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Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων
Μηχανουργείο Ι και ΙΙ, κατά την διάρκεια των οποίων οι φοιτητές του 1ου έτους θα
γνωρίσουν μηχανουργικές διεργασίες χρήσιμες για την επεξεργασία μεταλλικών
υλικών αλλά και τη λειτουργία βασικών εργαλειομηχανών.

Στα πλαίσια των

εργαστηρίων θα κατασκευασθεί ένας απλός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, με
στόχο την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, αλλά και την εξοικείωση με τις μηχανές
ενός τυπικού μηχανουργείου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του Μηχανουργείου, οι φοιτητές θα γνωρίσουν
ορισμένα από τα σημαντικότερα στάδια της κατασκευής ενός μηχανολογικού
προϊόντος σε μια σειρά επιλεγμένων εργαστηρίων, τα οποία καλύπτουν τη διαδικασία
παραγωγής. Στα πλαίσια του μαθήματος «Μηχανουργείο I & II» θα γίνει
παρουσίαση των συμβατικών διεργασιών μορφοποίησης και των μηχανών που
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τους.
Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί μηχανισμός με την χρήση τυπικών
εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζα, λειαντική μηχανή, δράπανο, μηχανή συγκόλλησης)
καθώς και μη συμβατικών εργαλειομηχανών (3D Εκτυπωτής). Ο μηχανισμός που
έχει επιλεγεί ως εφαρμογή για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 είναι ένα κιβώτιο
ταχυτήτων δύο σχέσεων (Σχήμα 1 & Σχήμα 2).

(α)

(β)

Σχήμα 1: Κιβώτιο Ταχυτήτων. α) Σχεδιασμός Ιδέας β) Πρωτότυπο

Το κιβώτιο θα αποτελείται από τρία κυρίως μέρη:
 Το πλαίσιο στήριξης
 Τους άξονες
 Τα γρανάζια.
Η περιστροφή του άξονα θα διευκολύνεται με τη χρήση χειρολαβής η οποία θα
κατασκευαστεί και θα συνδεθεί στον κινούμενο άξονα. Για την συναρμολόγηση του
πλαισίου θα χρησιμοποιηθούν τόσο μόνιμες (συγκολλήσεις) όσο και μη μόνιμες
συνδέσεις (κοχλίες).
Το κιβώτιο θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε δύο διαφορετικές σχέσεις
μετάδοσης. Για τον λόγο αυτό κάθε άξονας θα φέρει δύο γρανάζια τα οποία θα
συμπλέκουν μεταξύ τους ανά ζευγάρι. Τα γρανάζια (οδοντωτοί τροχοί) ανήκουν στα
πλέον στοιχειώδη και βασικά στοιχεία μηχανών. Η πλέον γνωστή εφαρμογή αυτών
είναι στα κιβώτια ταχυτήτων που συναντώνται στα μηχανοκίνητα οχήματα. Ο
σκοπός των γραναζιών είναι η μετάδοση της περιστροφικής κίνησης από έναν άξονα
σε ένα άλλον με δεδομένη σχέση μετάδοσης. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται άμεσα,
με επαφή των δοντιών των γραναζιών, χωρίς την μεσολάβηση ιμάντων ή αλυσίδων.
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-4-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Σχήμα 2: Κιβώτιο Ταχυτήτων, σχέδιο σε πρόσοψη, κάτοψη, πλάγια και προοπτική

Σχέση μετάδοσης i ονομάζεται ο λόγος των στροφών του κινητήριου άξονα n1 προς
τις στροφές του κινούμενου n2:

i

στροφές κινητήριου n1 βασική διάμετρος κινούμενου γραναζιού


στροφές κινούμενου n2
βασική διάμετρος κινητήριου γραναζιού

Για την κοπή των γραναζιών τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο τεχνίτης
είναι ο αριθμός των δοντιών (z) και το module (m). Με βάση τα στοιχεία αυτά
μπορούν να υπολογιστούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ενός οδοντωτού τροχού (βήμα
οδόντωσης, βασική διάμετρος, εξωτερική διάμετρος, ύψος δοντιού κλπ.). Η σχέση
μεταξύ βασικής διαμέτρου, αριθμού δοντιών και module είναι:
Βασική διάμετρος = αριθμός δοντιών * module
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεργάζονται δύο γρανάζια είναι να έχουν
κατασκευαστεί με το ίδιο module. Το module είναι ένας σταθερός αριθμός ο
οποίος χαρακτηρίζει την εξελιγμένη καμπύλη των δοντιών ενός γραναζιού
(Σχήμα 3).
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Σχήμα 3: Διατομές δοντιών για module από Μ=1 έως Μ=26 για οδοντωτό τροχό με Ζ=40 δόντια.

Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει ότι η σχέση μετάδοσης εξαρτάται άμεσα από
των αριθμό των δοντιών των συνεργαζόμενων γραναζιών:

i

στροφές κινητήριου n1 αριθμός δοντιών κινούμενου γραναζιού z 2



στροφές κινούμενου n2 αριθμός δοντιών κινητήριου γραναζιού z1

Το κιβώτιο που θα κατασκευαστεί, αποτελείται από 11 κύρια και 11 βοηθητικά
εξαρτήματα. Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τρισδιάστατα σχέδια
των πιο βασικών εξαρτημάτων του κιβωτίου:
10
11

4
8

6

5
7
2
3
1

9
Σχήμα 4.1: Μηχανισμός

Σχήμα 4.2: Βάση στήριξης μηχανισμού (Νο.1)

Σχήμα 4.3: Δεξιά Βάση (Νο.2)

Σχήμα 4.4: Αριστερή Βάση (Νο.3)
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Σχήμα 4.5: Κινούμενος Άξονας (Νο.4)

Σχήμα 4.6: Σταθερός Άξονας (Νο.5)

Σχήμα 4.7: Δίσκος (Νο.6)

Σχήμα 4.8: Άξονας (Νο.7)

Σχήμα 4.9: Γρανάζι 1 (Νο.8)

Σχήμα 4.10: Γρανάζι 2 (Νο.9)

Σχήμα 4.11: Γρανάζι 3 (Νο.10)

Σχήμα 4.12: Γρανάζι 4 (Νο.11)

Σχήμα 4: Τρισδιάστατη απεικόνιση των βασικών εξαρτημάτων του μηχανισμού.

Σημείωση
Τα εξαρτήματα στα παραπάνω σχήματα δεν απεικονίζονται σε πραγματική κλίμακα.
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Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται όλα τα εξαρτήματα του μηχανισμού του
κιβωτίου ταχυτήτων. Για κάθε εξάρτημα δίνονται το υλικό, οι απαραίτητες
διεργασίες για την κατασκευή του και το πλήθος εξαρτημάτων που θα
κατασκευαστούν. Στην δεξιά στήλη καταγράφονται οι βασικές διαστάσεις της
πρώτης ύλης.
Υλικό

Διεργασία
Κατασκευής

Ποσότητα

Μέγιστες
Διαστάσεις

1

Μαλακός
Χάλυβας

Φρέζα
Εφαρμοστήριο
Δράπανο
Ρεκτιφιε
Ηλεκτ/ληση

1

Πάχος 10mm
Μήκος 135mm
Πλάτος 96mm

2

Μαλακός
Χάλυβας

Φρέζα
Εφαρμοστήριο
Δράπανο
Ρεκτιφιέ

1

Πάχος 10mm
Μήκος 135mm
Πλάτος 76mm

3

Μαλακός
Χάλυβας

Φρέζα
Εφαρμοστήριο
Δράπανο
Ρεκτιφιέ
Ηλεκτ/ληση

1

Πάχος 10mm
Μήκος 135mm
Πλάτος 76mm

4

Μαλακός
Χάλυβας

Tόρνος
Εφαρμοστήριο
Δράπανο
Ρεκτιφιε

1

Μήκος 231mm
Διάμετρος 18mm

5

Μαλακός
Χάλυβας

Tόρνος
Εφαρμοστήριο
Δράπανο
Ρεκτιφιε

1

Μήκος 231mm
Διάμετρος 18mm

1

Πάχος 18mm
Διάμετρος 68mm
Θα δοθούν

Νο

6

Εξάρτημα

Αλουμίνιο

-

7

Αλουμίνιο

-

1

Μήκος 43mm
Διάμετρος 12mm
Θα δοθούν

8

Αλουμίνιο

Tόρνος
Εφαρμοστήριο
Φρέζα

1

Πάχος 20mm
Διάμετρος 42mm

9

ΑΒS
Πλαστικό

3D Εκτυπωτής

1

Πάχος 20mm
Διάμετρος 54mm
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ΑΒS
Πλαστικό

10

11

-

1

Πάχος 25mm
Διάμετρος 102mm
Θα δοθούν

Αλουμίνιο

-

1

Πάχος 25mm
Διάμετρος 114mm
Θα δοθούν

12

Ασφάλειες Αξόνων Φ17

Χάλυβας

-

4

Θα δοθούν

13

Βίδες Φρεζάτες Μ6

Χάλυβας

-

2

Θα δοθούν

14

Βίδες Allen Μ4 και Μ6

Χάλυβας

-

5

Θα δοθούν

Σχήμα 5: Συνοπτική παρουσίαση εξαρτημάτων – διεργασιών

Η αλληλουχία των εργασιών που ακολουθείται στα εργαστήρια είναι σε γενικές
γραμμές αυτή που ακολουθείται και στην πραγματική παραγωγή, με αντικειμενικό
σκοπό την κατασκευή και συναρμολόγηση ενός μηχανολογικού συστήματος. Τα
εργαστήρια θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου και συνεπώς
χωρίζονται σε δύο μέρη. Το χρονοδιάγραμμα αλληλουχίας των εργαστηρίων φαίνεται
στο Σχήμα 6.

Σχήμα 6: Διάγραμμα αλληλουχίας εργαστηρίων

Στην τελευταία εργαστηριακή άσκηση του πρώτου εξαμήνου θα λάβουν χώρα
μετρήσεις των διαστάσεων των κατασκευασμένων εξαρτημάτων, ενώ, αντίστοιχα,
στην τελευταία εργαστηριακή άσκηση του δεύτερου εξάμηνου θα πραγματοποιηθούν
μετρήσεις στροφών και θορύβου του τελικού μηχανισμού. Οι μετρήσεις των
διαστάσεων των εξαρτημάτων που θα έχουν κατασκευασθεί θα γίνουν με όργανα
ακριβείας, όπως είναι τα μικρόμετρα και ο ηλεκτρονικός κανόνας, ενώ οι μετρήσεις
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στροφών και θορύβου του τελικού μηχανισμού θα γίνουν με στροβοσκόπιο και
ηχόμετρο, αντίστοιχα. Τα φύλλα μετρήσεων που θα συμπληρωθούν, παρατίθενται
στο Παράρτημα ΙΙ.
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ΑΝΟΧΕΣ
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός κομματιού, οι διαστάσεις του
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ονομαστικές τιμές. Οι αποκλίσεις αυτές
εξαρτώνται από την ακρίβεια των εργαλειομηχανών που χρησιμοποιούνται καθώς
και από τις διαθέσιμες μετρητικές διατάξεις. Μικρές αποκλίσεις, ανάλογα με την
προσδοκώμενη χρήση του κομματιού, μπορούν να γίνουν ανεκτές χωρίς να
καταστρέφεται η λειτουργικότητα του κομματιού.
Οι ανοχές ορίζονται ως οι επιτρεπτές αποκλίσεις από την προδιαγραφόμενη
μορφή, μέγεθος ή θέση ενός στοιχείου σε ένα κομμάτι σε σχέση με τη αντίστοιχη
στο σχέδιο.
Τις περισσότερες φορές ο τεχνίτης ο οποίος αναλαμβάνει την κατασκευή ενός
κομματιού δεν είναι σε θέση να αναπαράγει τις ακριβείς διαστάσεις όπως αυτές
καταγράφονται στο σχέδιο, για τον λόγο αυτό στα σχέδια αναγράφονται οι
επιτρεπτές αποκλίσεις από την ονομαστική διάσταση. Π.χ. διάσταση στο σχέδιο
1.50±.04 mm σημαίνει ότι το κατασκευασμένο κομμάτι θα πρέπει να έχει την
συγκεκριμένη διάσταση μεταξύ 1.46 και 1.54 mm και ότι η δυνατή επιτρεπτή ανοχή
σε αυτή την διάσταση είναι 0.08 mm.
Η μεγαλύτερη ακρίβεια απαιτεί μεγαλύτερο κόστος, για το λόγο αυτό δεν
κατασκευάζονται όλα τα στοιχεία ενός κομματιού με την ίδια ακρίβεια (ίδιες
ανοχές). Η επιλογή της επιθυμητής ακρίβειας ενός στοιχείου εξαρτάται από την
τελική του χρήση (συναρμογή με άλλα κομμάτια , π.χ. άξονας και οπή κλπ.).
Οι ανοχές εξαρτώνται άμεσα από την εργαλειομηχανή η οποία χρησιμοποιείται για
την επεξεργασία του κομματιού. Στο ακόλουθο Σχήμα 7 παρουσιάζονται οι τυπικές
εφικτές ανοχές για διάφορες παραγωγικές διεργασίες αφαίρεσης υλικού.
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Tolerance: Ανοχή
Process: Διεργασία
Traditional: Παραδοσιακός, Συμβατικός
Flame Cutting: Κοπή με φλόγα
Hand Grinding: Χειρονακτική λείανση
Disk Grinding or Filing: Λείανση με δίσκο ή λιμάρισμα
Turning, Shaping or Milling: Τόρνευση, Μορφοποίηση,
Φρεζάρισμα
Drilling: Διάτρηση
Boring: Διεύρυνση οπής
Reaming or Broaching: Καθαρισμός οπής
Grinding: Λείανση

Honing, lapping, buffing or polishing: Διεργασίες λείανσης
Non traditional: Μη Παραδοσιακός, Μη Συμβατικός
Plasma beam machining: Κατεργασία με δέσμη πλάσματος
Electrical Discharge Machining: Ηλετροδιάβρωση
Chemical machining: Κατεργασία με χημικό τρόπο
Electrochemical machining: Κατεργασία με ηλεκτροχημικό
τρόπο
Laser beam or electron beam machining: Κατεργασία με δέσμη
Laser ή δέσμη ηλεκτρονίων
Electrochemical grinding: Ηλεκτροχημική Λείανση
Electropolishing: Ηλεκτρογυάλισμα
Less frequent application: Λιγότερο συχνή εφαρμογή
Average Application: Μέση εφαρμογή

Σχήμα 7: Τυπικές ανοχές παραγωγικών διεργασιών αφαίρεσης υλικού.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, κάθε ομάδα θα παραδώσει μία τεχνική έκθεση, που θα
αφορά στα εργαστήρια που παρακολούθησε. Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται ο τίτλος
της εργασίας, η ημερομηνία παράδοσης, ο αριθμός της ομάδας και τα ονόματα των
μελών της με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου και το έτος φοίτησης. Το πρότυπο των
εξώφυλλων των τεχνικών εκθέσεων φαίνεται στο Σχήμα 8. Η δομή των Τεχνικών
Εκθέσεων είναι η εξής:
Τεχνική Έκθεση 1ου εξαμήνου
Η τεχνική έκθεση η οποία θα παραδοθεί στο τέλος του 1ου εξαμήνου και θα
αντιστοιχεί
στις
εργαστηριακές
ασκήσεις
Τόρνου,
Φρέζας
και
Εφαρμοστηρίου/Δράπανου. Αναλυτικά, θα πρέπει να περιέχει:
1. Εξώφυλλο (με βάση το πρότυπο του Σχήμα 8)
2. Πίνακας Περιεχομένων
3. Εισαγωγή
Στην εισαγωγή θα πρέπει να παρουσιαστεί συνοπτική περιγραφή αυτών των τριών
πρώτων εργαστηριακών ασκήσεων, με αναφορές στις δυσκολίες και τα
προβλήματα, τα οποία προέκυψαν, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίστηκαν από την ομάδα.
4. Τόρνος
Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Σύντομη περιγραφή του τόρνου.
 Στάδια επεξεργασίας κομματιού από την πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν για
κάθε κομμάτι.
 Παράμετροι κοπής που επιλέχθηκαν για κάθε στάδιο επεξεργασίας.
 Κοπτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
5. Φρέζα I
Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Σύντομη περιγραφή της Φρέζας.
 Στάδια επεξεργασίας κομματιού από την πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν για
κάθε κομμάτι.
 Παράμετροι κοπής που επιλέχθηκαν για κάθε στάδιο επεξεργασίας.
 Κοπτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
6. Εφαρμοστήριο – Δράπανο
Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Σύντομη περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή
των εξαρτημάτων του μηχανισμού.
 Σύντομη περιγραφή του δράπανου και των διαδικασιών που προηγούνται της
διάτρησης (π.χ. ποντάρισμα).
 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν
για τις μετρήσεις των διαστάσεων των εξαρτημάτων.
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Τεχνική Έκθεση 2ου εξαμήνου
Η τεχνική έκθεση η οποία θα παραδοθεί στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα αντιστοιχεί
στις εργαστηριακές ασκήσεις Φρέζας, Ρεκτιφιέ, 3D Εκτύπωσης και
Ηλεκτροσυγκόλλησης - Συναρμολόγησης. Αναλυτικά τα περιεχόμενά της θα είναι:
1. Εξώφυλλο (με βάση το πρότυπο του Σχήμα 8)
2. Πίνακας Περιεχομένων
3. Εισαγωγή
Στην εισαγωγή θα πρέπει να παρουσιασθεί συνοπτική περιγραφή των παραπάνω
εργαστηριακών ασκήσεων, με αναφορές στις δυσκολίες και τα προβλήματα τα
οποία προέκυψαν, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από την
ομάδα.
4. Φρέζα ΙΙ & Τρισδιάστατη Εκτύπωση
Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Σύντομη περιγραφή του διαιρέτη της φρέζας καθώς και του 3D εκτυπωτή.
 Στάδια επεξεργασίας κομματιού από την πρώτη ύλη ως το τελικό προϊόν για
κάθε κομμάτι.
 Παράμετροι κοπής που επιλέχθηκαν για κάθε στάδιο επεξεργασίας.
 Κοπτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη φρέζα.
5. Λείανση
Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Σύντομη περιγραφή των λειαντικών μηχανών, σύγκριση μεταξύ κυλινδρικών
και μηχανών επίπεδης λείανσης.
 Παράμετροι κοπής που επιλέχθηκαν για κάθε στάδιο επεξεργασίας.
 Κοπτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
6. Συγκόλληση – Συναρμολόγηση
Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Σύντομη περιγραφή των μεθόδων συγκόλλησης (ηλεκτροσυγκόλληση,
οξυγονοκόλληση κλπ.) – Σύγκριση μεταξύ των μεθόδων και παραδείγματα
χρήσης.
 Παράμετροι που επιλέχθηκαν για κάθε στάδιο επεξεργασίας.
 Ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήθηκαν.
 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας συναρμολόγησης του μηχανισμού.
 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν
κατά την διάρκεια των μετρήσεων του τελικού μηχανισμού.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου Εξαμήνου

Τίτλος Εργασίας:

Ημερομηνία Παράδοσης:
Ομάδα :
Ονοματεπώνυμο

Α.Μ.

Έτος

1
2
3
4
5
6
Βαθμός : …………..

Σχήμα 8: Πρότυπο Εξώφυλλου Τεχνικών Εκθέσεων
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΡΝΟΣ
Ο τόρνος είναι μια μηχανή ευρείας χρήσεως με περιστροφική κοπτική κίνηση.
Μπορεί να πραγματοποιήσει μια ποικιλία διεργασιών τόρνευσης, όπως εξωτερική
και εσωτερική τόρνευση, κωνική τόρνευση, διάνοιξη οπών και δημιουργία
σπειρώματος. Οι τόρνοι γενικής χρήσης είναι σχετικά ευέλικτες μηχανές, που
μπορούν να παράγουν ποικιλία σχημάτων, αλλά για χαμηλούς ρυθμούς παραγωγής.
Ο τόρνος γενικής χρήσης αποτελείται από πέντε κύρια μέρη (Σχήμα 9):
 Το σώμα, του οποίου το επάνω μέρος λέγεται κρεβάτι
 Το κιβώτιο ταχυτήτων.
 Το κιβώτιο προώσεων.
 Το εργαλειοφορείο.
 Τον κεντροφορέα (κουκουβάγια)

Κιβώτιο ταχυτήτων

Εργαλειοφορείο

Κεντροφορέας

Κιβώτιο κινήσεως
εργαλειοφορείου
Σχήμα 9: Κύρια μέρη του τόρνου γενικής χρήσης

Τα κύρια χαρακτηριστικά της τόρνευσης:
 Η κύρια κίνηση είναι περιστροφική
 Με την τόρνευση αποδίδονται επιφάνειες εκ περιστροφής, κυρτές ή κοίλες,
καθώς και επίπεδες επιφάνειες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για διάνοιξη
οπών, κοπή εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωμάτων μέχρι και περιέλιξη
ελατηρίων.
 Το κοπτικό εργαλείο κατά κανόνα έχει μία μόνο κόψη, που κατά την
παραγωγική λειτουργία βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με το κομμάτι.
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Κοπτικό
εργαλείο
απόβλητο
(γρέζι)

κομμάτι

κομμάτι
απόβλητο
(γρέζι)

Κοπτικό
εργαλείο

β

α

Σχήμα 10: Σχηματική αναπαράσταση τόρνευσης: (α) κατά μήκος τόρνευση και (β) εγκάρσια
τόρνευση (τόρνευση προσώπου)

Συνθήκες (Παράμετροι) Κοπής στον Τόρνο
 Ταχύτητα κοπής: η περιφερειακή ταχύτητα του κομματιού, η οποία είναι
ανάλογη με τον αριθμό των στροφών και τη διάμετρο του κομματιού στη
μονάδα του χρόνου (mm/min). Εκφράζει το μήκος του αποβλήτου που
παράγεται στη μονάδα του χρόνου.
 Πρόωση: η μετατόπιση του κοπτικού εργαλείου κατά τον άξονα της
τόρνευσης ανά στροφή του κομματιού (mm/στροφή). Εκφράζει το πάχος του
αποβλήτου. Πολλές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος ‘ταχύτητα πρόωσης’, η
οποία εκφράζεται από τη συνολική μετατόπιση του κοπτικού εργαλείου στη
μονάδα του χρόνου (mm/min).
 Βάθος κοπής: Εκφράζει το πλάτος του αποβλήτου και μπορεί να μετρηθεί ως
η απόσταση της ακατέργαστης από την κατεργασμένη επιφάνεια κατά μήκος
της ακτίνας του κομματιού.

Σχήμα 11: Πρόωση και βάθος κοπής κατά την τόρνευση
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Κατασκευή του Δίσκου
Ξεκινάμε με έναν κύλινδρο αλουμινίου με αρχικές διαστάσεις:
 Διάμετρο: 60mm
 Πάχος: 25mm
Βήμα 1
Με μετωπική τόρνευση δημιουργούμε το τελικό πάχος του δίσκου 20mm
Βήμα 2
Εξωτερική κατά μήκος τόρνευση με βάθος κοπής 1mm ανά πάσο, για τη δημιουργία
του αφαλού του δίσκου με τελικές διαστάσεις:
 Διάμετρο: 35 mm
 Πάχος: 10 mm

Βήμα 2

Βήμα 3
Εγκάρσια τόρνευση με βάθος κοπής 1mm ανά πάσο, για τη δημιουργία του δίσκου με
τελικές διαστάσεις:
 Διάμετρο: 54 mm
 Πάχος: 10 mm

Βήμα 3
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Βήμα 4
Τοποθετώντας ένα τρυπάνι διαμέτρου 5mm στον κεντροφορέα δημιουργούμε την οπή
στο κέντρο του δίσκου.
Αυξάνουμε σταδιακά τη διάμετρο, αλλάζοντας τρυπάνια μέχρι τα 14 mm και στην
συνέχεια με μανέλα εσωτερικής τόρνευσης μεγαλώνουμε την διάμετρο της οπής στα
17.5mm

Βήμα 4

Οι τελικές διαστάσεις του δίσκου πριν τη φρέζα είναι:
 Εξωτερική διάμετρος : 54mm
 Πάχος: 20 mm
 Διαμπερής οπή διαμέτρου: 54mm
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 - 4: ΦΡΕΖΑ I & II
Το φρεζάρισμα είναι μέθοδος κατεργασίας αφαίρεσης υλικού με ένα περιστρεφόμενο
εργαλείο που έχει πολλές κύριες κόψεις για την διαμόρφωση διαφόρων κατά κανόνα
επίπεδων επιφανειών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του φρεζαρίσματος είναι η
περιοδικά διακοπτόμενη επαφή του κοπτικού εργαλείου με το προς κατεργασία
υλικό, η ταυτόχρονη κοπή από δύο ή περισσότερες κόψεις του κοπτικού εργαλείου
και το διακεκομμένο απόβλητο μη ομοιογενούς πάχους. Σε αντίθεση με τον τόρνο, η
κύρια κίνηση είναι η περιστροφή του κοπτικού εργαλείου. Τυπικές εργασίες που
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με μία φρέζα συμπεριλαμβάνουν:
1. Κατεργασίες σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες.
2. Ευθύγραμμες αυλακώσεις σε διάφορες επιφάνειες (σφηνοδρόμους,
χελιδονουρές) και ελικοειδείς αυλακώσεις σε κυλινδρικές επιφάνειες.
3. Σπειρώματα ακριβείας (κάθε μορφής) με μία ή περισσότερες αρχές.
4. Διαμόρφωση κανονικών πολυγωνικών μορφών (τρίγωνα, τετράγωνα,
εξάγωνα...)
5. Διαίρεση περιφερειακά σε ίσα μέρη εξαρτήματος (π.χ. τρύπες σε μία φλάντζα)
6. Κατασκευή οδοντωτού κανόνα (κρεμαγιέρα)
7. Κοπή δοντιών σε οδοντωτούς τροχούς με ευθύγραμμα ή ελικοειδή δόντια.

Σχήμα 12:

Οριζόντια φρέζα. 1)Βάση. 2)Κονσόλα (πρόβολος). 3)Κοχλίας ανύψωσης τραπεζιού.
4)Χειροτροχός ανύψωσης. 5)Φορείο εγκάρσιας κίνησης. 6)Χειροτροχός εγκάρσιας
κίνησης. 7) Κυρίως τραπέζι. 8) Μοχλός κατά μήκους κίνησης τραπεζιού. 9)
Πρόβολος στήριξης του εργαλειοφόρου άξονα. 11) Κύρια άτρακτος. 12) Μοχλοί
ταχυτήτων. 13) Μοχλός προώσεων. 15)Οριοδιακόπτες για κατά μήκος κίνηση.

Ανάλογα με τις ανάγκες κατεργασίας και παραγωγικότητας υπάρχουν διάφορα είδη
φρεζών. Ενδεικτικά αναφέρονται: η οριζόντια φρέζα (Σχήμα 12), η κατακόρυφη
φρέζα, οι φρεζοπλάνες, κλπ.
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Ιδιαίτερης σημασίας εξάρτημα της φρέζας είναι ο διαιρέτης φρέζας). Πρόκειται για
μηχανουργική συσκευή συγκρατήσεως και περιστροφής κομματιού, με την βοήθεια
της οποίας μπορούν να γίνουν στο κομμάτι κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες
περιστροφής. Με την βοήθεια του διαιρέτη η φρέζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την:
 Κοπή δοντιών σε οδοντοτροχούς
 Κατασκευή πολύσφηνων
 Κατασκευή πολυγωνικών πρισματικών μορφών
 Διάνοιξη ισο-μοιρασμένων οπών σε φλάντζες
 Κατασκευή ελικοειδών αυλακώσεων
 Κοπή σπειρωμάτων σε κοχλίες διαφόρων διατομών
 Κοπή ελικοειδών τροχών και κοπή οδόντων σε οδοντωτούς κανόνες
 Διαίρεση σε άνισα μέρη.

Πρόωση

Σχήμα 13: Περιφερειακό και μετωπικό φρεζάρισμα

Συνθήκες (Παράμετροι) Κοπής κατά το Φρεζάρισμα
 Ταχύτητα κοπής: η περιφερειακή ταχύτητα του κοπτικού εργαλείου, η οποία
είναι ανάλογη με τον αριθμό των στροφών και τη διάμετρο του κοπτήρα στη
μονάδα του χρόνου (mm/min).
 Πρόωση ανά δόντι κοπτικού εργαλείου: η μετατόπιση του τραπεζιού ανά
δόντι του κοπτικού εργαλείου (mm/δόντι). Πολλές φορές χρησιμοποιείται και
ο όρος ‘ταχύτητα πρόωσης’, η οποία εκφράζεται από τη συνολική μετατόπιση
του τραπεζιού στη μονάδα του χρόνου (mm/min).
 Βάθος κοπής (mm): Είναι μεγαλύτερο για εργασίες ξεχονδρίσματος και
μικρότερο κατά την τελική κατεργασία. Εξαρτάται από τη σκληρότητα του
υλικού, την επιφάνειά του, καθώς και από την ισχύ και στιβαρότητα της
φρεζομηχανής.
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Κατασκευή της Βάσης στήριξης μηχανισμού
Ξεκινάμε με μια λάμα χάλυβα με αρχικές διαστάσεις:
 Μήκος: 140mm
 Πλάτος: 100mm
 Ύψος: 10 mm
Βήμα 1
Με κατακόρυφο φρεζάρισμα και σταδιακά πάσα του 1mm, αφαιρούμε συνολικά
4mm και δημιουργούμε την τελική διάσταση του πλάτους στα 96mm.

Βήμα 1

Βήμα 2
Με κατακόρυφο φρεζάρισμα και σταδιακά πάσα του 1mm, αφαιρούμε συνολικά
5mm και δημιουργούμε την τελική διάσταση του μήκους στα 135mm.

Βήμα 2

Κατασκευή των Πλευρών του μηχανισμού
Βήμα 1
Με κατακόρυφο φρεζάρισμα και σταδιακά πάσα του 1mm, αφαιρούμε συνολικά
3,6mm και δημιουργούμε την τελική διάσταση του πλάτους στα 76,4mm.

Βήμα 1
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Βήμα 2
Με κατακόρυφο φρεζάρισμα και σταδιακά πάσα του 1mm, αφαιρούμε συνολικά
5mm και δημιουργούμε την τελική διάσταση του μήκους στα 135mm.

Βήμα 2
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ – ΔΡΑΠΑΝΟ
ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ
Το πριόνισμα είναι κατεργασία κοπής, η οποία χρησιμοποιείται για τον αποχωρισμό
(αποκοπή) κομματιών διαφόρων υλικών. Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα
ασχοληθούμε με την κοπή μεταλλικών κομματιών.
Το πριόνισμα εκτελείται με τα πριόνια, τα οποία, όταν κόβουν μεταλλικά υλικά
ονομάζονται μεταλλοπρίονα. Τα πριόνια ανήκουν στην κατηγορία των κοπτικών
εργαλείων με πολλές κοπτικές ακμές. Διακρίνονται σε πριόνια χεριού (Σχήμα 14) και
σε μηχανικά πριόνια (Σχήμα 15). Στα πρώτα η ισχύς κοπής προέρχεται από το χέρι,
ενώ στα δεύτερα από τον ηλεκτροκινητήρα.

Σχήμα 14: Μεταλλοπρίονα χεριού: (α) Σταθερού σκελετού (β) Ρυθμιζομένου σκελετού

Σχήμα 15: Μηχανικό πριόνι

Τα μεταλλοπριόνα αποτελούνται (Σχήμα 14) από τον χαλύβδινο σκελετό Α και την
πριονολεπίδα Β (πριονόλαμα ή σέγα). Ο σκελετός φέρει τις υποδοχές Γ, για την
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προσαρμογή της πριονολεπίδας, την χειρολαβή Δ και το περικόχλιο Ε (πεταλούδα),
με το οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή τάση (τέντωμα) της πριονολεπίδας.
Η χειρολαβή είναι είτε ξύλινη είτε από πλαστική ύλη.
Η πριονολεπίδα
κατασκευάζεται από χάλυβα εργαλείων με περιεκτικότητα σε άνθρακα 1,0 έως 1,2%
(πριονολεπίδες κατώτερης ποιότητας) ή από χάλυβα τύπου 14% βολφραμίου ή 18-4-1
(πριονολεπίδες ανώτερης ποιότητας). Οι πριονολεπίδες για να αποκτήσουν την
σκληρότητα, που απαιτείται, υφίστανται βαφή και κατάλληλη επαναφορά. Το
συνηθέστερο ονομαστικό μήκος των πριονολεπίδων κυμαίνεται μεταξύ 200 mm (8’’)
και 300 mm (12’’). Υπάρχουν δύο ειδών πριονολεπίδες: οι μονόπλευρες, που φέρουν
δόντια μόνο στη μία πλευρά και οι αμφίπλευρες, που φέρουν δόντια και στις δύο
πλευρές.
Σε ορισμένα μεταλλοπριόνα ο σκελετός επιτρέπει να ρυθμίζεται το άνοιγμα μεταξύ
των υποδοχών Γ (ονομαστικό μήκος της πριονολεπίδας, Σχήμα 14), για να είναι
δυνατή η προσαρμογή πριονολεπίδων διαφορετικού μήκους. Οι πριονολεπίδες
φέρουν στα άκρα τους κυκλική ή επιμήκη οπή, για να είναι δυνατή η προσαρμογή
τους στις υποδοχές του σκελετού.
Οι υποδοχές του σκελετού είναι κατασκευασμένες έτσι, ώστε να είναι δυνατή η
τοποθέτηση της λεπίδας και υπό γωνία 90 (Σχήμα 16), επειδή συχνά συμβαίνει το
κομμάτι, που κόβουμε, να είναι πλατύ και ο σκελετός του πριονιού να εμποδίζει το
πριόνισμα.

Σχήμα 16: Δυνατότητα τοποθέτησης πριονολεπίδας κατά 90.
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ΡΙΝΙΣΗ
Η ρίνη (λίμα) αποτελεί το συνηθέστερο εν χρήση εργαλείο στην τέχνη του
μηχανουργού και ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων με πολλές κοπτικές ακμές
(Σχήμα 17). Η ρίνη αποτελείται από δύο μέρη: το σώμα και την ουρά. Το σώμα
φέρει τα κοπτικά δόντια, ενώ στην ουρά προσαρμόζεται η χειρολαβή (ξύλινη ή από
πλαστική ύλη), η οποία περιβάλλεται από μεταλλικό δακτύλιο ο οποίος εμποδίζει το
σχίσιμο της χειρολαβής.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρίνης είναι τέσσερα:
 Το μέγεθος, το οποίο προσδιορίζεται από το ονομαστικό μέγεθος της ρίνης.
Το ονομαστικό μήκος είναι το μήκος του σώματος της ρίνης, το οποίο
μετράται (σε χιλιοστόμετρα ή ίντσες) από το ελεύθερο άκρο της μέχρις το
πέρας της οδόντωσης.
 Η μορφή, η οποία προσδιορίζεται από το γεωμετρικό σχήμα της διατομής
της ρίνης.
 Η πυκνότητα οδόντωσης, δηλαδή ο αριθμός δοντιών της ρίνης ανά
μονάδα μήκους (εκατοστόμετρο ή ίντσα).
 Το είδος της οδόντωσης, δηλαδή απλή ή διπλή οδόντωση.

Σχήμα 17: Η ρίνη (λίμα)

Τα διαμορφωμένα δόντια στην επιφάνεια κοπής της ρίνης δρουν ως στοιχειώδη
κοπτικά εργαλεία και αφαιρούν υλικό από την επιφάνεια του κατεργαζόμενου
κομματιού με την μορφή μικρών θραυσμένων αποβλήτων.
Η κατεργασία, η οποία εκτελείται με την ρίνη, ονομάζεται ρίνιση (λιμάρισμα). Κατά
τη ρίνιση, αφαιρείται υλικό από το κατεργαζόμενο κομμάτι σε περιορισμένη
ποσότητα. Η εν λόγω κατεργασία διακρίνεται σε ρίνιση ξεχονδρίσματος και σε ρίνιση
αποπεράτωσης (ή τελικής κατεργασίας). Με τη ρίνιση δημιουργούνται λείες
επιφάνειες και επιτυγχάνονται ακριβείς διαστάσεις στα υπό κατεργασία κομμάτια.
Τούτο, όμως προϋποθέτει μακροχρόνια εξάσκηση του τεχνίτη, δεξιότητα και
επιτηδειότητα.
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ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗ
Τα εργαλεία, με τα οποία δημιουργούμε σπειρώματα, ονομάζονται σπειροτόμοι.
Ανήκουν στην κατηγορία των κοπτικών εργαλείων με πολλές κόψεις.
Οι σπειροτόμοι διακρίνονται:
 Σε σπειροτόμους για εσωτερικά σπειρώματα (κολαούζα)
 Σε σπειροτόμους για εξωτερικά σπειρώματα ή βιδολόγους (φιλιέρες).

Σχήμα 18: Σειρά σπειροτόμων εσωτερικών σπειρωμάτων (κολαούζα).

Σχήμα 19: Ολόσωμοι βιδολόγοι (φιλιέρες).

ΔΡΑΠΑΝΟ
Η πράξη της διάνοιξης μίας κυκλικής οπής (τρύπας) σε ένα στερεό σώμα με
αφαίρεση υλικού λέγεται τρυπάνισμα. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την
εργασία αυτή λέγεται τρυπάνι.
Το τρυπάνι για να ανοίξει την τρύπα, πρέπει να κάνει ταυτόχρονα δύο κινήσεις:
 περιστροφική
 ευθύγραμμη
Η εργαλειομηχανή που χρησιμοποιείτε για την εργασία αυτή είναι το δράπανο
(Σχήμα 20.β). Η ποικιλία δράπανων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία είναι
πάρα πολύ μεγάλη, και κατατάσσονται ανάλογα με το βάρος / μέγεθος τους, της
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θέσης της κυρίας ατράκτου και με βάση τον αριθμό των ατράκτων που τρυπούν
ταυτόχρονα.

(α)

(β)

Σχήμα 20: α) Οι κινήσεις του τρυπανιού i). Περιστροφική και ii). Ευθύγραμμη
β) Δράπανο στήλης

Διάτρηση των οπών των πλευρών του κιβωτίου
Βήμα 1
Επικαλύπτονται με κιμωλία οι επιφάνειες των πλευρών

Βήμα 1

Βήμα 2
Με τη χρήση υψομετρικού χαράκτη χαράζουμε δύο ευθείες στα σημεία των
συντεταγμένων σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο

Βήμα 2
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Βήμα 3
Στα σημεία που τέμνονται οι ευθείες (κέντρα οπών) με τη χρήση πόντας και
σφυριού ποντάρουμε τα κέντρα

Βήμα 3

Βήμα 4
Συγκρατούμε μαζί τις πλευρές και στο δράπανο τρυπάμε σταδιακά μέχρι την
διάμετρο των 17,5mm

Βήμα 4

Σπειροτόμηση Κυλίνδρου
Βήμα 1
Χαράζουμε και τρυπάμε τον αλουμινένιο δίσκο με τρυπάνι Φ5,5

Βήμα 1

Βήμα 2
Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας σετ σπειρότομων εσωτερικών σπειρωμάτων
(κολαούζα) Μ6 δημιουργούμε εσωτερικό σπείρωμα
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής
στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης
επάλληλων στρώσεων υλικού. Οι τεχνική αυτή στηρίζεται στον "τεμαχισμό" (slicing)
της τρισδιάστατης CAD αναπαράστασης ενός αντικειμένου, σε λεπτά στρώματα
(layers) και στην από κάτω προς τα πάνω δόμηση του αντικειμένου αυτού με
εναπόθεση του κάθε στρώματος στο προηγούμενό του.

Σχήμα 21: 3D Εκτυπωτής

Με την τεχνική αυτή το κομμάτι κατασκευάζεται με εναπόθεση ημίρρευστου
πλαστικού υλικού, κατά επίπεδα. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανακυκλωμένο
πλαστικό ABS και βρίσκεται σε μορφή σύρματος, διαμέτρου 1.25 mm. Το σύρμα
θερμαίνεται σε θερμοκρασία κοντά στο σημείο τήξης του υλικού,-περίπου 260οCμέσω μιας θερμαινόμενης κεφαλής. Το ημίρρευστο υλικό εναποτίθεται στο αμέσως
προηγούμενο επίπεδο μέσω της κεφαλής, η οποία διαγράφει την τομή του
πρωτότυπου στο συγκεκριμένο ύψος. Το υλικό αμέσως μετά την εναπόθεσή του,
στερεοποιείται λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
Με τον τρόπο αυτό κάθε επίπεδο του αντικειμένου προσκολλάται στο
προηγούμενό του. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί το κομμάτι.
Το αντικείμενο δομείται επάνω σε μία λεπτή βάση, έτσι ώστε να διευκολύνεται η
απομάκρυνσή του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δόμησης. Εκτός από το
κυρίως υλικό που χρησιμοποιεί ο τρισδιάστατος εκτυπωτής για την δόμηση των
κομματιών, χρησιμοποιείται και ένα δευτερεύων υλικό, παρόμοιας χημικής
σύστασης, για την δημιουργία δομών που υποστηρίζουν την γεωμετρία το. Το
αντικείμενο, μετά την δημιουργία του, αφαιρείται από τη βάση του και καθαρίζεται
από τις υποστηρικτικές δομές.

Σχήμα 22: Τρισδιάστατα εκτυπωμένος Οδοντωτός Τροχός
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: ΛΕΙΑΝΣΗ
Η λείανση κατατάσσεται και αυτή στις διεργασίες αφαίρεσης υλικού. Ειδικότερα
όμως πρόκειται για μία διεργασίας αποπεράτωσης. Η αφαίρεση του υλικού γίνεται με
την βοήθεια περιστρεφόμενου λειαντικού τροχού με μεγάλη ταχύτητα περιστροφής. Ο
λειαντικός τροχός αποτελείται από μία συνδετική μάζα που συγκρατεί σωματίδια
σκληρού υλικού (π.χ. φυσικό ή τεχνητό κορούνδιο, ανθρακοπυρίτιο, διαμάντι). O
λειαντικός τροχός αντί για ένα κοπτικό εργαλείο διαθέτει άπειρα κοπτικά στοιχεία και
αποδίδει πολύ καλή ποιότητα επιφάνειας.
Χαρακτηριστικά στοιχεία της λείανσης είναι:
 Βάθος κοπής που κυμαίνεται από 0,005 μέχρι 0,08 mm.
 Ταχύτητα κοπής του τροχού που κυμαίνεται από 25 μέχρι 30 m/sec.
 Ταυτόχρονη περιστροφική κίνηση τόσο του εργαλείου όσο και του
κομματιού.
 Η διεργασία της λείανσης είναι ιδανική κατεργασία κομματιών τα οποία έχουν
υποστεί διεργασίες σκλήρυνσης.

(α)

(β)

Σχήμα 23: (α) Λειαντική μηχανή για εξωτερικές κυλινδρικές επιφάνειες. (β) Λειαντική μηχανή για
εξωτερικές επίπεδες επιφάνειες
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ –
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η ηλεκτροσυγκόλληση είναι θερμική κατεργασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη
σύντηξη και κατά συνέπεια τη σύνδεση δύο ή περισσότερων κομματιών από το ίδιο ή
διαφορετικά υλικά με την πρόσθεση ενός δεύτερου ή τρίτου υλικού με την μορφή
τήγματος. Οι συγκολλήσεις μπορούν γενικά να ταξινομηθούν σε συγκολλήσεις
τήξεως (οξυγονοκολλήσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου) και συγκολλήσεις πιέσεως
(ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως, συγκολλήσεις τριβής, ψυχρές συγκολλήσεις).
Στις διεργασίες συγκόλλησης με σύντηξη, η περιοχή σύνδεσης αποτελείται από τρεις
ζώνες όπως φαίνεται στο Σχήμα . Αυτές οι τρεις ζώνες είναι η μεταλλική βάση,
δηλαδή το εξάρτημα που θα συγκολληθεί, η θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη της
μεταλλικής βάσης και το μέταλλο συγκόλλησης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της
συγκόλλησης, που λιώνει κατά την διεργασία. Η κατάσταση του μετάλλου και οι
ιδιότητες της δεύτερης και της τρίτης ζώνης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το
είδος των συνδεομένων μετάλλων, την διεργασία της συγκόλλησης, τα προστιθέμενα
μέταλλα συγκόλλησης (όταν χρησιμοποιούνται) και των μεταβλητών της διεργασίας.
Μια σύνδεση, που δημιουργείται χωρίς την χρησιμοποίηση προστιθέμενου μετάλλου,
ονομάζεται αυτογενής. Η ζώνη συγκόλλησης στην περίπτωση αυτή αποτελείται από
το τηγμένο και επαναστερεοποιημένο μέταλλο της βάσης. Μια σύνδεση με
προστιθέμενο μέταλλο, έχει μια κεντρική ζώνη, η οποία αποτελείται από ένα μείγμα
μετάλλων, στο οποίο συμμετέχει η μεταλλική βάση και τα προστιθέμενα μέταλλα.
Μετά την εφαρμογή θερμότητας και την εισαγωγή του προστιθέμενου μετάλλου
(όταν υπάρχει) στην περιοχή συγκόλλησης, η συγκολλημένη σύνδεση αφήνεται να
ψυχθεί με φυσικό τρόπο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Heat-affected zone
Original structure
Fusion zone (weld metal)

Base metal

Temperature

Molten
weld metal
Melting point of
base metal

Original
temperature
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 24: 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
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κομμάτι, το οποίο, επειδή έχει ψυχθεί αργά, αποτελείται από μεγάλους κόκκους.
Συνεπώς, η δομή αυτή παρουσιάζει χαμηλή αντοχή, ανθεκτικότητα και ολκιμότητα.
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.
Μερικά Βασικά Είδη Συγκόλλησης
 Συγκόλληση με οξυγονοασετυλίνη: χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση
μεταλλικών ελασμάτων, σωλήνων, δοκών, κλπ. Πραγματοποιείται μέσω της
τήξης των προς συγκόλληση τεμαχίων. Η απαιτούμενη θερμότητα για την
τήξη των άκρων των τεμαχίων παράγεται από την καύση του οξυγόνου με τη
βοήθεια ασετυλίνης. Επίσης, η φλόγα της οξυγονοασετυλίνης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κοπή μεταλλικών (σιδηρούχων) ελασμάτων. Αφού
θερμανθεί αρχικά το έλασμα μέσω της φλόγας της οξυγονοασετυλίνης, στη
συνέχεια παρέχεται καθαρό οξυγόνο που οξειδώνει το σίδηρο που περιέχεται
στο έλασμα, με αποτέλεσμα την κοπή, αλλά και τη διατήρηση της
ερυθροπύρωσης του ελάσματος, ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω θέρμανση
μέσω της καύσης ασετυλίνης.
 Συγκόλληση Τόξου (ηλεκτροσυγκόλληση): στηρίζεται στην αρχή της
δημιουργίας ενός ηλεκτρικού τόξου ανάμεσα στο κομμάτι προς κόλληση και
ένα ηλεκτρόδιο που χρησιμεύει και σαν συγκολλητικό μέσο. Το κομμάτι και
το ηλεκτρόδιο συνδέονται στους πόλους μια γεννήτριας συνεχούς ή
εναλλασσόμενου ρεύματος που στην πράξη αποτελεί μέρος των μηχανών
ηλεκτροσυγκόλλησης. Η δημιουργία του ηλεκτρικού τόξου οδηγεί στην
ανάπτυξη μεγάλης θερμοκρασίας (4000 °C) στην περιοχή κόλλησης. Το
μέταλλο προς συγκόλληση τήκεται, ενώ από πάνω του δημιουργείται ένα
στρώμα αερίων ταυτόχρονα με μια πάστα πάνω στη ραφή, τα οποία
προέρχονται από την επένδυση του ηλεκτροδίου. Η πάστα συμβάλλει στην
τήξη του μετάλλου και εμποδίζει την ταχεία απόψυξη, που θα οδηγούσε στη
βαφή της ραφής. Τελικά, η ραφή συγκόλλησης προκύπτει από το λιωμένο
μέταλλο προς κόλληση και από το λιωμένο μέταλλο του πυρήνα του
ηλεκτρόδιου.
 Ηλεκτροσυγκόλληση σε αδρανή ατμόσφαιρα: χρησιμοποιείται αδρανή
αέριο (Αργό – Ar ή Ήλιο – He), με στόχο τη μόνωση της περιοχής
συγκόλλησης από το Οξυγόνο και το Άζωτο του αέρα που μπορούν να
επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα συγκόλλησης. Με τη χρήση αδρανών
αερίων, επιτυγχάνεται ευκολότερη συγκόλληση, με σταθερότερο ηλεκτρικό
τόξο, μεγαλύτερη αντοχή στις ραφές, μικρότερες θερμικές παραμορφώσεις
και λιγότερες αναθυμιάσεις. Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι: η μέθοδος
T.I.G. – Tungsten Inert Gas (δίστηκτο ηλεκτρόδιο και αέριο αργό), η μέθοδος
M.I.G. – Metal Inert Gas (καταναλισκόμενο ηλεκτρόδιο και αέριο αργό) και η
μέθοδος M.A.G. – Metal Active Gas (καταναλισκόμενο ηλεκτρόδιο και
ανθρακικά αέρια).
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
Κατά την διάρκεια παραμονής στο μηχανουργείο οι φοιτητές θα πρέπει
υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν:





Προστατευτικά γυαλιά.
Προστατευτικά γάντια.
Φόρμα εργασίας.
Παπούτσια γερά και κλειστά.

Κανόνες ασφάλειας


Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός οποιασδήποτε εργαλειομηχανής χωρίς την
εποπτεία έμπειρου προσωπικού.
 Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση αντικειμένων με γερανογέφυρα από μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 Πριν θέσετε σε λειτουργία οποιαδήποτε εργαλειομηχανή, βεβαιωθείτε ότι η
συγκράτηση του προς κατεργασία κομματιού είναι ασφαλής.
 Ποτέ μην κάνετε μετρήσεις πάνω στο κομμάτι που επεξεργάζεστε, όταν αυτό
βρίσκεται σε κίνηση.
 Καθαρίζετε τα γρέζια μόνο με βούρτσα και φορώντας γάντια εργασίας.
 Ποτέ μην προσπαθείτε με το χέρι, να ελαττώσετε ή να μηδενίσετε την
ταχύτητα του κομματιού που επεξεργάζεστε.
 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ταχύτητας, όταν η εργαλειομηχανή είναι σε
λειτουργία.
 Κατά την διάνοιξη οπών, φροντίστε τα τρυπάνια που χρησιμοποιείτε να είναι
σε καλή κατάσταση. Μεταχειρισμένα και ατρόχιστα τρυπάνια μπορεί να
σπάσουν και να προκαλέσουν ατυχήματα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το προς
κατεργασία κομμάτι είναι καλά σταθεροποιημένο στην συσκευή συγκράτησης
(μέγκενη).
 Η διάνοιξη οπών μεγάλου βάθους να πραγματοποιείται με δύο ή τρεις
προσπάθειες, ώστε να δοθεί αφενός χρόνος για την ψύξη του τρυπανιού και
αφετέρου να απομακρυνθούν τα γρέζια.
 Η διάνοιξη οπών μεγάλης διαμέτρου να πραγματοποιείται με δύο ή τρεις
προσπάθειες, ξεκινώντας από τρυπάνι μικρής διαμέτρου και καταλήγοντας
στην επιθυμητή διάμετρο, ώστε να μειώνονται οι δυνάμεις κοπής και να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης του τρυπανιού.
 Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη σας ατύχημα πιέστε αμέσως το
κουμπί ταχείας παύσης (Emergency Stop) της εργαλειομηχανής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Στην συνέχεια ακολουθούν τα κατασκευαστικά σχέδια του μηχανισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΥΛΛΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Στην συνέχεια ακολουθούν τα φύλλα μετρήσεων των διαστάσεων των
κατασκευασθέντων εξαρτημάτων και των μετρήσεων στροφών και θορύβου του
τελικού μηχανισμού.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- 43 -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Φύλλο μετρήσεων κατασκευασθέντων εξαρτημάτων.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ:...........
ΤΟΡΝΟΣ

ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.

245rpm,
308,4rpm,
381,7rpm,
489,5rpm,
604,3rpm

ΤΣΟΚ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
(Σχέση μετάδοσης 1:2 και 1:3)

ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟ
(Stroboscope)

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΧΟΥ
(Sound Level Meter)

ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΘΟΡΥΒΟΣ
ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ
ΤΡΟΧΩΝ

Διάγραμμα διαδικασίας μετρήσεων.

Α/Α

Στροφές
Εισόδου
(rpm)

1
2
3
4
5

255
330
385
510
585

Στροφές Εξόδου
(rpm)
Σχέση
Μετάδοσης
1:2

Σχέση
Μετάδοσης
1:3

Θόρυβος
(dB)
Σχέση
Μετάδοσης
1:2

Σχέση
Μετάδοσης
1:3

Θόρυβος
περιβ/ντος
(dB)
Ταχ.1 Ταχ.2

Πίνακας μετρήσεων

Φύλλο μετρήσεων στροφών και θορύβου τελικού μηχανισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Στην συνέχεια ακολουθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την πραγματοποίηση των
εργαστηριακών ασκήσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΡΝΟΣ
Συμπληρωματικές οδηγίες και παρουσίαση
1. Γενικές αρχές τόρνευσης
2. Οδηγίες για την κατασκευή του Σταθερού Άξονα (Αριθμός Σχεδίου 5)












Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: κυλινδρική ράβδος
Αρχικό μήκος: 240 mm
Αρχική διάμετρος: 18 mm
Πρόωση:.......(m/min)
Στροφές:........(rpm)
Κοπτικό εργαλείο: ταχυχάλυβας, διατομής (10Χ10) mm
Εγκάρσια τόρνευση δεξιά και αριστερά της ράβδου, βάθος κοπής 4.5 mm, τελικό
μήκος 231 mm
Κεντράρισμα δεξιά και αριστερά
Τόρνευση κατά μήκος 206 mm του άξονα, τελική διάμετρο; 17,8 mm, βάθος κοπής
0,1 mm
Κατασκευή δύο εγκοπών (πατούρες), βάθους 1 mm και πλάτους 1,3 mm

3. Οδηγίες για την κατασκευή του Κινούμενου Άξονα (Αριθμός Σχεδίου 4)












Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: κυλινδρική ράβδος
Αρχικό μήκος: 245 mm
Αρχική διάμετρος: 18 mm
Πρόωση:.......(m/min)
Στροφές:........(rpm)
Κοπτικό εργαλείο: ταχυχάλυβας, διατομής (10Χ10) mm
Εγκάρσια τόρνευση δεξιά και αριστερά της ράβδου, βάθος κοπής 3 mm, τελικό
μήκος 239 mm
Κεντράρισμα δεξιά και αριστερά
Τόρνευση κατά μήκος 214 mm του άξονα, τελική διάμετρο; 17,8 mm, βάθος κοπής
0,1 mm
Κατασκευή τεσσάρων εγκοπών (πατούρες), βάθους 1 mm και πλάτους 1,3 mm
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4. Οδηγίες για την κατασκευή του Οδοντωτού Τροχού 1 πριν την φρέζα
(Αριθμός Σχεδίου 8.α)














Υλικό: Αλουμίνιο
Αρχική μορφή: κυλινδρική
Αρχικό παχος: 23 mm
Αρχική διάμετρος: 50 mm
Πρόωση:.......(m/min)
Στροφές:........(rpm)
Κοπτικό εργαλείο: ταχυχάλυβας, διατομής (10Χ10) mm
Κατασκευή αποστάτη
Εγκάρσια τόρνευση από την μία όψη του κυλίνδρου και κεντράρισμα, βάθος κοπής
1,5 mm
Εγκάρσια τόρνευση από την άλλη όψη του κυλίνδρου και κεντράρισμα, βάθος κοπής
1,5 mm, τελικό μήκος 20 mm
Κατασκευή δακτυλίου (αφαλού) μήκους 10 mm, εξωτερική διάμετρος 29 mm
Κατασκευή οπής διαμέτρου 17,6 mm
Διαμήκης τόρνευση του κυλίνδρου, βάθος κοπής 4 mm, τελική εξωτερική διάμετρος
42 mm
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6. Πίνακας με ενδεικτικές τιμές ταχυτήτων κοπής U240 U480 για
ξεχόνδρισμα σε τόρνο με σκληρομέταλλα και ταχυχάλυβες
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7. Διάγραμμα καθορισμού ταχυτήτων κοπής, πρόωσης και βάθους
κοπής

8. Διάγραμμα καθορισμού ταχυτήτων τόρνου
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ΦΡΕΖΑ I
Συμπληρωματικές οδηγίες και παρουσίαση
1. Γενικές αρχές Φρέζας
2. Οδηγίες για την κατασκευή της Βάσης (Αριθμός Σχεδίου 1)












Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό μήκος: 140 mm
Αρχικό πλάτος: 100 mm
Αρχικό πάχος: 10 mm
Κοπτικό εργαλείο: κονδύλι μετωπικού φρεζαρίσματος Φ8.
Κατεργασία της μίας κάθετης επιφάνειας κατά πλάτος του ελάσματος, βάθος κοπής 1
mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά πλάτος του ελάσματος, βάθος
κοπής 1 mm, τελική διάσταση 135 mm
Κατεργασία της μίας κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος κοπής 1
mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 1 mm, τελική διάσταση 96 mm
Αφαίρεση υλικού βάθους 5 mm και πλάτους 5mm κατά μήκος των πλευρών μήκους
135 mm.

3. Οδηγίες για την κατασκευή της Δεξιάς Πλευράς (Αριθμός Σχεδίου 2)











Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό μήκος: 140 mm
Αρχικό ύψος: 80 mm
Αρχικό πάχος: 10 mm
Κοπτικό εργαλείο: Kοντύλι μετωπικού φρεζαρίσματος Φ8
Κατεργασία της μίας κάθετης επιφάνειας κατά το ύψος του ελάσματος, βάθος κοπής
1 mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά το ύψος του ελάσματος, βάθος
κοπής 1 mm, τελική διάσταση 135 mm
Κατεργασία της μίας κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος κοπής 1
mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 1 mm, τελική διάσταση 76,4 mm
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4. Οδηγίες για την κατασκευή της Αριστερής Πλευράς ( Αριθμός Σχεδίου 3)











Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό μήκος: 140 mm
Αρχικό ύψος: 80 mm
Αρχικό πάχος: 10 mm
Κοπτικό εργαλείο: κοντύλι μετωπικού φρεζαρίσματος Φ8
Κατεργασία της μίας κάθετης επιφάνειας κατά το ύψος του ελάσματος, βάθος κοπής
1 mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά το ύψος του ελάσματος, βάθος
κοπής 1 mm, τελική διάσταση 135 mm
Κατεργασία της μίας κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος κοπής 1
mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 1 mm, τελική διάσταση 76,4 mm
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΔΡΑΠΑΝΟ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ
Συμπληρωματικές οδηγίες και παρουσίαση
1. Γενικές αρχές εφαρμοστήριου
2. Οδηγίες για την διάνοιξη οπών στην Βάση (Αριθμός Σχεδίου 1)






Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό πάχος: 10 mm
Διάνοιξη δύο οπών Φ 6,5, στο δράπανο
Στροφές:........(rpm)

3. Οδηγίες για την διάνοιξη οπών στην Δεξιά Πλευρά (Αριθμός Σχεδίου 2)







Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό πάχος: 10 mm
Διάνοιξη δύο οπών Φ 17,5 στο δράπανο
Κατεργασία των οπών με αλεζουάρ, τελική διάμετρος Φ 17,6
Στροφές:........(rpm)

4. Οδηγίες για την διάνοιξη οπών και σπειρωμάτων στην Αριστερή
Πλευρά (Αριθμός Σχεδίου 3)









Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό πάχος: 10 mm
Διάνοιξη δύο οπών Φ 17,5 στην επιφάνεια του ελάσματος, με χρήση δράπανου
Κατεργασία των οπών με αλεζουάρ, τελική διάμετρος Φ 17,6
Διάνοιξη δύο οπών Φ 5,5 και βάθους 17,8 mm στην μία κάθετη επιφάνεια του
ελάσματος, με χρήση δράπανου
Στροφές:........(rpm)
Διάνοιξη δύο σπειρωμάτων Μ6 και βάθους 15 mm στις προηγούμενες οπές

5. Οδηγίες για την διάνοιξη οπών στον Σταθερό Άξονα (Αριθμός Σχεδίου 5)






Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: κυλινδρική ράβδος
Μήκος: 231 mm
Διάμετρος: 17,8 mm
Διάνοιξη δύο τυφλών οπών Φ 5,5 και βάθους 1 mm στην επιφάνεια του άξονα, με
χρήση δράπανου
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Στροφές:........(rpm)

6. Οδηγίες για την διάνοιξη οπών στον Κινούμενο Άξονα (Αριθμός
Σχεδίου 4)







Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: κυλινδρική ράβδος
Μήκος: 239 mm
Διάμετρος: 17,8 mm
Διάνοιξη δύο τυφλών οπών Φ5,5 και βάθους 1 mm στην επιφάνεια του άξονα, με
χρήση δράπανου
Στροφές:........(rpm)

7. Οδηγίες για την διάνοιξη σπειρώματος στον δακτύλιο (αφαλό) του
Οδοντωτού Τροχού 3




Υλικό: Αλουμίνιο
Διάνοιξη διαμπερούς οπής Φ5,5 στον δακτύλιο (αφαλό) του εξαρτήματος με χρήση
δράπανου
Κατασκευή σπειρώματος M6 στην προηγούμενη οπή με κολαούζο

8. Οδηγίες για την διάνοιξη σπειρώματος στην Βάση Περιστροφής
(Αριθμός Σχεδίου 6)






Υλικό: Αλουμίνιο
Διάνοιξη διαμπερούς οπής Φ5,5 στην επιφάνεια του δίσκου περιστροφής με χρήση
δράπανου
Διάνοιξη διαμπερούς οπής Φ5,5 στον δακτύλιο του δίσκου περιστροφής με χρήση
δράπανου
Κατασκευή σπειρώματος M6 στην οπή της επιφάνειας του δίσκου περιστροφής με
κολαούζο
Κατασκευή σπειρώματος M6 στον δακτύλιο του δίσκου περιστροφής με κολαούζο
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΦΡΕΖΑ ΙΙ &3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Συμπληρωματικές οδηγίες και παρουσίαση
1. Γενικές αρχές φρεζαρίσματος
2. Οδηγίες για την κατασκευή του Οδοντωτού Τροχού 3 (Αριθμός
Σχεδίου 10)








Υλικό: Αλουμίνιο
Αρχική μορφή: κυλινδρική
Αρχικό πάχος: 30 mm
Αρχική διάμετρος: 110 mm
Κατασκευή με φρεζάρισμα (χρήση διαιρέτη φρέζας) οδοντωτού τροχού με Module =
3, Αριθμό δοντιών = 32 και πάχος = 10 mm
Στροφές:..........(rpm)
Πρόωση:..........(m/min)

3. Πίνακας με ενδεικτικές τιμές ταχυτήτων κοπής
προώσεις ανά δόντι Sz (mm) για φρεζάρισμα

U(m/mm) και

4. Γενικές αρχές Τρισδιάστατης εκτύπωσης (10 λεπτά)
5. Οδηγίες για την κατασκευή του Οδοντωτού Τροχού 2 (Αριθμός
Σχεδίου 9.α)


Υλικό: ΑΒS Πλαστικό
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Κατασκευή με 3D Εκτύπωση οδοντωτού τροχού με Module = 3, Αριθμό δοντιών =
16 και πάχος = 10 mm
Στροφές:..........(rpm)
Θερμοκρασία:..........(m/min)
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: ΛΕΙΑΝΣΗ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)
Συμπληρωματικές οδηγίες και παρουσίαση
1. Γενικές αρχές λείανσης
2. Οδηγίες για την λείανση της Βάσης (Αριθμός Σχεδίου 1)









Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό μήκος: 135 mm
Αρχικό πλάτος: 96 mm
Αρχικό πάχος: 10 mm
Κοπτικό εργαλείο: Λειαντικός τροχός Ανθρακοπυριτίου
Ταχύτητα παλινδρόμησης........(m/min)
Επίπεδη λείανση της άνω οριζόντιας επιφάνειας της Βάσης, βάθος κοπής 0,2 mm,
τελικό πάχος 9,8 mm

3. Οδηγίες για την λείανση της Δεξιάς Πλευράς (Αριθμός Σχεδίου 2)










Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό μήκος: 135 mm
Αρχικό ύψος: 76,4 mm
Αρχικό πάχος: 10 mm
Κοπτικό εργαλείο: Λειαντικός τροχός Ανθρακοπυριτίου
Ταχύτητα παλινδρόμησης........(m/min)
Επίπεδη λείανση της μίας κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 0,2 mm
Επίπεδη λείανση της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 0,2 mm, τελική διάσταση 76 mm

4. Οδηγίες για την λείανση της Αριστερής Πλευράς (Αριθμός Σχεδίου 3)








Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Αρχικό μήκος: 135 mm
Αρχικό ύψος: 76,4 mm
Αρχικό πάχος: 10 mm
Κοπτικό εργαλείο: Λειαντικός τροχός Ανθρακοπυριτίου
Ταχύτητα παλινδρόμησης........(m/min)
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Επίπεδη λείανση της μίας κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 0,2 mm
Κατεργασία της δεύτερης κάθετης επιφάνειας κατά μήκος του ελάσματος, βάθος
κοπής 0,2 mm, τελική διάσταση 76 mm

5. Οδηγίες για την λείανση του Σταθερού Άξονα (Αριθμός Σχεδίου 5)









Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: κυλινδρική ράβδος
Αρχικό μήκος: 231 mm
Αρχική διάμετρος: 17,8 mm
Κοπτικό εργαλείο: Λειαντικός τροχός Ανθρακοπυριτίου
Στροφές:........(rpm)
Πρόωση:.......(m/min)
Κυλινδρική λείανση εξωτερικής επιφάνειας, βάθος κοπής 0,1 mm, τελική διάμετρος
17,6 mm,

6. Οδηγίες για την λείανση του Κινούμενου Άξονα (Αριθμός Σχεδίου 4)









Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: κυλινδρική ράβδος
Αρχικό μήκος: 239 mm
Αρχική διάμετρος: 17,8 mm
Κοπτικό εργαλείο: Λειαντικός τροχός Ανθρακοπυριτίου
Στροφές:........(rpm)
Πρόωση:.......(m/min)
Κυλινδρική λείανση εξωτερικής επιφάνειας, βάθος κοπής 0,1 mm, τελική διάμετρος
17,6 mm

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- 57 -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι ΚΑΙ ΙΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Συμπληρωματικές οδηγίες και παρουσίαση
1. Γενικές αρχές συγκόλλησης
2. Οδηγίες για την συγκόλληση της Βάσης (Αριθμός Σχεδίου 1) και της
Αριστερής Πλευράς (Αριθμός Σχεδίου 3)
Βάση






Υλικό: St 37
Αρχική μορφή: έλασμα
Μήκος: 135 mm
Πλάτος: 96 mm
Πάχος: 9,8 mm

Αριστερή Πλευρά
 Υλικό: St 37
 Αρχική μορφή: έλασμα
 Μήκος: 135 mm
 Ύψος: 76 mm
 Πάχος: 10 mm
 Τύπος ηλεκτροδίου: Κοινά ηλεκτρόδια μαλακού χάλυβα
 Κατασκευή καλύμπρας
 Συγκόλληση εσωτερική /και εξωτερική με ραφές μήκους 20 mm

3. Πίνακας με τις αντιστοιχίες Διαμέτρου ηλεκτροδίου και Έντασης
ρεύματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στην συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης.

1ο Εξάμηνο (Εαρινό)
Βαθμός Τεχνικής Έκθεσης (50%):
Η τεχνική έκθεση κάθε ομάδας αξιολογείται με βάση

Την πληρότητα

Την ορθότητα

Την παρουσίαση

Την έκφραση \ διατύπωση
Βαθμός κατασκευασθέντων εξαρτημάτων (50%):
Τα εξαρτήματα που κατασκευάσθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου
βαθμολογούνται σύμφωνα την απόκλιση των πιο κρίσιμων διαστάσεων τους από την
ονομαστική τιμή τους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Στον Πίνακας 1, δίνονται οι μετρήσεις κάθε ομάδας για την ``ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1``
(Απόσταση οπών στήριξης αξόνων της δεξιάς πλευράς) η ονομαστική τιμή της οποίας
είναι 72mm. Στην επόμενη στήλη υπολογίζεται η απόκλιση που έχει κάθε ομάδα
στην διάστασή της από την ονομαστική τιμή. Στη συνέχεια υπολογίζεται η
ΜΕΓΙΣΤΗ απόκλιση κατά απόλυτη τιμή (1,38mm).

Πίνακας 1: Μετρήσεις διάστασης 1 για όλες τις ομάδες.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- 59 -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Η ομάδα με την μεγαλύτερη απόκλιση (α) από την ονομαστική τιμή της διάστασης
λαμβάνει τον μικρότερο βαθμό, δηλαδή 1. Η τιμή της μέγιστης απόκλισης χωρίζεται
σε δέκα πεδία που αντιστοιχούν στους βαθμούς από 1 έως 10. Ανάλογα σε ποιο
πεδίο βρίσκεται η τιμή της διάστασης της κάθε ομάδας, λαμβάνει και τον αντίστοιχο
βαθμό.

10
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α: Μέγιστη Απόκλιση
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Απόκλιση
Σχήμα 25: Κατανομή βαθμολογίας σε σχέση με την απόκλιση από την ονομαστική τιμή

Π.χ., σύμφωνα με τον Πίνακας 1, η μέγιστη απόκλιση είναι 1,38mm και η ομάδα
στην οποία αντιστοιχεί η μέγιστη απόκλιση (Δ2) έχει βαθμολογηθεί με 1. Η
απόκλιση της ομάδας Δ4 είναι 0,03mm και βρίσκεται στο πεδίο
0  ό  0,03 


10

 0,138

και κατά συνέπεια, λαμβάνει βαθμό 10.

Τελικός βαθμός ομάδας:
Ο τελικός βαθμός κάθε ομάδας δίνεται από τον συνυπολογισμό του βαθμού της
Τεχνικής Έκθεσης και του βαθμού των εξαρτημάτων.
ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  50%    ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ Ν  50% 

 


Τελικός βαθμός φοιτητή:
Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή δίνεται από τον συνυπολογισμό του βαθμού της
Τεχνικής Έκθεσης της ομάδας του, του βαθμού των εξαρτημάτων της ομάδας του
καθώς και από την συνολική παρουσία του στα εργαστήρια κατά την διάρκεια του
εξαμήνου.
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2ο Εξάμηνο (Θερινό)
Βαθμός Τεχνικής Έκθεσης (50%):
Η τεχνική έκθεση κάθε ομάδας αξιολογείται με βάση

Την πληρότητα

Την ορθότητα

Την παρουσίαση

Την έκφραση \ διατύπωση
Βαθμός μηχανισμού (50%):
Ο μηχανισμός που κατασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε κατά την διάρκεια του Α΄
έτους βαθμολογείται σύμφωνα με την απόκλιση των στροφών εξόδου κάθε ταχύτητας
καθώς επίσης και τον θόρυβο κάθε ταχύτητας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Στον Πίνακας 1, δίνονται οι μετρήσεις κάθε ομάδας για τις ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ για
την 1η Ταχύτητα (i=1:2) η ονομαστική τιμή των οποίων είναι 763,4. Στην επόμενη
στήλη υπολογίζεται η απόκλιση που έχει κάθε ομάδα στις στροφές της από την
ονομαστική τιμή και τέλος υπολογίζεται η ΜΕΓΙΣΤΗ απόκλιση κατά απόλυτη τιμή
(2,9 στροφές).
Στον Πίνακα 2, δίνονται οι μετρήσεις κάθε ομάδας για τον ΗΧΟ του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (dB) για τις δύο θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων του κιβωτίου
ταχυτήτων του τόρνου (Ταχ.1 & Ταχ.2), στην συνέχεια δίνονται οι μετρήσεις του
ΗΧΟΥ του Μηχανισμού για την 1η Ταχύτητα (i=1:2) με στροφές εισόδου 381,7 και
υπολογίζεται η διαφορά τους και τέλος υπολογίζεται η ΜΕΓΙΣΤΗ απόκλιση κατά
απόλυτη τιμή (13,1dB).
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Πίνακας 2: (α) Μετρήσεις Στροφές Εξόδου

(β) Μετρήσεις Θορύβου

Η ομάδα με την μεγαλύτερη απόκλιση (α) από την ονομαστική τιμή των στροφών
λαμβάνει τον μικρότερο βαθμό, δηλαδή 1. Η τιμή της μέγιστης απόκλισης χωρίζεται
σε δέκα πεδία που αντιστοιχούν στους βαθμούς από 1 έως 10. Ανάλογα σε ποιο
πεδίο βρίσκεται η τιμή των στροφών της κάθε ομάδας, λαμβάνει και τον αντίστοιχο
βαθμό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τις μετρήσεις του ΘΟΡΥΒΟΥ (Πίνακας
2(β)).
Άρα κάθε ομάδα έχει έναν βαθμό B1 ο οποίος προκύπτει από τις μετρήσεις των
Στροφών και έναν Β2 από τις μετρήσεις του Θορύβου.
Ο Τελικός βαθμός του μηχανισμού Β είναι ο μέσος όρος των βαθμών Β1 και Β2.

B  B2
B 1
2
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Απόκλιση
Σχήμα 26: Κατανομή βαθμολογίας σε σχέση με την απόκλιση από την ονομαστική τιμή

Π.χ., σύμφωνα με τον Πίνακας 1, η μέγιστη απόκλιση στις μετρήσεις στροφών είναι
2,9 και η ομάδα στην οποία αντιστοιχεί η μέγιστη απόκλιση (Δ1) έχει βαθμολογηθεί
με 1.
Η απόκλιση της ομάδας Α3 είναι 0 και βρίσκεται στο πεδίο
0  ό  0 


 0,29
10

και κατά συνέπεια, λαμβάνει βαθμό 10.

Τελικός βαθμός ομάδας:
Ο τελικός βαθμός κάθε ομάδας δίνεται από τον συνυπολογισμό του βαθμού της
Τεχνικής Έκθεσης και του βαθμού των εξαρτημάτων.
  
     50%        50% 

 


Τελικός βαθμός φοιτητή:
Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή δίνεται από τον συνυπολογισμό του βαθμού της
Τεχνικής Έκθεσης της ομάδας του, του βαθμού των εξαρτημάτων της ομάδας του
καθώς και από την συνολική παρουσία του στα εργαστήρια κατά την διάρκεια του
εξαμήνου.
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