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Cutting Tools Geometry

Βασικές επιφάνειες
Στα κοπτικά εργαλείαTotal Length
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e: Επιφάνεια απόβλητου
chip surface

f: Ελ. Επιφάνεια κύριας κόψης
free surface of primary cutting edge

g: Ελ. Επιφάνεια δευτερεύουσας κόψης
Free surface of secondary cutting edge

c: Κύρια κόψη
Primary cutting edge

d: ∆ευτερεύουσα κόψη
Secondary cutting edge

B

H

B:  Πλάτος στελέχους εργαλείου
Tool body width

H:  Ύψος στελέχους εργαλείου
Tool body height
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Cutting Tools Geometry

Σηµαντικές Γωνίες στα κοπτικά εργαλεία
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α + β + γ = 90ο

α : γωνία ελευθερίας (clearance angle)

β : γωνία σφήνας (wedge angle)

γ : γωνία απόβλητου ή κοπής (rake angle)

e : γωνία κόψεων
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Cutting Tools Geometry

λ: Γωνία κλίσης κύριας κόψης 
(Inclination angle)

γ: Γωνία κοπής ή απόβλητου 
(Rake Angle)

α: Γωνία Ελευθερίας 
(Clearance Angle)

β: Γωνία σφήνας 
(Wedge Angle)

κ: Γωνία Τοποθέτησης 
(lead/entry angle)

ε: Γωνία Κόψεων

Παράρτηµα
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Angle of Inclination

Cutting Tools Geometry

Γωνία κλίσης κυρίας κόψης λ

Επηρεάζει τη ροή και τη µορφή του 
απόβλητου.

Θετική Γωνία λ ωθεί το απόβλητο 
µακριά από το κοµµάτι

Αρνητική Γωνία λ κάνει το απόβλητο 
πιο «σγουρό» και σπάει στο κοµµάτι
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Rake Angle

Cutting Tools Geometry

Γωνία Κοπής ή Απόβλητου

Έχει την µεγαλύτερη επίδραση.

Μεγάλη γωνία 
απόβλητου

Μικρότερη δύναµη 
κοπής και πρόωσης

Μειονεκτήµατα
• Εξασθένηση κόψης
• Κοπτικό στοµώνει εύκολα

• Όσο σκληρότερο είναι το υλικό του υπό κατεργασία κοµµατιού τόσο 
µικρότερη πρέπει να είναι η γωνία απόβλητου.

• Σε µεγάλες ταχύτητες κοπής η γωνία απόβλητου είναι αρνητική 6

Top/Back Rake Angle

Cutting Tools Geometry

Η γωνία αυτή έχει άµεση επίδραση στην 
ροή του απόβλητου. 
Πρόκειται για την γωνία που 
σχηµατίζεται από την νοητή ευθεία που 
διέρχεται από το κέντρο του κοµµατιού 
και την πάνω πλευρά του κοπτικού 
εργαλείου.

• Θετική γωνία : Κοπή χωρίς δυσκολία µε χαµηλές ισχύς.  
∆ηµιουργεί χαµηλές θερµοκρασίες στο κοµµάτι. 

• Αρνητική γωνία: ∆υνατότητα κοπής σκληρότερων υλικών.  
∆ηµιουργεί µεγαλύτερες δυνάµεις στο κοµµάτι.  
Απαιτεί µεγαλύτερη ισχύς.
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Cutting Tools Geometry

Effective Rake
Η πραγµατική γωνία κοπής είναι συνάρτηση 
τόσο της γωνίας της µανέλας (γωνία κλίσης 
κύριας κόψης) καθώς και της γωνίας κοπής 
του κοπτικού εργαλείου. 
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Cutting Tools Geometry

Clearance Angle
Γωνία Ελευθερίας

Έχει σκοπό την ελάττωση της 
τριβής µεταξύ του κοµµατιού και 
της ελεύθερης επιφάνειας του 
εργαλείου κάτω από την κόψη.

Κυµαίνεται από 6 ο έως 8 ο.

Ανεξάρτητη από το υλικό του κοµµατιού και του εργαλείου.
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Lead / Entry Angle

Cutting Tools Geometry

Γωνία Τοποθέτησης κ
Η γωνία τοποθέτησης είναι η γωνία 
µεταξύ της κόψης και της κατεύθυνσης 
πρόωσης.

Μικρή γωνία 
τοποθέτησης

Ελάχιστη τιµή : 30 ο

Μέγιστη τιµή  : 90 ο

Μεγάλο µήκος 
επαφής κόψης

Μικρότερη 
καταπόνηση 

κόψης

Καλύτερη 
απαγωγή 
θερµότητας
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Tool Nose Radius
Ακτίνα Μύτης Κοπτικού 

Cutting Tools Geometry

Επιλέγεται βάση της απαίτησης 
φινιρίσµατος, την αντοχή του κοπτικού.
Η µέγιστη ακτίνα επιλέγεται ίση ή 
µικρότερη της ελάχιστης ακτίνας που 
παρατηρείται στο κοµµάτι.

Μεγαλύτερη Ακτίνα
Μύτης κοπτικού

Μεγαλύτερη η δυνατότητα 
απορρόφησης θερµότητας

Καλύτερη επιφανειακή 
ποιότητα

∆ηµιουργία µεγάλων
ακτινικών δυνάµεων 

Κίνδυνος παρουσίας
δονήσεων
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Cutting Tools Geometry

Cutting Inserts - Πλακίδια
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Inscribed Circle

Cutting Tools Geometry

Εγγεγραµµένος Κύκλος

Το µέγεθος των πλακιδίων 
χαρακτηρίζεται από τη διάµετρο 
του εγγεγραµµένου κύκλου.

Μεγάλη διάµετρος 
κύκλου

Μεγάλο πάχος 
πλακιδίου

Η διάµετρος του εγγεγραµµένου 
κύκλου επιλέγεται συναρτήσει της 
µανέλας.


