ένας πολυπλέκτης (multiplexer) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
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να µοιράσει µια θύρα εισόδου ανάµεσα σ’ έναν αριθµό αισθητήρων και να µε-
τασχηµατίσει τα δεδοµένα από διάφορες γραµµές εισόδου σε µια κοινή γραµ-
µή εξόδου (Σχ. 3.109).  Η είσοδος πολλαπλών καναλιών του αναλογικού πολ-
λαπλασιαστή είναι συνδεδεµένη µε έναν αριθµό αισθητήρων και η απλή γραµ-
µή εξόδου είναι συνδεδεµένη µε ένα κύκλωµα δειγµατοληψίας (sample-and-
hold), του οποίου η αναλογική έξοδος είναι η είσοδος στο ADC.

Microcomputer

A/D Converter

Sample and 
hold circuit

Multiplexer (MUX)

SC SC SC SC SC SC SC SC

Process

Sensors on 
process

Microcomputer = Μικροϋπολογιστής
A/D converter = Αναλογικός/ Ψηφιακός µετατρο-
πέας
Sample and hold circuit = Κύκλωµα δείγµατος και
µνήµης

Multiplexer = Πολυπλέκτης
Sensors on process = Αισθητήρες κατά την διερ-
γασία
Process = ∆ιεργασία

Σχήµα 3.109 Σχηµατική Αναπαράσταση Ενός Πολυπλέκτη

Ενισχυτές
(Amplifiers)

Τα περισσότερα συστήµατα ελέγχου, που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια
των διεργασιών, περιλαµβάνουν την χρήση διαφορικών ή απλών ενισχυτών
(differential or instrumentation amplifiers), οι οποίοι ενισχύουν την µέγιστη
τιµή του χαµηλότερου επιπέδου των σηµάτων των αισθητήρων έως το πλήρες
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επίπεδο που απαιτείται από τον µετασχηµατιστή αναλογικών σηµάτων σε ψη-
φιακά.  Τα αποτελέσµατα του θορύβου µειώνονται σηµαντικά µε την χρήση
διαφορικών ενισχυτών.  Είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουµε διαφορικούς ή
απλούς ενισχυτές στις λειτουργίες, ώστε το κέρδος/ενίσχυση κάθε ενισχυτή
ξεχωριστά µπορεί να είναι τέτοιο που να ταιριάζει στο επίπεδο του ηλεκτρικού
σήµατος που παρέχεται από τον αισθητήρα.  Ωστόσο, η εφαρµογή αυτού του
τύπου απαιτεί την χρήση τόσων ενισχυτών, όσος είναι και ο αριθµός των αι-
σθητήρων και για τον λόγο αυτόν έχει µεγάλο κόστος.  Μια εναλλακτική λύση
είναι η χρησιµοποίηση προγραµµατιζόµενων ενισχυτών, των οποίων η ενίσχυ-
ση µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί από το λογισµικό, ώστε να ταιριάζει σε
κάθε αισθητήρα.  Ένας απλός προγραµµατιζόµενος ενισχυτής µπορεί τότε να
χρησιµοποιηθεί, για να ενισχύσει κατάλληλα τα σήµατα από όλους τους αι-
σθητήρες που έρχονται σε επαφή µε τον πολυπλέκτη.  Οι πιο σηµαντικοί πα-
ράµετροι επιλογής των ενισχυτών είναι:

1. Το εύρος ενίσχυσης
2. Ο χρόνος ανόρθωσης
3. Η γραµµική ή µη γραµµική φύση του ενισχυτή
4. Ο απαιτούµενος χρόνος κάλυψης ολοκλήρου του πεδίου απόκρισης

του ενισχυτή σε µια είσοδο µεγάλου βήµατος
5. Η δυνατότητα αφαίρεσης της κοινής συνιστώσας των σηµάτων εισό-

δου και εξόδου (comrnon mode rejection capabilities) του ενισχυτή.

Ένα Παράδειγµα Αυτοπροσαρµοζόµενου Ελέγχου

Ο έλεγχος σε πραγµατικό χρόνο των δυνάµεων κοπής στις κατασκευαστικές
διεργασίες είναι σηµαντικός για πολλούς λόγους: καλύτερο φινίρισµα των ε-
πιφανειών και ακρίβεια των διαστάσεων του εξαρτήµατος, αύξηση της διάρ-
κειας ζωής των εργαλείων και καλύτερη χρήση της µηχανής που έχει ως απο-
τέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας.  Ο έλεγχος των δυνάµεων για το
φρεζάρισµα και το τορνίρισµα επιτυγχάνεται, συνήθως, µέσω της ρύθµισης
της πρόωσης, η οποία καθορίζει το πάχος του αποβλήτου.  Ο σχεδιασµός ενός
ελεγκτή απαιτεί ένα µοντέλο της δυναµικής, το οποίο συσχετίζει την εντολή
πρόωσης µε το πάχος του αποβλήτου, εφ’ όσον η επιτυχηµένη λειτουργία του
ελεγκτή εξαρτάται από την δυναµική απόκριση του συστήµατος.  Επιπλέον ο
ελεγκτής ανάδρασης πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη την δύναµη κοπής σε σχέση
µε τις ιδιότητες του υλικού, την κατάσταση των εργαλείων και το βάθος κο-
πής, που γενικά είναι δύσκολο να προβλεφθεί µε ακρίβεια.  Το παράδειγµα αυ-
τό θεωρεί έναν ελεγκτή, ο οποίος προσαρµόζεται στις αλλαγές των συνθηκών
κοπής και των ιδιοτήτων των υλικών.  Αυτό το σχέδιο προσαρµογής εκτιµά
µόνο µια παράµετρο και είναι εξαιρετικά απλό να εφαρµoσθεί [13].

Το σχέδιο προσαρµοστικού ελέγχου χρησιµοποιεί ένα δυναµικό µοντέλο
διακριτού χρόνου για την µοντελοποίηση των διεργασιών κοπής.  Το µοντέλο
βασίζεται στην αναγνώριση εισόδου/εξόδου και στις γεωµετρικές θεωρήσεις
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για το πάχος του αποβλήτου κατά την διάρκεια της µετάβασης.  Το µοντέλο
λαµβάνει υπ’ όψη του τους εξής όρους:

α) ∆υναµική της µεταφορικής κίνησης
Η αναγνώριση ελαχίστων τετραγώνων, που βασίζεται στην εντολή πρόωσης
και στην µετρούµενη πρόωση, παρέχει το ακόλουθο δευτεροβάθµιο µοντέλο
διακριτού χρόνου για την αναπαράσταση της δυναµικής του εργαλειο-
φορείου και του οδηγού.

2466.0215.0
4529.0552.0
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)()( 2 ++

+
==
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zUzG
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a
tc (3-83)

όπου
Uc: Η εντολή πρόωσης (volts)
Ua: Η πραγµατική πρόωση (cm/sec)

β) Η δυναµική της πρόωσης και του πάχους του αποβλήτου
Από µια απλή γεωµετρική προσέγγιση φαίνεται, ότι η µεταβατική απόκριση
του πάχους του αποβλήτου για µια αλλαγή µοναδιαίου βήµατος στην πρόω-
ση, χαρακτηρίζεται από µια ευθεία γραµµή από την παλιά τιµή σταθερής
κατάστασης στην καινούργια (Σχ. 3.110) και χρειάζεται µια πλήρης περι-
στροφή του άξονα, πριν το πάχος του αποβλήτου καθορισθεί σε µια και-
νούργια τιµή.  Ακολουθεί ένα µοντέλο διακριτού χρόνου, που περιγράφει
την µεταβατική απόκριση του πάχους του αποβλήτου:
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όπου B=0.01 για το ακατέργαστο πάχος/πρόωση του αποβλήτου, fr, και την
πραγµατική πρόωση, Ua, σε cm και cm/sec αντίστοιχα.  Η συνάρτηση µετα-
φοράς εξαρτάται από τον χρόνο δειγµατοληψίας και την ταχύτητα του άξο-
να.

γ) Η διεργασία κοπής
Με δεδοµένο το πάχος του αποβλήτου, το βάθος της κοπής και άλλες συν-
θήκες κοπής καθώς επίσης και τις ιδιότητες του υλικού, η δύναµη κοπής
καθορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση.

p
rKdfF = (3-85)

όπου
F : δύναµη κοπής
K : σταθερά
d : βάθος κοπής
p : σταθερός εκθέτης

rf : πρόωση
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Προκειµένου να έχουµε ένα γραµµικό µοντέλο, αντίστοιχο του πάχους του
αποβλήτου, ο εκθέτης p στην Εξίσωση (3-85) υποθέτουµε ότι είναι µονάδα.
Η υπόθεση αυτή δεν προκαλεί καµία σηµαντική διαφορά µεταξύ των προ-
βλεπόµενων και πειραµατικών δεδοµένων.

Η έξοδος του αισθητήρα της δύναµης έχει φιλτραριστεί, ώστε να αποµακρύνει
τον θόρυβο υψηλής συχνότητας.  Η συνάρτηση µεταφοράς για το φίλτρο είναι:

5464.0
454.0
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==
zzF
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f (3-86)

όπου
F : η δύναµη κοπής

rF :η φιλτραρισµένη δύναµη κοπής

Μέσω των Εξισώσεων (3-83) έως (3-86) παρέχεται ένα µοντέλο διακριτού
χρόνου του συστήµατος τόρνου για τον έλεγχο της ανάδρασης της δύναµης
(Σχ. 3.111).
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όπου Kp=0.454BKd.

Όλα τα χαρακτηριστικά αβεβαιότητας στην κοπή των µετάλλων παριστάνον-
ται από την ενίσχυση Κp, που περιλαµβάνεται στο µοντέλο.  Αυτό το χαρα-
κτηριστικό του µοντέλου διευκολύνει τον σχεδιασµό και την εφαρµoγή του
προσαρµοστικού ελέγχου.

ua

u
a

Time

Time

One spindle rotation

f  (t)r

f  
(t) r

Time = Χρόνος
One spindle rotation = Μία περιστροφή της

ατράκτου

Σχήµα 3.110 Το Πάχος του Αποβλήτου σε Σχέση µε την Πρόωση
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Η µέθοδος του προσαρµοστικού ελέγχου βασίζεται σε έναν ελεγκτή ΡΙ (Σχ. 3.
112).  Το σύστηµα ελέγχου σταθερού κέρδους/ενίσχυσης ΡΙ παρέχει πολύ κα-
λή ρύθµιση της απόδοσης στην περίπτωση συντονισµού και η µείωση της α-
πόδοσης οφείλεται στις αποκλίσεις από το κέρδος του βρόγχου.  Ο σκοπός της
µεθόδου του προσαρµοστικού ελέγχου (Σχ. 3.113) είναι να διατηρεί την δύνα-
µη κοπής Ff σε µια επιθυµητή τιµή Fd, κάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις
στην εντολή πρόωσης Uc, ενώ η ταχύτητα κοπής παραµένει σταθερή.  Ο ελε-
γκτής αποτελείται από δύο βρόγχους ελέγχου.  Ο πρώτος βρόγχος είναι ένας
τυπικός βρόγχος ανάδρασης, που χρησιµοποιεί έναν ελεγκτή ΡΙ.  Ο δεύτερος
συντονίζει το κέρδος, pK̂ , έτσι ώστε η διαφορά, µεταξύ της δύναµης κοπής

που εκτιµήθηκε από το µοντέλο fF̂  και της µετρούµενης δύναµης κοπής F, να

ελαχιστοποιηθεί.  Η διαδικασία κέρδους, pK̂ , η οποία εξαρτάται από το βάθος
κοπής, τις συνθήκες των εργαλείων και το υλικό, εκτιµάται από µια παράµε-
τρο που προσδιορίζεται µε µια επαναληπτική µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων.
Ο προσδιορισµός του pK̂  βασίζεται στο m(k), στην εντολή πρόωσης επεξερ-
γασµένη από το γνωστό µέρος της δυναµικής της διεργασίας κοπής.  Το f(k)
παριστάνει το εφαρµοζόµενο κέρδος και λ είναι ο συντελεστής εκθετικής µεί-
ωσης της επίδρασης παρελθουσών εκτιµήσεων στην τρέχουσα εκτίµηση των
παραµέτρων.  Οι παράµετροι του ελεγκτή συγχρονίζονται για µια υποτιθέµενη
ονοµαστική διεργασία κέρδους/ενίσχυσης Κp0.  Η έξοδος του ελεγκτή τροπο-
ποιείται από το Κp0/Κp(k-1), ώστε να κάνει τον συνολικό βρόγχο κέρ-
δους/ενίσχυσης αµετάβλητο από τις αποκλίσεις της διεργασίας κέρ-
δους/ενίσχυσης.

G tc (z) G mc(z) Cutting 
Process Eq. (3-86)

G f (z)
uc ua F Ff

Cutting conditions 
Material properties

= Command feedrate 
= Actual feedrate 
= Chip thickness 
= Cutting force 
= Filtered cutting force

uc
ua

F
Ff

fr

fr

Cutting conditions = Συνθήκες κοπής
Material properties = Ιδιότητες υλικού
Cutting process = ∆ιεργασία κοπής
Command feedrate = Ρυθµός τροφοδοσίας εντο-
λών
Actual feedrate = Πραγµατικός ρυθµός

τροφοδοσίας
Chip thickness = Πάχος αποβλήτου (γρεζιού)
Cutting force = ∆ύναµη κοπής
Filtered cutting force = Φιλτραρισµένη δύναµη
κοπής

Σχήµα 3.111 Το Μοντέλο ∆ιακριτού Χρόνου για τη ∆ιεργασία Κοπής Μετάλλου
στον Τόρνο
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F  (z)d
U  (z)c F  (z)fki

z
z-1

Plant

kp

Plant = Εγκατάσταση

Σχήµα 3.112 Αναλογικός και Ολοκληρωτικός Έλεγχος της ∆ύναµης Κοπής

Command 
 Feedrate 

Uc
Turning Process+

-

kp + ki z
z-1

F

Kp (k-1)

m(k)

-

+

Kpo

Kp (k-1)

Parameter Adaptation

Kp

KpKp(k) = (k-1) + f(k) m(k) e°(k)

e° (k)

F k

1/f(k) = λ / f(k-1) + m2(k) 0 < λ < 1

Fd

z4 + z3 + z2 + z + 1  0.522 z + 0.4529
z5 z2 + 0.215 z + 0.2466  z - 0.5464 

Turning process = ∆ιεργασία τορνιρίσµατος
Command feedrate = Ρυθµός τροφοδοσίας

εντολών
Parameter adaptation = Προσαρµογή παραµέτρων

Σχήµα 3.113 Το Σχέδιο του Προσαρµοστικού Ελέγχου εφαρµοζόµενο στις ∆ιερ-
γασίες Τόρνου

Κατά την εφαρµογή του προσαρµοστικού ελέγχου στην διεργασία τορνιρίσµα-
τος, η δύναµη κοπής µετράται από έναν αισθητήρα δυνάµεων µε πιεζοηλε-
κτρικό κρύσταλλο (Σχ. 3.114) συνδεδεµένο στον µεταφορέα του εργαλείου
(Σχ. 3.115).  Η έξοδος του αισθητήρα των δυνάµεων φιλτράρεται, ώστε να
ελαχιστοποιήσει την υψηλή συχνότητα θορύβου.  Για τον έλεγχο της δύναµης
ανάδρασης, η πρόωση του εργαλείου στην διεύθυνση του άξονα είναι η επε-
ξεργασµένη µεταβλητή.  Άλλες ποσότητες όπως το βάθος κοπής και οι ιδιότη-
τες του υλικού, που προσδιορίζουν την κατάσταση κοπής, χρησιµοποιούνται
ως γνωστές ή άγνωστες διαταραχές.
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Cutting 
Force

Force 
Sensor

Cutting force = ∆ύναµη κοπής Force sensor = Αισθητήρας δύναµης

Σχήµα 3.114 Αισθητήρας ∆υνάµεων συνδεδεµέvος στον Εργαλειοδέτη

Encoder Feedback Servo Motor

Force Sensor

Workpiece

Command Feedrate

Interface

Computer

Filter

Encoder feedback = Επανατροφοδοσία Κωδικο-
ποιητή
Servo motor = Σερβοκινητήρας
Force sensor = Αισθητήρας δύναµης
Workpiece = Κατεργαζόµενο κοµµάτι

Command feedrate = Ρυθµός τροφοδοσίας εντο-
λών
Interface = Μέσο διασύνδεσης
Filter = Φίλτρο
Computer = Υπολογιστής

Σχήµα 3.115 Τόρνος Ελεγχόµενος µέσω Υπολογιστή

3.4.5 Αυτοµατισµός της Παραγωγής και Ολοκληρωµένα Συστήµατα
Παραγωγής µε τη βοήθεια H/Y (CIM)

Κατά τη διαδικασία παραγωγής, οι υπολογιστές είναι απαραίτητοι για την α-
νάπτυξη συστηµάτων αριθµητικού ελέγχου NC, ροµποτικών συστηµάτων, του
σχεδιασµού µε την βοήθεια Η/Υ (CAD), της παραγωγής µε τη βοήθεια Η/Υ
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(CAM) και των ευέλικτων συστηµάτων παραγωγής (FMS).  Προκειµένου να
αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα συνεργασίας των συστηµάτων, έχουν σχε-
διασθεί ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής (CIM) µέσω Η/Υ.  Τα ολοκλη-
ρωµένα συστήµατα παραγωγής (CIM) περιλαµβάνουν όχι µόνο τις λειτουργίες
παραγωγής αλλά επιχειρησιακές και άλλες λειτουργίες.

Τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα Παραγωγής µε την βοήθεια Η/Υ (CIM) πα-
ρέχουν υπολογιστική βοήθεια, έλεγχο και αυτοµατισµό υψηλού επιπέδου σε
όλα τα επίπεδα των βιοµηχανιών παραγωγής, µέσω της σύνδεσης των διαφό-
ρων τµηµάτων αυτοµατισµού σ’ ένα κατανεµηµένο σύστηµα επεξεργασίας.  Η
τεχνολογία, που εφαρµόζεται στα ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής
(CIM), χρησιµοποιεί τα κατανεµηµένα δίκτυα υπολογιστών, τις τεχνικές επε-
ξεργασίας δεδοµένων, την τεχνητή νοηµοσύνη (ΑΙ) και τα συστήµατα διαχεί-
ρισης των βάσεων δεδοµένων.

Ένας τυπικός ορισµός των ολοκληρωµένων συστηµάτων παραγωγής
(CIM) [28] είναι: «Μια σειρά αλληλοσυσχετιζόµενων δραστηριοτήτων και
λειτουργιών, στις οποίες περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός, η επιλογή των υλι-
κών, ο προγραµµατισµός, η παραγωγή, η διασφάλιση ποιότητας, η διαχείριση
και η προώθηση στην αγορά βιοµηχανικών προϊόντων.  Το ολοκληρωµένο σύ-
στηµα παραγωγής (CIM) είναι η ολοκλήρωση των αυτόµατων συστηµάτων
στις διεργασίες παραγωγής ενός προϊόντος.  Το ολοκληρωµένο σύστηµα παρα-
γωγής (CIM) µπορεί να θεωρηθεί ως η λογική οργάνωση των λειτουργιών της
τεχνικής της παραγωγής και της αγοράς/υποστήριξης σ’ ένα ολοκληρωµένο
υπολογιστικό σύστηµα».

Τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα Παραγωγής µε τη βοήθεια Η/Υ (CIM) κα-
λύπτουν όλες τις δραστηριότητες, που σχετίζονται µε τις παραγωγικές επιχει-
ρήσεις, περιλαµβάνοντας:

• Εκτίµηση και ανάπτυξη των διαφορετικών στρατηγικών παραγωγής.
Ανάλυση της αγοράς και δηµιουργία των προβλέψεων.

• Ανάλυση των χαρακτηριστικών του προϊόντος/αγοράς και των βασι-
κών ιδεών, που δηµιουργούνται για πιθανά συστήµατα παραγωγής (π.
χ. κυψέλες FMS και συστήµατα FMS).

• Σχεδίαση και ανάλυση εξαρτηµάτων για την κατασκευή, τον έλεγχο,
την συναρµολόγηση και όλες τις άλλες διεργασίες, που σχετίζονται µε
την φύση του συστατικού ή/και του προϊόντος (π.χ. κοπή, παραγωγή
µε laser, βαφή, συγκόλληση, κ.λ.π.).

• Εκτίµηση ή/και καθορισµός του µεγέθους των παρτίδων, της χωρητι-
κότητας της παραγωγής, των στρατηγικών προγραµµατισµού και ελέγ-
χου που σχετίζονται µε τις διεργασίες σχεδιασµού και κατασκευής και
εµπλέκονται στο συγκεκριµένο προϊόν.

• Ανάλυση και ανάδραση ορισµένων επιλεγµένων παραµέτρων που σχε-
τίζονται µε τις παραγωγικές διεργασίες, εκτίµηση των αναφορών κα-
τάστασης από τα συστήµατα άµεσου αριθµητικού ελέγχου (DNC)
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(παρακολούθηση των δεδοµένων και της λειτουργίας της µηχανής σε
πραγµατικό χρόνο).

• Ανάλυση των διαταραχών του συστήµατος και των οικονοµικών πα-
ραγόντων του συνολικού συστήµατος.

Ο σκοπός του ολοκληρωµένου συστήµατος παραγωγής (CIM) είναι η χρησι-
µοποίηση προηγµένων τεχνολογιών επεξεργασίας πληροφοριών σε όλες τις
περιοχές των παραγωγικών βιοµηχανιών προκειµένου:

• Να κάνει την συνολική διεργασία περισσότερο παραγωγική και απο-
τελεσµατική.

• Να αυξήσει την αξιοπιστία του προϊόντος.

• Να µειώσει το κόστος της παραγωγής και την συντήρηση, που σχετί-
ζεται και µε το σύστηµα παραγωγής καθώς επίσης και µε το προϊόν.

• Να µειώσει τον αριθµό των επικίνδυνων εργασιών και να αυξήσει την
εµπλοκή ικανών και πολύ καλά εκπαιδευµένων ανθρώπων στις δρα-
στηριότητες παραγωγής και σχεδιασµού.

Ευέλικτο Σύστηµα Παραγωγής
(FlexibIe Manufacturing System, FMS)

Γενικά, ένα αυτόµατο σύστηµα παραγωγής µπορεί να περιγραφεί ως µια συλ-
λογή µηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, τα οποία συ-
νεργάζονται ώστε να πραγµατοποιήσουν µια ή περισσότερες παραγωγικές ερ-
γασίες.  Τα προκαθορισµένα συστήµατα (fixed systems) συνήθως χρησιµοποι-
ούνται για την παραγωγή µεγάλων παρτίδων προϊόντων και περιορίζονται
στην παραγωγή ενός απλού εξαρτήµατος ή µερικών εξαρτηµάτων (Σχ. 3.116).
Στα συστήµατα αυτά ο απαιτούµενος χρόνος ρύθµισης των µηχανών, από την
παραγωγή ενός εξαρτήµατος στην παραγωγή ενός άλλου, είναι συνήθως µεγα-
λύτερης τάξης µεγέθους από τον χρόνο του παραγωγικού κύκλου.  Οι αυτόµα-
τες γραµµές παραγωγής είναι συνήθως οµάδες ειδικά σχεδιασµένων µηχανών,
οι οποίες ενσωµατώνονται σ’ ένα σύστηµα µε την µορφή ειδικά σχεδιασµένων
συστηµάτων µεταφοράς εξαρτηµάτων και χειρισµού υλικών .

Ένα ευέλικτο σύστηµα παραγωγής (Flexible Manufacturing System, FMS)
είναι ένα «επαναπρογραµµατιζόµενο» σύστηµα παραγωγής, ικανό να παράγει
µια ποικιλία εξαρτηµάτων αυτόµατα (Σχ. 3.116).  Οι γραµµές παραγωγής είναι
ικανές να πραγµατοποιήσουν µια ποικιλία παραγωγικών λειτουργιών αυτόµα-
τα.  Ωστόσο, η αλλαγή αυτών των γραµµών παραγωγής. ώστε να προσαρµο-
σθούν ακόµα και σε πολύ µικρές αλλαγές των προϊόντων, είναι πολύ δύσκολη.
Μπορεί να χρειάζεται η εισαγωγή ολόκληρων µηχανών στο σύστηµα ενώ άλ-
λες µηχανές ή εξαρτήµατα τροποποιούνται ή αποµακρύνονται, ώστε να εφαρ-
µοσθούν µικρές αλλαγές στο προϊόν.
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Specific machining units 
Identical workpieces 
Constrained sequence 
Cyclic control

• 
• 
• 
•

Interchangeable and/or specific machining units 
Various workpieces within a component range 
Usually free component selection

• 
• 
• 

Features:

Production Systems

Fixed (transfer line) Flexible

Production systems = Συστήµατα παραγωγής
Fixed (transfer line) = Σταθερό (γραµµή µεταφο-
ράς)
Flexible = Ευέλικτο (σύστηµα παραγωγής)
Features = Χαρακτηριστικά
Specific machining units = Ειδικές µονάδες κατερ-
γασίας
Identical workpieces = Πανοµοιότυπα κοµµάτια
προς κατεργασία
Constrained sequence = ∆ιατεταγµένη (βάσει

περιορισµών) ακολουθία
Cyclic control = Κυκλικός έλεγχος
Interchangeable and/or specific machining units =
Εναλλάξιµες και/ή ειδικές µονάδες κατεργασίας
Various workpieces within a component range =
∆ιάφορα κατεργαζόµενα κοµµάτια εντός του πεδί-
ου συνιστώντων στοιχείων
Usually free component selection = Συνήθως ελεύ-
θερη επιλογή συνιστώντων στοιχείων

Σχήµα 3.116 Προκαθορισµένα και Ευέλικτα Συστήµατα Παραγωγής

Ένα σύστηµα FMS εφαρµόζει προγραµµατιζόµενο ηλεκτρονικό έλεγχο, που
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να ρυθµισθεί για τυχαίες σειρές εξαρτηµά-
των, χωρίς να επισύρει κανένα χρόνο ρύθµισης µεταξύ των εξαρτηµάτων.  Οι
αρχές του αριθµητικού ελέγχου (NC) και της ροµποτικής παρέχουν ικανότητες
επαναπρογραµµατισµού στο επίπεδο της µηχανής, µε ελάχιστο χρόνο ρύθµι-
σης.  Οι µηχανές αριθµητικού ελέγχου (NC) και τα ροµπότ [3] αποτελούν τα
βασικά δοµικά στοιχεία (building blocks) ενός επαναπρογραµµατιζόµενου συ-
στήµατος παραγωγής (Σχ. 3.117).

Εφ’ όσον ο αυτοµατισµός πρέπει να είναι προγραµµατιζόµενος, προκειµέ-
νου να προσαρµόζεται σε µια ποικιλία απαιτήσεων διεργασιών-προϊόντων, τό-
τε θα πρέπει οι βασικές διεργασίες να πραγµατοποιούνται από µηχανές ικανές
να πραγµατοποιούν αλλαγές, καθώς επίσης και από µηχανές πολλαπλών χρή-
σεων.  Γι' τον λόγο αυτόν, τα κέντρα τορνιρίσµατος µε αριθµητικό έλεγχο µε
υπολογιστή (CNC), τα µηχανουργικά κέντρα αριθµητικού ελέγχου µε υπoλo-
γιστή (CNC) και οι ροµποτικοί σταθµοί εργασίας αποτελούν την πλειοψηφία
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του εξοπλισµού στα εν λόγω συστήµατα.  Οι µηχανές αυτές δεν είναι ικανές
µόνο για εύκολο επαναπρογραµµατισµό αλλά επίσης είναι ικανές να υιοθετούν
πολλά διαφορετικά εργαλεία, µέσω ενός συστήµατος αλλαγής και αποθήκευ-
σης εργαλείων.  ∆εν είναι ασυνήθιστο για ένα µηχανουργικό κέντρο αριθµητι-
κού ελέγχου µε υπολογιστή (CNC) να περιέχει 60 ή περισσότερα εργαλεία
(κοντύλια, τρυπάνια κ.λ.π.) και για ένα κέντρο τορνιρίσµατος αριθµητικού
ελέγχου µε υπολογιστή (CNC) να περιέχει 12 ή περισσότερα εργαλεία (δεξιό-
στροφα και αριστερόστροφα εργαλεία τορνιρίσµατος, τρυπάνια, ράβδους βα-
θιάς τόρνευσης κ.λ.π).

M/C6 M/C5 M/C2 M/C1M/C4 M/C3

CT TT

CS

LS

LS

M
/C

7

M
/C

8

M
/C

9

M
/C

10

T
T

CT

M/C1 
M/C2 
M/C7

M/C6     NC milling centres 
M/C10   Circular-table machines

with multi-spindle boring 
heads

NC milling machine TT 
CS 
CT 
LS

Transportation trolley 
Control station 
Conveyor track 
Loading/unloading stations

.

NC milling maching = Φρέζα µε αριθµητικό έλεγ-
χο
NC milling centres = Κέντρα εργαλειοµηχα-
νών/φρεζών µε αριθµητικό έλεγχο
Circular-table machines with multi-spindle boring
heads = Εργαλειοµηχανές κυκλικής τραπέζης µε
πολλαπλές κεφαλές διάνοιξης

Transportation trolley = Βαγονέτο µεταφοράς
Control station = Σταθµός ελέγχου
Conveyor track = Τροχιές (βαγονέτου µεταφοράς)
Loading/unloading stations = Σταθµοί φόρτω-
σης/εκφόρτωσης

Σχήµα 3.117 Το σχέδιο ενός Ευέλικτου Συστήµατος Παραγωγής

Τα εξαρτήµατα πρέπει επίσης να µετακινούνται αυτόµατα µεταξύ των σταθ-
µών επεξεργασίας.  Πολλοί διαφορετικοί τύποι συστηµάτων διαχείρισης υλι-
κών χρησιµοποιούνται για την µετακίνηση των υπό κατεργασία εξαρτηµάτων
από τον έναν σταθµό στον άλλο.  Η επιλογή του τύπου του συστήµατος χειρι-
σµού είναι συνάρτηση πολλών χαρακτηριστικών.  Το σύστηµα χειρισµού πρέ-
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πει πρώτα να είναι ικανό να προσαρµόζεται στο φoρτίο και τον όγκο του εξαρ-
τήµατος καθώς και στα xαρακτηριστικά του.  Μεγάλα και βαριά εξαρτήµατα
απαιτούν µεγάλα δυναµικά συστήµατα χειρισµού, κυλιόµενους µεταφορείς ή
οδηγούµενα οχήµατα.  Οι αριθµοί των µηχανών, που περιλαµβάνονται στο
σύστηµα, καθώς και η διάταξη τους πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη κατά την
σχεδίαση.  Εάν ένας απλός χειριστής υλικών πρόκειται να µετακινήσει εξαρ-
τήµατα σε όλες τις µηχανές εντός του συστήµατος, τότε ο χώρος εργασίας του
χειριστή πρέπει να είναι τόσο µεγάλος όσος και του φυσικού συστήµατος.
Ένα ροµπότ µπορεί να κατευθύνεται σε µια ή δύο µηχανές και σε έναν σταθµό
φόρτωσης ή εκφόρτωσης.  Ένα σύστηµα Αυτόµατα Οδηγούµενων Οχηµάτων
(Automatic Guided Vehicle AGV) µπορεί να επεκταθεί, ώστε να καλύπτει
πολλά χιλιόµετρα του χώρου του εργοστασίου.  Το σύστηµα διαχείρισης υλι-
κών πρέπει επίσης να είναι ικανό να µετακινεί εξαρτήµατα από τη µια µηχανή
στην άλλη µέσα σε καθορισµένα χρονικά πλαίσια.  Οι µηχανές στο σύστηµα
θα είναι µη παραγωγικές, εάν καταναλώνουν πολύ χρόνο περιµένοντας να πα-
ραλάβουν τα εξαρτήµατα από τον χειριστή των υλικών.  Εάν πολλά εξαρτήµα-
τα περιλαµβάνονται στο σύστηµα και απαιτούν συχνές επισκέψεις στις µηχα-
νές, τότε το σύστηµα χειρισµού των υλικών πρέπει να είναι ικανό να υποστη-
ρίξει αυτές τις δραστηριότητες.  Αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί είτε µε την
χρήση πολύ γρήγορης συσκευής χειρισµού (π.χ. ροµπότ) είτε µε την χρήση
πολλών συσκευών χειρισµού παράλληλα.  Για παράδειγµα, αντί να χρησιµο-
ποιείται ένα και µοναδικό ροµπότ για την µετακίνηση των εξαρτηµάτων σε
όλες τις µηχανές του συστήµατος, θα µπορούσε ένα ροµπότ να εξυπηρετεί µια
και µόνο µηχανή.

Ο εξοπλισµός, που χρησιµοποιείται σ’ ένα ευέλικτο σύστηµα παραγωγής
(FMS), πρέπει να έχει την ικανότητα να υποστηρίζει την παραγωγή µιας ποι-
κιλίας προϊόντων ή εξαρτηµάτων.  Μια οικονοµική ανάλυση κόστους και οφε-
λών, για κάθε κατηγορία ειδικού εξοπλισµού, κρίνεται απαραίτητη για τον
καθορισµό του βέλτιστου συνδυασµού του εξοπλισµού.  Ωστόσο, επειδή οι
µηχανές αριθµητικού ελέγχου (NC) έχουν πρόσβαση σ’ έναν µικρόν αριθµόν
εργαλείων, πολύ µικρός αριθµός ειδικών εργαλείων θα πρέπει να συµπεριλη-
φθεί.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των ευέλικτων συστηµάτων παραγωγής (FMS),
που θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη, είναι τα συστήµατα πρόσδεσης/συγ-
κράτησης (fixturing). Μοναδικό χαρακτηριστικό, πολλών συστηµάτων FMS,
αποτελεί η δυνατότητα µετακίνησης εξαρτήµατος µέσα στο σύστηµα µαζί µε
το σύστηµα συγκράτησης του.  Τα συστήµατα συγκράτησης κατασκευάζονται
µε τις ίδιες διαστάσεις, ώστε το σύστηµα χειρισµού των υλικών να µπορεί να
εξειδικευθεί στην χρήση µιας και µόνον γεωµετρίας.  Τα εξαρτήµατα τοποθε-
τούνται ακριβώς στα αντίστοιχα συστήµατα συγκράτησης και µετακινούνται
από τον έναν σταθµό στον άλλον µαζί µε αυτά.  Τα συστήµατα συγκράτησης
αυτού του τύπου καλούνται, συνήθως. παλέτες προσαρµογής ή απλά παλέτες.
Πολλές από τις παλέτες, που χρησιµοποιούνται σήµερα, έχουν τυπικές εγκοπές
(Τ-slots) και χρησιµοποιούν τυπικές συναρµογές για να δηµιουργήσουν το σύ-
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στηµα τοποθέτησης και συγκράτησης των εξαρτηµάτων, που απαιτείται για τις
κατασκευαστικές διεργασίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές ∆ικτύων Τοπικής Περιοχής (Local Area
Network LΑΝ) έχουν γίνει περισσότερο δηµοφιλείς στον αυτοµατισµό του χώ-
ρου παραγωγής. Επιτρέπουν την επικοινωνία από πολλά-σε-πολλά σηµεία µέ-
σω του ίδιου δικτύου και του ίδιου καλωδίου.  Καθώς το κόστος εφαρµογής
των δικτύων τοπικής περιοχής (LΑΝ) γίνεται όλο και πιο χαµηλό, πολλά ερ-
γοστάσια εγκαθιστούν διάφορους τύπους δικτύων τοπικής περιοχής (LAN).

Η ανάπτυξη τεχνικών δικτύωσης υπολογιστών επιτρέπει τη σύνδεση µε-
γάλου αριθµού υπολογιστών.  Η λειτουργία ενός δικτύου τοπικής περιοχής
(LAΝ) περιορίζεται σε µια απόσταση 10 km.

Ένα ιδανικό δίκτυο τοπικής περιοχής (LAN) έχει τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά:

• υψηλή ταχύτητα: µεγαλύτερη από 10 Mbps

• χαµηλό κόστος: παρέχεται εύκολα σε ένα µικροϋπολογιστή και/ή σε
µια µηχανή ελέγχου

• υψηλή αξιοπιστία: χαµηλοί ρυθµοί λαθών, ανοχή λαθών, αξιόπιστο

• δυνατότητα επέκτασης: επεκτείνεται εύκολα, ώστε να εγκατασταθούν
νέοι κόµβοι

• ευελιξία στην εγκατάσταση: εγκαθίσταται εύκολα σε ένα υπάρχον πε-
ριβάλλον

• τυπική επικοινωνία: τυπική επικοινωνία ανάµεσα σε πολλούς υπολο-
γιστές και ελεγκτές

Σε ένα δίκτυο τοπικής περιοχής (LΑΝ), οι υπολογιστές και οι ελεγκτές µπο-
ρούν να επικοινωνούν µεταξύ τους.  Τα τερµατικά µπορούν, επίσης, να έχουν
πρόσβαση σε κάθε υπολογιστή του δικτύου, χωρίς την χρήση καλωδίου.  Είναι
επικερδές, εφ’ όσον το ίδιο τερµατικό µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα µη-
χανήµατα του χώρου παραγωγής.

Ένα δίκτυο τοπικής περιοχής (LΑΝ) αποτελείται από λογισµικό −το οποίο
ελέγχει το σύστηµα διαχείρισης των δεδοµένων και την διόρθωση των λαθών−
από hardware −το οποίο δηµιουργεί και λαµβάνει σήµατα− και από µέσα, τα
οποία µεταφέρουν τα σήµατα.  Η σχεδίαση του λογισµικού και του hardware
καθορίζεται από ένα σύνολο κανόνων: το πρωτόκολλο.  Το πρωτόκολλο καθο-
ρίζει τα λογικά ηλεκτρικά και φυσικά χαρακτηριστικά του δικτύου.  Προκειµέ-
νου τα τµήµατα του δικτύου να επικοινωνούν µεταξύ τους, πρέπει να ακολου-
θείται το ίδιο πρωτόκολλο.  Όταν ένα τµήµα στέλνει ένα µήνυµα µέσα στο
δίκτυο, ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να προσδιορίζονται µοναδιαία.
Το µήνυµα πρέπει να στέλνεται σε κατάλληλη µορφή και πρέπει να πραγµατο-
ποιείται ένας έλεγχος των λαθών προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθότητα
των πληροφοριών.  Παρόµοια µε τη διαδικασία προετοιµασίας ενός δέµατος
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για την υπηρεσία του Ταχυδροµείου, το λογισµικό πρέπει να «πακετάρει» και
να προσδιορίσει τα δεδοµένα µε τις κατάλληλες «ταµπέλες».  Η ταµπέλα περι-
έχει την διεύθυνση του προορισµού, και πληροφορίες, που αφορούν τα περιε-
χόµενα του µηνύµατος.  Το πακέτο τότε µετατρέπεται στα κατάλληλα ηλεκτρι-
κά σήµατα και περιµένει να µεταβιβασθεί.

∆υστυχώς, ο τρόπος εφαρµογής των δικτύων τοπικής περιοχής (LΑΝ) δεν
ήταν αρχικά τυποποιηµένος.  Τα εξαρτήµατα που κατασκευάζονταν από δια-
φορετικούς προµηθευτές, συνήθως δεν µπορούσαν να επικοινωνήσουν µεταξύ
τους.  Ένας ειδικός υπολογιστής ήταν απαραίτητος για την µετάφραση των
δεδοµένων µεταξύ των δυο δικτύων από διαφορετικούς προµηθευτές και πολ-
λές φορές και από τον ίδιο προµηθευτή.  Σύµφωνα µε µια µελέτη [29], το 50%
του κόστους, που ξοδεύεται στους υπολογιστές του χώρου παραγωγής (shop
floor), οφείλεται στα δίκτυα.  Το κόστος αυτό ήταν πολύ υψηλό και µπορούσε
να µειωθεί.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δόθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια
στην ίδρυση ενός κοινού τυπικού πρωτοκόλλου –Πρωτόκολλο Αυτοµατισµού
της Παραγωγής (Manufacturing Automation Protocol, ΜΑΡ)– που προσδιορί-
ζει τυπικά την φυσική και λογική επικοινωνία για τις παραγωγικές δραστηριό-
τητες.  Το ΜΑΡ έχει υιοθετηθεί ως το πρότυπο για την επικοινωνία των δεδο-
µένων στον χώρο παραγωγής (shop floor).  Παρά το γεγονός ότι ο ∆ιεθνής
Οργανισµός Προτύπων (ISO) υιοθετεί το ΜΑΡ ως το διεθνές πρότυπο, πολλά
άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται.
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