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∆΄
1.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους
µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή ποσότητα υλικού για την τελική
κατεργασία. Η τελική κατεργασία στη διαµόρφωση ενός εξαρτήµατος µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε µεθόδους
αφαίρεσης υλικού, µια και προκύπτει µε τέτοιες κατεργασίες µεγαλύτερη ακρίβεια στις διαστάσεις και καλύτερη
ποιότητα επιφάνειας. Με τη µορφοποίηση µε παραµόρφωση επιτυγχάνεται η διαµόρφωση ενός προϊόντος χωρίς
µεγάλη απώλεια υλικού. Στο σχήµα 1.1 φαίνονται διάφορα αντικείµενα, που έχουν παραχθεί µε κατεργασίες
διαµόρφωσης.

Σχήµα 1.1 : Αντικείµενα που έχουν παραχθεί µε διαδικασίες διαµόρφωσης
Με τις κατεργασίες διαµόρφωσης συνήθως παράγονται προϊόντα κοντά στην τελική µορφή τους. Τέλος, µε τις
κατεργασίες µε προσθήκη (συνδέσεις, κολλήσεις, κ.λπ.), παράγονται προϊόντα από διαφορετικά εξαρτήµατα, τα
οποία συνδέονται µεταξύ τους είτε µόνιµα (συγκολλήσεις, κολλήσεις) είτε προσωρινά (κοχλιοσυνδέσεις).

1.1

Πλαστική παραµόρφωση

Οι σηµαντικότερες αλλαγές στις διαδικασίες µορφοποίησης των µετάλλων έγιναν τον 18° και 19° αιώνα, που
άρχισαν να υιοθετούνται οι µηχανικές διεργασίες. Η ανάπτυξη αυτή της τεχνολογίας διαµορφώσεως των
µετάλλων είχε ως αποτέλεσµα την έρευνα σε νέα υλικά, στα οποία µπορούσαν να εφαρµοσθούν οι νέες τεχνικές
και αντίστοιχα την ανακάλυψη νέων υλικών που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων µεθόδων διαµόρφωσης.
Κατά τη διαµόρφωση, το µέταλλο παραµορφώνεται. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι η ανάλυση της διαδικασίας της
διαµόρφωσης απαιτεί την ανάλυση των τάσεων και των παραµορφώσεων. (βλ. Αντοχή των Υλικών). Η τάση,
που είναι η ανά µονάδα επιφάνειας δύναµη, ορίζεται ως το διάνυσµα σε ένα σηµείο µίας διατοµής µε µέτρο ίσο
µε τη δύναµη προς την επιφάνεια. Οι τιµές των τάσεων, ορθών ή διατµητικών, είναι καθοριστικές για την επιλογή
του κατάλληλου υλικού σε κάποια µηχανολογική κατασκευή. Η µέγιστη ορθή τάση αποτελεί κριτήριο ελέγχου για
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τα ψαθυρά υλικά, µια και αυτά σπάνε κάθετα στη διεύθυνση της ορθής τάσης. Αντίθετα η µέγιστη διατµητική
τάση λαµβάνεται ως κριτήριο για τα όλκιµα υλικά που διαρρέουν πριν αστοχήσουν.
1.1.1
Παραµορφώσεις
Παραµόρφωση σε ένα στερεό σώµα είναι το σύνολο των µετατοπίσεων όλων των σηµείων ενός σώµατος, που
οδηγούν σε αλλαγή της γεωµετρίας του. Αντίστοιχα µε τις τάσεις, στις παραµορφώσεις διακρίνουµε τις ορθές
παραµορφώσεις, που συµβολίζονται µε το γράµµα ε και εκφράζουν την ανά µονάδα µήκους επιµήκυνση ή
βράχυνση µιας στοιχειώδους ευθείας του σώµατος, και τις διατµητικές παραµορφώσεις που συµβολίζονται µε το
γράµµα τ και εκφράζουν τη στρέβλωση της γωνίας, που σχηµατίζουν δύο αρχικά κάθετες µεταξύ τους ευθείες.
Στο σχήµα 1.2 παρουσιάζεται το διάγραµµα των τάσεων και των παραµορφώσεων για την περίπτωση ενός
κοινού χάλυβα. Το διάγραµµα αυτό προκύπτει από το πείραµα εφελκυσµού. Όπως παρατηρείται από το σχήµα,
διακρίνονται δύο κύριες περιοχές, η ελαστική και η ελαστοπλαστική περιοχή. Στην ελαστική περιοχή, η οποία
οριοθετείται από το όριο αναλογίας σΑ, ισχύει ο νόµος του Hooke, όπου η τάση και η παραµόρφωση έχουν
µεταξύ τους την παρακάτω γραµµική σχέση :

σ = ε ⋅Ε

(1)

Σχήµα 1.2 : ∆ιάγραµµα τάσεων παραµορφώσεων
όπου µε Ε συµβολίζεται το µέτρο ελαστικότητας ή µέτρο του Young, το οποίο για κάθε υλικό έχει διαφορετική
αλλά σταθερή τιµή (για το χάλυβα Ε = 1.85⋅105 N/mm2 έως 2.15⋅105 N/mm2). Στον πίνακα Π.1.1 παρουσιάζονται
για διάφορα υλικά τα αντίστοιχα µέτρα ελαστικότητας και διάφορες άλλες χαρακτηριστικές σταθερές.
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Υλικό

Αλουµίνιο
Μόλυβδος
Σίδηρος
Χάλυβας
Χυτοσίδηρος
Χρυσός
Χαλκός
Μπρούτζος
Μαγνήσιο
Νικέλιο
Ορείχαλκος
Ψευδάργυρος
Κασσίτερος
Άργυρος
Μπετόν
Γυαλί

Σύµβολο

Al
Mb
Fe
Au
Cu
Mg
Ni
Zn
Sn
Ag
-

Ειδικό βάρος σε
θερµοκρασία
περιβάλλοντος
γ
[p/cm3]

Μέτρο
ελαστικότητας
σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος
Ε
4
[10 Nmm-2]

Σταθερά
εγκάρσιας
παραµόρφωσης
ή Λόγος του
Poisson
v

2,70
11,35
7,86
7,85
7,10 - 7,30
19,3
8,93
8,73
1,74
8,90
8,30 - 8,50
7,13
7,30
10,50
1,50 - 2,40
2,20 - 2,60

7,2
1,7
21,6
21,0
7,5 - 13,0
8,1
12,6
11,1
4,5
20,5
9,0 - 10,0
4,0 - 13,0
5,6
8,1
2,5 - 4,5
4,0 - 10,0

0,34
0,44
0,28
0,28
0,24 - 0,26
0,42
0,35
0,35
0,28
0,31
0,38
0,20 - 0,30
0,33
0,37
0,20
0,19 - 0,28

Σταθερά
θερµικής
διαστολής
µεταξύ
0° και 100° C
a
[10-6/°C]
24,0
29,0
12,0
11,0
9,0
14,0
16,2
17,0
26,0
13,0
18,0 - 19,0
26,0
27,0
20,0
12,0
3,0 - 10,0

Πίνακας Π.1.1 : Χαρακτηριστικές σταθερές υλικών
Στο πείραµα του εφελκυσµού εφαρµόζεται αξονική δύναµη σε ένα δοκίµιο προδιαγραµµένης γεωµετρίας. Η
αξονική δύναµη επιφέρει µια τριαξονική κατάσταση παραµόρφωσης, όπου οι εγκάρσιες παραµορφώσεις είναι
ανάλογες µε την αντίστοιχη αξονική, µε συντελεστή αναλογίας το λόγο του Poisson ή αλλιώς "σταθερά
εγκάρσιας παραµόρφωσης", που για διάφορα υλικά παρουσιάζεται επίσης στον πίνακα Π.1.1.
Στην ελαστική περιοχή, το υλικό συµπεριφέρεται αναλογικά και ελαστικά, πράγµα που σηµαίνει πως η
παραµόρφωση είναι ανάλογη της αναπτυσσόµενης τάσης και ταυτόχρονα είναι ελαστική, δηλαδή το σώµα
επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Η ελαστικότητα αυτή συνεχίζεται για λίγο ακόµα, πέρα από την
ελαστική περιοχή και το όριο αναλογίας µέχρι το όριο ελαστικότητας, και στο δοκίµιο δεν παρατηρούνται
µόνιµες παραµορφώσεις. Μετά από αυτή την τάση σF το δοκίµιο παρουσιάζει µόνιµες παραµορφώσεις και δεν
επανέρχεται πλέον στην αρχική του κατάσταση. Ως όριο διαρροής λαµβάνεται ένα τεχνητό µέγεθος, που
αντιστοιχεί σε εκείνη την τάση που επιφέρει µία µετρήσιµη µόνιµη παραµόρφωση. Έτσι, το σ0.2 που
χρησιµοποιείται συχνά, είναι εκείνη η τάση που επιφέρει στο δοκίµιο µόνιµη παραµόρφωση ε=0.002 ή 0.2%. Με
την αύξηση της τάσης πέρα από το όριο διαρροής, το δοκίµιο συνεχίζει να παραµορφώνεται πλαστικά µέχρι το
όριο θραύσης σΒ, όπου η τάση µειώνεται ενώ η παραµόρφωση συνεχίζεται. Το φαινόµενο αυτό συνεχίζεται
µέχρι την τάση θραύσης σΘ.
1.1.2
Ενδοτράχυνση
Στο σχήµα 1.3 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα τάσης - παραµόρφωσης για την περίπτωση τριών
χαρακτηριστικών υλικών, του χυτοσιδήρου, του αλουµινίου και του λάστιχου. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως
σε µερικά υλικά η µετάβαση από την ελαστική στην πλαστική περιοχή γίνεται πολύ οµαλά, χωρίς να εµφανίζεται
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έντονα το όριο διαρροής. Η αιτία αυτής της συµπεριφοράς είναι η ενδοτράχυνση που ξεκινά ιδιαίτερα νωρίς γι’
αυτά τα υλικά.

Σχήµα 1.3 : Συµπεριφορά διαφόρων υλικών
Η ενδοτράχυνση ή εργοσκλήρυνση είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόµενο των υλικών, κατά το οποίο η συνεχής
αύξηση της παραµόρφωσης απαιτεί ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση της τάσης. Το υλικό, το οποίο αναγκάζεται
σε παραµόρφωση, αυξάνει την αντίστασή του σε κάθε προσπάθεια αύξησης του ποσού της παραµόρφωσης. Η
εργοσκλήρυνση, όπως παρουσιάστηκε, είναι µια διαδικασία, η οποία αντιτίθεται στην παραµόρφωση.
Υπάρχουν όµως άλλες διαδικασίες µε τη βοήθεια των οποίων επιτυγχάνονται αντίθετα µε την εργοσκλήρυνση
αποτελέσµατα.
1.1.3
Επίδραση συνθηκών παραµόρφωσης
Η επίδραση της θερµοκρασίας στο όριο παραµόρφωσης ενός υλικού είναι πολύ σηµαντική. Σε πολλά
εξαρτήµατα διαφόρων υλικών παρουσιάζεται ένα ανώτερο όριο παραµόρφωσης πέρα από το οποίο το εξάρτηµα
θα ραγίσει ή θα σπάσει. Με την αύξηση όµως της θερµοκρασίας, µπορούν να ενεργοποιηθούν διεργασίες
αποκατάστασης ή διευθέτησης των αταξιών του υλικού, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα παραπέρα
παραµόρφωσης. Συχνά, το προς παραµόρφωση εξάρτηµα θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία ανοπτήσεως, πιο
πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης και διατηρείται σε αυτή για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η
ανόπτηση αυτή, στην οποία υποβάλλεται, έχει ως συνέπεια να σχηµατίζονται νέοι απαραµόρφωτοι κόκκοι στο
υλικό και ταυτόχρονα να εξαφανίζεται ή να επαναδιευθετείται µεγάλος αριθµός αταξιών, ενώ δηµιουργούνται
καινούριες µε µικρότερο ενεργειακό περιεχόµενο.
Στο τέλος της ανόπτησης, λόγω των παραπάνω, το εξάρτηµα µπορεί να δεχθεί επιπλέον σοβαρή
παραµόρφωση, ενώ όλη η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και άλλες φορές. Στο σχήµα 1.4 παρουσιάζεται
αυτή η επίδραση της διαδικασίας της ανόπτησης στη δυνατότητα παραµόρφωσης. Όπως φαίνεται από το
σχήµα, οι ενδιάµεσες ανοπτήσεις και παραµορφώσεις δίνουν τη δυνατότητα µεγάλης συνολικής
παραµόρφωσης, χωρίς όµως να έχει ξεπεραστεί το ανώτερο επιτρεπτό όριο.

Σχήµα 1.4 : Επίδραση της ανόπτησης στην επιτρεπόµενη παραµόρφωση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

56

Γενικά, η αύξηση της θερµοκρασίας σε ένα υλικό επιφέρει τη µείωση του ορίου διαρροής, ιδιαίτερα σε
θερµοκρασίες πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης, όπου και εκτελούνται οι κατεργασίες
διαµορφώσεως των µετάλλων εν θερµώ. Ταυτόχρονα, τις περισσότερες φορές, µε την αύξηση της θερµοκρασίας
αυξάνεται η ολκιµότητα του µετάλλου, ενώ το όριο ελαστικότητάς του µειώνεται. Η διαµόρφωση των µετάλλων εν
θερµώ προαπαιτεί τη βέλτιστη επιλογή της θερµοκρασίας εκτέλεσης της διεργασίας, θερµοκρασία που πρέπει
να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική πτώση του ορίου διαρροής σε συνδυασµό µε επαρκή
ολκιµότητα.
Ανάλογα µε το διαµορφούµενο µέταλλο αλλά και τις συνθήκες εκτέλεσης της διεργασίας διαµόρφωσης, το
µέταλλο παραµορφώνεται µε διαφορετική ταχύτητα. Η επίδραση αυτής της ταχύτητας επί του ορίου διαρροής
είναι σηµαντική σε υψηλές θερµοκρασίες. Στο σχήµα 1.5 παρουσιάζεται η επίδραση της ταχύτητας
παραµόρφωσης ανάλογα µε τη θερµοκρασία, στο όριο διαρροής του υλικού. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως
η αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης συνεπάγεται αύξηση του ορίου διαρροής, άρα και της µέγιστης
αντοχής του υλικού.

Σχήµα 1.5 : Επίδραση της ταχύτητας παραµόρφωσης στο όριο διαρροής
Η επίδραση της περιεκτικότητας άνθρακα στους χάλυβες στο όριο διαρροής τους είναι εξίσου σηµαντική. Στο
σχήµα 1.6 παρουσιάζεται η σχέση ορίου διαρροής - παραµόρφωσης για χάλυβες διαφόρων περιεκτικοτήτων σε
άνθρακα. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως όσο πιο µεγάλη είναι η περιεκτικότητα σε άνθρακα σε ένα χάλυβα,
τόσο µεγαλύτερο είναι το όριο διαρροής του.

Σχήµα 1.6 : Επίδραση περιεκτικότητας σε C στο όριο διαρροής χαλύβων σε σχέση µε την παραµόρφωση
Η επίδραση της περιεκτικότητας σε άνθρακα για χάλυβες στο όριο διαρροής τους, σε συνάρτηση µε τη
θερµοκρασία, φαίνεται στο σχήµα 1.7. Στο σχήµα αυτό µπορεί να παρατηρηθεί πως, αυξανοµένης της
θερµοκρασίας, το όριο διαρροής µειώνεται σηµαντικά µέχρι τους 750°C, ενώ για µεγαλύτερες θερµοκρασίες η
µείωση δεν είναι τόσο σηµαντική. Επίσης, οι χάλυβες µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα στην ίδια
θερµοκρασία έχουν και µεγαλύτερο όριο διαρροής, γεγονός που είχε διαπιστωθεί και από το σχήµα 1.6.
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Σχήµα 1.7 :

1.2

Επίδραση περιεκτικότητας σε C στο όριο διαρροής χαλύβων σε συνάρτηση της
θερµοκρασίας τους.

Παραµόρφωση εν θερµώ και εν ψυχρώ

Οι µηχανικές διαµορφώσεις πραγµατοποιούνται εν θερµώ ή εν ψυχρώ. Η διαφορά στις δύο αυτές περιπτώσεις
είναι η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται το υλικό πριν δεχθεί τη δύναµη παραµόρφωσης. Έτσι, αν το υλικό
βρίσκεται σε θερµοκρασία χαµηλότερη από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσής του, τότε λέµε ότι η
παραµόρφωση γίνεται εν ψυχρώ, ενώ αντίστοιχα σε υψηλότερες θερµοκρασίες από τη θερµοκρασία
ανακρυστάλλωσης λέµε ότι γίνεται εν θερµώ. Για τα περισσότερα µέταλλα, η θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης
βρίσκεται περίπου στο µισό της θερµοκρασίας στην οποία το υλικό λιώνει, δηλαδή τη θερµοκρασία τήξης.
Οι δύο αυτές περιπτώσεις κατεργασιών διαµόρφωσης παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.
Πλεονεκτήµατα εν θερµώ
• Επειδή το υλικό βρίσκεται πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης δε σκληραίνει από την
επίδραση του φορτίου παραµόρφωσης.
• Σε υψηλές θερµοκρασίες το όριο διαρροής του υλικού είναι µικρότερο και κατά συνέπεια το υλικό µπορεί
να παραµορφωθεί εντονότερα.
• Επειδή η αντοχή σε διάτµηση µειώνεται σε υψηλές θερµοκρασίες, για την ίδια παραµόρφωση στην εν
θερµώ διαµόρφωση απαιτείται λιγότερη δύναµη από ότι στην εν ψυχρώ.
Μειονεκτήµατα εν θερµώ
• Μερικά µέταλλα δεν µπορούν να διαµορφωθούν εν θερµώ, επειδή σε υψηλές θερµοκρασίες
παρουσιάζουν ευθραυστότητα.
• Λόγω της διαστολής, που γίνεται από τη θερµοκρασία, δεν µπορεί να επιτευχθεί µεγάλη ακρίβεια στις
διαστάσεις. Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση της θερµοκρασίας του κοµµατιού που παραµορφώνεται
είναι δύσκολος.
• Η συγκράτηση του τεµαχίου που είναι σε υψηλές θερµοκρασίες είναι δύσκολη.
Πλεονεκτήµατα εν ψυχρώ
• Η εν ψυχρώ παραµόρφωση αυξάνει την αντοχή και την επιφανειακή σκληρότητα του κατεργαζόµενου
τεµαχίου.
• Αφού δεν υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες, δεν παρουσιάζονται οξείδια στην επιφάνεια του τεµαχίου, µε
αποτέλεσµα η ποιότητα της επιφάνειάς του να είναι καλύτερη.
• Επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια στις τελικές διαστάσεις.
• Είναι εύκολος ο χειρισµός και η συγκράτηση των τεµαχίων.
Μειονεκτήµατα εν ψυχρώ
• Το υλικό έχει υψηλό όριο διαρροής και απαιτεί περισσότερο φορτίο για να παραµορφωθεί.
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• Το υλικό µε την εν ψυχρώ παραµόρφωση ενδοτραχύνεται, δηλαδή αντιστέκεται στην περαιτέρω
παραµόρφωσή του. Περισσότερη παραµόρφωση µπορεί να γίνει, αφού προηγηθεί ανόπτηση και µε αυτό
τον τρόπο µείωση του ορίου διαρροής.
• ∆ιάφορα εύθραυστα υλικά δε µπορούν να διαµορφωθούν εν ψυχρώ.

1.3

Είδη µηχανικών διαµορφώσεων

∆ιάφορα είδη µηχανικών διαµορφώσεων παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα. Οι µέθοδοι αυτοί
αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια ξεχωριστά.

Σχήµα 1.8 : Ελεύθερη παραµόρφωση

Σχήµα 1.9 : Κάµψη, διαβάθµιση, στρέβλωση
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Σχήµα 1.10 : Μήκυνση, Βάθυνση, Πλάτυνση

Σχήµα 1.11 : Έλαση

Σχήµα 1.12 : Ολκή, Βαθεία κοίλανση, Περιώθηση
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Σχήµα 1.13 : Σφυρηλασία

Σχήµα 1.14 : ∆ιέλαση ή Εξώθηση

1.4

Πρέσες

Οι πρέσες είναι µηχανήµατα τα οποία, χρησιµοποιώντας µηχανική ή υδραυλική ενέργεια, πραγµατοποιούν τις
µηχανικές διαµορφώσεις. Οι πρέσες διακρίνονται ανάλογα µε τον τύπο του πλαισίου, την απόδοσή τους, την
πηγή ενέργειας κ.λπ..
1.4.1
Πηγή ενέργειας
Οι Πρέσες για παραµόρφωση µπορεί να είναι µηχανικές ή υδραυλικές. Στις µηχανικές πρέσες ένας στρόφαλος
χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας, ενώ στις υδραυλικές πρέσες ένα ή περισσότερα έµβολα δίνουν την ενέργεια
για την παραµόρφωση. Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στα δύο αυτά είδη πρεσών είναι :
•
•
•
•

Οι υδραυλικές πρέσες εξασκούν σταθερή δύναµη ανά εµβολισµό, ενώ στις µηχανικές πρέσες η δύναµη
εξαρτάται από την εκάστοτε θέση του διωστήρα.
Στις υδραυλικές πρέσες το µήκος εµβολισµού µπορεί να ορισθεί εύκολα και µε ακρίβεια, κάτι που δε
συµβαίνει στις µηχανικές πρέσες.
Η ταχύτητα εµβολισµού στις υδραυλικές πρέσες µπορεί να ορισθεί µέσα σε ένα µεγάλο εύρος, ενώ στις
µηχανικές πρέσες περιορίζεται από τον τύπο του κιβωτίου ταχυτήτων.
Οι υδραυλικές πρέσες δεν µπορούν να υπερφορτωθούν και να υποστούν ζηµιές. Όταν η δύναµη που
εξασκείται ξεπεράσει µία οριακή τιµή, η υδραυλική πρέσα σταµατά, ενώ η µηχανική πρέσα, αν δε
διαθέτει ειδική διάταξη για υπερφόρτωση, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές ζηµιές.
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•
•

•

Οι µηχανικές πρέσες επανέρχονται γρήγορα και είναι καλύτερες για µεγάλη παραγωγικότητα, σε
αντίθεση µε τις υδραυλικές πρέσες, που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
Επειδή η µηχανική ενέργεια αποθηκεύεται στο στρόφαλο, οι µηχανικές πρέσες χρησιµοποιούν
µικρότερο κινητήρα. Σε αρκετές εφαρµογές το µέγεθος του κινητήρα που απαιτείται για µία υδραυλική
πρέσα είναι 2,5 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ισοδύναµης µηχανικής πρέσας.
Η ταχύτητα του εµβόλου στις µηχανικές πρέσες είναι µεγαλύτερη, µε συνέπεια οι µηχανικές πρέσες να
είναι πιο αποδοτικές στην απότµηση και διάτρηση, που απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλο κρουστικό φορτίο.
Αντίστοιχα, στις υδραυλικές πρέσες παρουσιάζεται ο κίνδυνος, λόγω του µεγάλου κρουστικού φορτίου,
να υποστεί βλάβη το υδραυλικό σύστηµα.

Στο σχήµα 1.15 παρουσιάζονται µία µηχανική και µία υδραυλική πρέσα αντίστοιχα.

Σχήµα 1.15 : Μηχανική και υδραυλική πρέσα
1.4.2
Τύπος πλαισίου
Οι πρέσες, σε σχέση µε τη γεωµετρία του πλαισίου από το οποίο αποτελούνται, διακρίνονται κυρίως σε δύο
είδη, τις πρέσες διακένου ή C-πρέσες και τις ευθείες πρέσες. Στο σχήµα 1.16 παρουσιάζονται µία πρέσα
διακένου και µία ευθεία πρέσα αντίστοιχα.
•

•

Οι πρέσες διακένου θυµίζουν από πλάγια το λατινικό γράµµα C και έχουν το πλεονέκτηµα ότι
διαθέτουν άµεση πρόσβαση στο χώρο τοποθέτησης της µήτρας από εµπρός, αλλά και από τις δύο
πλαϊνές πλευρές.
Οι ευθείες πρέσες αποτελούνται από βάση και δύο κάθετες κολόνες που δένονται µε την κεφαλή.
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Σχήµα 1.16 : Πρέσα διακένου και ευθεία πρέσα
Μία πιο ειδική κατηγοριοποίηση των πρεσών παρουσιάζεται στο σχήµα 1.17, που φαίνονται διάφοροι τύποι
πρεσών σε σχέση µε το πλαίσιό τους.

Σχήµα 1.17 : Τύποι πρεσών µε βάση τον τύπο του πλαισίου τους.
Εκτός από την ήδη αναφερθείσα κατηγοριοποίηση υπάρχουν και άλλα είδη πρεσών, όπως οι ατµόσφυρες, οι
πρέσες µε δυνατότητα κλίσης κ.λπ..

1.5

Απότµηση

Η απότµηση είναι η κατεργασία διαµόρφωσης κατά την οποία αποχωρίζεται µέρος από το υλικό ενός
ελάσµατος µέσω κατάλληλου εργαλείου. Το κοπτικό εργαλείο το οποίο εκτελεί την απότµηση, κινείται ενάντια
στο έλασµα µε κινηµατική και συνθήκες που εκτελούνται σε µια πρέσσα εκκέντρου ή σπανιότερα σε υδραυλική
πρέσσα.
Στο σχήµα 1.18 παρουσιάζεται ένα εργαλείο αποτµήσεως το οποίο ονοµάζεται και έµβολο (a) και η ακίνητη
µήτρα (c) στην οποία πιέζεται το κατεργαζόµενο τεµάχιο (b) µέσω του εµβόλου. Στο ίδιο σχήµα φαίνεται η
αναγκαία χάρη u ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα καθώς και ο µηχανισµός απότµησης.
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Σχήµα 1.18 : Εργαλείο και µηχανισµός απότµησης
Το έµβολο εισέρχεται στο τεµάχιο το οποίο λόγω της συγκράτησής του από την µήτρα, παραµορφώνεται. Η
διαδικασία της απότµησης ακολουθεί τρία στάδια, όσον αφορά τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα, τα οποία
φαίνονται στο σχήµα 1.19.

Σχήµα 1.19 : Τα στάδια της απότµησης (Κύκλος απότµησης)
1ο στάδιο : ελαστική συµπίεση του υλικού ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα και ελαφρά διείσδυση των
κόψεων εµβόλου και µήτρας µέσα στο υλικό.
ο
2 στάδιο : εισχώρηση του εµβόλου στο υλικό και αντίστοιχη, µικρότερη όµως, εισχώρηση της µήτρας.
3ο στάδιο : εµφάνιση µιας ή δύο ρωγµών πάνω και κάτω στο έλασµα και επέκτασή τους µέχρι την
συνάντηση και την τελική απότµηση του τεµαχίου από το έλασµα.
Η ταχύτητα µε την οποία εκτελείται η κατεργασία της απότµησης είναι καθοριστικός παράγοντας για την
προκύπτουσα επιφάνεια αλλά και για την απαιτούµενη δύναµη για την απότµηση. Οπως έχει ήδη περιγραφεί
στο κεφάλαιο της πλαστικότητας, η αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης έχει σαν αποτέλεσµα την αντίστοιχη
αύξηση του όριου διαρροής του παραµορφούµενου υλικού και κατά συνέπεια την ενίσχυση της αντοχής του.
Ετσι η απαιτούµενη δύναµη σε µια τέτοια περίπτωση, άρα και η ισχύς της εργαλειοµηχανής, είναι µεγαλύτερη,
ενώ η προκύπτουσα επιφάνεια παρουσιάζεται καλύτερη. Η δύναµη της απότµησης συναρτήσει της µετατόπισης
του εµβόλου, παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο σχήµα 1.20. Οι επιµέρους περιοχές του διαγράµµατος
αντιστοιχούν σε διαφορετική κατάσταση όσον αφορά την κατεργασία, ενώ η αρνητική περιοχή αντιπροσωπεύει
την επιστροφή του εµβόλου.
Οπως φαίνεται στο σχήµα 1.20, ο κύκλος απότµησης διακρίνεται βασικά σε δύο περιοχές σε σχέση µε την
διαδροµή του εµβόλου. Ετσι φαίνονται η ενεργός και η νεκρά διαδροµή του εµβόλου που αντιστοιχούν σε θετική
ή αρνητική δύναµη απότµησης. Η θέση Α στο διάγραµµα αντιστοιχεί στο τέλος της ελαστικής παραµόρφωσης
και την αρχή της πλαστικής παραµόρφωσης µε συνεχή µείωση της επιφάνειας απότµησης, ενώ η θέση Β στο
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διάγραµµα αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη τιµή της δύναµης απότµησης. Στην περιοχή ανάµεσα στις θέσεις C και
D αναπτύσσονται ρωγµές στο κατεργαζόµενο υλικό χωρίς πλέον αυτό να υφίσταται σηµαντική πλαστική
παραµόρφωση, ενώ µετά τη θέση D αναπτύσσεται ισχυρή τριβή ανάµεσα στο έµβολο την µήτρα και το τεµάχιο.
Η πλήρης απότµηση του τεµαχίου επιτυγχάνεται στην θέση F, ενώ στη συνέχεια για την επιστροφή του εµβόλου
απαιτείται νέα δύναµη για την έξοδό του από το κατεργαζόµενο έλασµα

Σχήµα 1.20 : Η δύναµη της απότµησης (Κύκλος απότµησης)
1.5.1
Σηµείο εφαρµογής δύναµης στην απότµηση
Για την περίπτωση που το αποτεµνόµενο τεµάχιο δεν έχει συµµετρική µορφή, είναι απαραίτητη η γνώση του
σηµείου εφαρµογής της δύναµης απότµησης, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον καταπονήσεις στην
εργαλειοµηχανή και το εργαλείο.
Στο σχήµα 1.21 παρουσιάζεται ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισµού του σηµείου εφαρµογής το οποίο
ταυτίζεται µε το κέντρο βάρους της περιµέτρου του σχήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του
ενός σχήµατα, το σηµείο εφαρµογής προσδιορίζεται σαν το κέντρο βάρους όλων των επιµέρους σχηµάτων.

Σχήµα 1.21 : Αναλυτικός υπολογισµός σηµείου εφαρµογής δύναµης απότµησης
Για την γενική περίπτωση του σχήµατος 1.21, το κέντρο βάρους του σχήµατος, άρα και το σηµείο εφαρµογής της
δύναµης, προκύπτει από τις σχέσεις :

x0 =

L1 ⋅ x 1 + L 2 ⋅ x 2 + L 3 ⋅ x 3 + L 4 ⋅ x 4 + L 5 ⋅ x 5
L1 + L 2 + L 3 + L 4 + L 5
(1.1)

y0 =
όπου

L1 ⋅ y 1 + L 2 ⋅ y 2 + L 3 ⋅ y 3 + L 4 ⋅ y 4 + L 5 ⋅ y 5
L1 + L 2 + L 3 + L 4 + L 5

Li
xi
yi

:
:
:

τα µήκη των επιµέρους τµηµάτων,
οι X συντεταγµένες των µέσων των τµηµάτων,
οι Υ συντεταγµένες των µέσων των τµηµάτων,

i

:

τα επιµέρους τµήµατα που αποτελούν το σχήµα,
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S(x0,y0) :

το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης.

Στην περίπτωση που το έµβολο της απότµησης πρέπει να κόψει παραπάνω από ένα κλειστά σχήµατα την ίδια
στιγµή, η µέθοδος υπολογισµού του σηµείου εφαρµογής της δύναµης απότµησης, δηλαδή της θέσης που θα
δεθεί το έµβολο στην πρέσα, αλλάζει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχοι τύποι µε τις σχέσεις 1.1, αλλά
στη θέση των συντεταγµένων των µέσων τοποθετούνται οι συντεταγµένες των κέντρων βάρους κάθε σχήµατος,
ενώ στη θέση των µηκών των τµηµάτων L τοποθετούνται οι περίµετροι U κάθε σχήµατος. Έτσι, για την
περίπτωση τριών σχηµάτων, οι σχέσεις 1.1 µετασχηµατίζονται στις παρακάτω σχέσεις 1.2

x0 =

U1 ⋅ x 1 + U2 ⋅ x 2 + U3 ⋅ x 3
U1 + U2 + U3
(1.2)

y0 =
όπου

Ui
xi
yi

:
:
:

i
:
S(x0,y0) :
Εφαρµογή :

U1 ⋅ y 1 + U2 ⋅ y 2 + U3 ⋅ y 3
U1 + U2 + U3

οι περίµετροι των επιµέρους σχηµάτων,
οι X συντεταγµένες των κέντρων βαρών των σχηµάτων,
οι Υ συντεταγµένες των κέντρων βαρών των σχηµάτων,
τα επιµέρους σχµήµατα που αποτελούν το έµβολο,
το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης.

Ζητείται το σηµείο εφαρµογής της δύναµης για την απότµηση των διαµορφώσεων του
σχήµατος 1.22.
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Σχήµα 1.22 : Εφαρµογή

Επειδή το σχήµα αποτελείται από δύο επιµέρους σχήµατα, το σηµείο εφαρµογής της δύναµης θα προκύψει ως
το κέντρο βάρους και των δύο σχηµάτων µαζί. Για τον υπολογισµό αυτό απαιτούνται οι περίµετροι των δύο
σχηµάτων (U1 και U2) και οι συντεταγµένες των κέντρων των δύο σχηµάτων, δηλαδή οι συντεταγµένες των
σηµείων Α και Β.
Έτσι ισχύει :
•
•
•
•

περίµετρος του 1ου σχήµατος U1 = 2 ⋅ 30 + 2 ⋅ 40 =140 mm
περίµετρος του 2ου σχήµατος U2 = 2πR = 2 ⋅ 3,14 ⋅ 15 = 94,2 mm
συντεταγµένες του κέντρου του 1ου σχήµατος (σηµείο Α) : x1=0 και y1=0, µια και το σύστηµα
συντεταγµένων έχει το κέντρο του στο σηµείο Α.
συντεταγµένες του κέντρου του 2ου σχήµατος (σηµείο Β) : x2=45 και y2=0, µια και το σύστηµα
συντεταγµένων έχει το κέντρο του στο σηµείο Α.
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Με αντικατάσταση στις σχέσεις (14.3) προκύπτουν οι σχέσεις :

x0 =

U1 ⋅ x1 + U2 ⋅ x 2 40 ⋅ 0 + 94,2 ⋅ 45 4239
=
=
= 31,6
U1 + U2
40 + 94,2
134,2

y0 =

U1 ⋅ y1 + U2 ⋅ y 2 40 ⋅ 0 + 94,2 ⋅ 0
0
=
=
=0
U1 + U2
40 + 94,2
134,2

Τελικό αποτέλεσµα είναι ότι το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης S έχει συντεταγµένες xο=31,6 mm και
yο=0 mm. Το ότι η συντεταγµένη y του γραµµικού κέντρου βάρους και των δύο σχηµάτων είναι 0, δηλαδή το
κέντρο βάρους είναι πάνω στον άξονα X, ήταν αναµενόµενο, µια και τα δύο σχήµατα είναι συµµετρικά ως προς
τον άξονα αυτό.
1.5.2
Χάρη στην απότµηση
Οπως φάνηκε στο σχήµα 1.18, ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα απαιτείται να αφεθεί ένα προκαθορισµένο
διάκενο το οποίο ονοµάζεται χάρη. Η εκλογή της σωστής χάρης έχει σηµαντική επίδραση στην απότµηση.
Όπως φαίνεται και από το σχήµα η διάµετρος του διάκενου της µήτρας D δίνεται από τη σχέση

D = d + 2⋅ u

(1.3)

Για διάφορα µεγέθη της επιλεγόµενης χάρης, στο σχήµα 1.23 παρουσιάζεται η συµπεριφορά του
κατεργαζόµενου υλικού. Στην πράξη το µέγεθος της χάρης κυµαίνεται από 2 έως 10% του πάχους του τεµαχίου
που θα αποκοπεί.

Σχήµα 1.23 : Επίδραση της χάρης στην παραµόρφωση του υλικού
1.5.3
Συντελεστής εκµετάλευσης υλικού στην απότµηση
Ο συντελεστής εκµετάλευσης του ελάσµατος ξ είναι ο λόγος του εµβαδού του τεµαχίου προς το εµβαδόν του
διατιθέµενου ελάσµατος. Ο συντελεστής αυτός που χαρακτηρίζει την κατεργασία απότµησης, επιδιώκεται να
είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος ώστε να γίνεται βέλτιστη η εκµετάλευση της επιφάνειας του ελάσµατος.
Ταυτόχρονα οι διαστάσεις του ελάσµατος δεν πρέπει να είναι πολύ οριακές µε τις διαστάσεις της απότµησης. Η
περίµετρος της απότµησης πρέπει να απέχει κάποια ελάχιστη απόσταση από το περίγραµµα του τεµαχίου
καθώς και από το περίγραµµα του γειτονικού σχήµατος. Οι τιµές αυτές εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του
τεµαχίου και από το πάχος του. Στο σχήµα 1.24 παρουσιάζονται διαφορετικές περιπτώσεις τοποθέτησης για την
κοπή του ιδίου περιγράµµατος και αντίστοιχα τα ποσοστά απωλειών ελάσµατος.
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Σχήµα 1.24 : Βέλτιστη οριοθέτηση τεµαχίων για απότµηση

1.6

Βαθεία Κοίλανση

Η βαθεία κοίλανση είναι η κατεργασία κατά την οποία διαµορφώνεται ένα επίπεδο έλασµα σε κοίλο, µέσω
κατάλληλου εργαλείου. Η βαθεία κοίλανση, που άρχισε να εφαρµόζεται γύρω στα 1700, έχει γίνει σήµερα µία
από τις σηµαντικότερες κατεργασίες διαµόρφωσης. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της κατεργασίας αυτής
είναι η όσο το δυνατόν διατήρηση του πάχους του αρχικού ελάσµατος. Στο σχήµα 1.25 παρουσιάζονται δύο
στοιχειώδεις διατάξεις βαθείας κοίλανσης, όπου διακρίνονται το έλασµα προς διαµόρφωση, το έµβολο, η µήτρα.
Στην δεξιά περίπτωση κοίλανσης χρησιµοποιείται συγκρατητής για να συγκρατεί το έλασµα.

Σχήµα 1.25 : ∆ιάταξη βαθείας κοίλανσης.
Στο σχήµα 1.26 παρουσιάζονται τεµάχια που παράγονται µε τη διαδικασία της βαθείας κοίλανσης.

Σχήµα 1.26 : Προϊόντα Βαθείας κοίλανσης.
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1.6.1
Λόγος Κοίλανσης
Για την απλή περίπτωση που παρουσιάζεται στο σχήµα 1.25, της κοίλανσης ενός κυκλικού ελάσµατος πάχους s
(δίσκος) και διαµέτρου D, σε κοίλο κυάθιο διαµέτρου d, ονοµάζεται λόγος κοίλανσης β ο λόγος της αρχικής µε
την τελική διάµετρο, δηλαδή :

β=

D
d

(1.4)

Κατά την βαθεία κοίλανση ενός ελάσµατος απαιτούνται πολλές φορές αρκετές διαδοχικές κοιλάνσεις οι οποίες
ονοµάζονται ανακοιλάνσεις. Ο λόγος κοίλανσης για κάθε µια από τις ενδιάµεσες φάσεις προκύπτει από τον
τύπο (1.4). Σαν λόγος κοίλανσης συναντάται και ο λόγος του ύψους του κυαθίου ως προς την διάµετρό του. Ο
λόγος αυτός όσο µεγαλώνει, δηλαδή όσο µεγαλύτερο ύψος έχει το τελικό κυάθιο ως προς την τελική διάµετρο,
τόσο δυσκολώτερη είναι και η απαιτούµενη κοίλανση. Για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων, γίνονται οι
προαναφερόµενες διαδοχικές ανακοιλάνσεις του ελάσµατος οι οποίες συνοδεύονται συνήθως από ανόπτηση,
ώστε το διαµορφούµενο υλικό να µαλακώσει για να δεχτεί την επόµενη κοίλανση. Τέτοιες διαδικασίες είναι
γενικά αντιοικονοµικές και γίνεται προσπάθεια να αποφεύγονται.
Ο λόγος κοιλάνσης β, σε οποιαδήποτε από τις ενδιάµεσες φάσεις ή την µία και µοναδική φάση, απαιτείται να
είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος, γεγονός που ισοδυναµεί µε µεγαλύτερη παραµόρφωση, άρα αποδοτικότερη
κατεργασία, κατά την κοίλανση. Ο λόγος β δεν µπορεί όµως να παίρνει οποιεσδήποτε µεγάλες τιµές. Η οριακή
του τιµή εξαρτάται από τη γεωµετρία του εργαλείου κοίλανσης, από το κατεργαζόµενο υλικό, την πίεση
συγκράτησης, την επιθυµητή διάµετρο d και το πάχος του ελάσµατος s.
1.6.2
Ανάπτυγµα ελάσµατος
Για τον υπολογισµό του αναπτύγµατος του ελάσµατος που πρόκειται να υποστεί κοίλανση, θεωρείται ότι δεν
λαµβάνει ουσιαστική µεταβολή του πάχους του ελάσµατος και ότι η επιφάνεια του αναπτύγµατος είναι ίση µε
την αντίστοιχη του τελικού τεµαχίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγµατα υπολογισµού του
αναπτύγµατος απλών µορφών τεµαχίων.
Απλό κυλινδρικό τεµάχιο (r<10mm)
Για το τεµάχιο του σχήµατος 1.27, µε ακτίνα καµπυλότητας στην βάση του µικρότερη από 10mm, προκύπτει από
την ισότητα της αρχικής και τελικής επιφάνειας η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος

Σχήµα 1.27 : Κυλινδρικό τεµάχιο (r<10mm)
Η σχέση που εκφράζει την αρχική διάµετρο εξάγεται από την ισότητα :

D2 ⋅ π d 2 ⋅ π
=
+ d ⋅ π⋅ h
4
4
από την οποία τελικά προκύπτει :

D = d2 + 4 ⋅ d ⋅ h
όπου : D
d
h

η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος σε mm
η εσωτερική διάµετρος του κυαθίου σε mm
το ύψος του κυαθίου σε mm
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Kυλινδρικό τεµάχιο µε χείλος
Για το τεµάχιο του σχήµατος 1.28, µε ακτίνα καµπυλότητας στην βάση του, µικρότερη από 10mm και µε χείλος
στο πάνω µέρος, προκύπτει από την ισότητα της αρχικής και τελικής επιφάνειας η διάµετρος του αρχικού
ελάσµατος.

Σχήµα 1.28 : Κυλινδρικό τεµάχιο µε χείλος (r<10mm)
Η σχέση που εκφράζει την αρχική διάµετρο προκύπτει από την ισότητα :

D 2 ⋅ π d 12 ⋅ π
π
=
+ d 1 ⋅ π⋅ h + (d 2 2 − d 1 2 ) ⋅
4
4
4

από την οποία προκύπτει :

D2 ⋅ π π
= ⋅ (d 1 2 + 4 ⋅ d 1 ⋅ h + d 2 2 − d 1 2 ) ⇒ D = d22 + 4 ⋅ d1 ⋅ h
4
4
όπου : D
d1
d2
h

η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος σε mm
η εσωτερική διάµετρος του κυαθίου σε mm
η διάµετρος του χείλους του κυαθίου σε mm
το ύψος του κυαθίου σε mm

Για οποιαδήποτε περίπτωση τεµαχίου εκ περιστροφής, για τον υπολογισµό της διαµέτρου του αρχικού
ελάσµατος, αρκεί να εκφραστεί το άθροισµα των επιφανειών των επιµέρους τµηµάτων του τελικού τεµαχίου σαν
ίσο µε την επιφάνεια του αρχικού ελάσµατος. Στο παρακάτω σχήµα 1.29 φαίνονται διάφορες µορφές
αντικειµένων που προήλθαν από βαθεία κοίλανση και αντίστοιχα οι αρχικές διάµετροι των ελασµάτων από τα
οποία παρήχθησαν.
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Σχήµα 1.29 : ∆ιάµετροι αρχικού ελάσµατος για τη βαθεία κοίλανση διαφόρων µορφών.
1.6.3
∆ιαδικασία κοίλανσης
Κατά την κοίλανση, όπως αναφέρθηκε, ένα επίπεδο έλασµα διαµορφώνεται σε κυλινδρικό ή ορθογωνικό κυάθιο
µε την βοήθεια κατάλληλου εµβόλου και µήτρας. Οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν την κατεργασία είναι
οι ακόλουθοι :
•
οι ιδιότητες του κατεργαζόµενου υλικού,
•
ο λόγος της διαµέτρου του ελάσµατος προς την διάµετρο του εµβόλου,
•
η χάρη ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα,
•
η καµπυλότητα στα άκρα του εµβόλου και της µήτρας,
•
η δύναµη συγκράτησης,
•
η τριβή και η λίπανση κατά την κοίλανση,
•
η ταχύτητα της κοίλανσης.
Κατά τη διάρκεια της κοίλανσης το έλασµα υπόκειται σε εφελκυστικές κυρίως τάσεις. Το έλασµα περιλαµβάνει
ουσιαστικά τρεις κύριες περιοχές οι οποίες µετέχουν στην κοίλανση µε διαφορετικό τρόπο. Οι περιοχές αυτές
είναι :
•
Το µέρος του ελάσµατος που έρχεται σε επαφή µε την µήτρα. Το τµήµα αυτό υφίσταται συνεχή ολκή
κατά την κοίλανση και καθώς διέρχεται από το χείλος της µήτρας, υφίσταται πλαστική κάµψη και
λεπτένει.
•
Το µέρος του ελάσµατος που δεν έρχεται σε επαφή ούτε µε την µήτρα ούτε µε το έµβολο. Το τµήµα
αυτό κυρίως εφελκύεται µεταξύ µήτρας και εµβόλου, ενώ µέρος του ολισθαίνει και κάµπτεται προς το
µέρος του χείλους της µήτρας ή του εµβόλου.
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•

Το µέρος του ελάσµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το έµβολο και που αποτελεί τον πάτο του
κυάθιου. Το τµήµα αυτό ανάλογα τις συνθήκες τριβής, τεντώνει και ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια
του εµβόλου.

Συνολικά τα διάφορα τµήµατα του ελάσµατος υφίστανται :
•
το έλασµα µεταξύ µήτρας και συγκρατητή, ακτινική ολκή,
•
το έλασµα στο χείλος της µήτρας, κάµψη και ολίσθηση,
•
το έλασµα ανάµεσα στη µήτρα και το έµβολο, εφελκυσµό,
•
το έλασµα στο καµπύλο µέρος του εµβόλου, κάµψη και ολίσθηση,
•
το έλασµα στην επιφάνεια πίεσης του εµβόλου, έκταση και ολίσθηση.
1.6.4
Ανακοίλανση
Κατά την κοίλανση, όπως περιγράφηκε, ο λόγος κοίλανσης β, δηλαδή ο λόγος της διαµέτρου του ελάσµατος
προς την διάµετρο του τεµαχίου, δεν µπορεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Σε περίπτωση που ο λόγος κοίλανσης
ξεπερνά την επιτρεπόµενη τιµή του, είναι απαραίτητο η κοίλανση να γίνει σε διαδοχικές φάσεις µε µικρότερο
λόγο κοίλανσης. Ανάµεσα στις φάσεις αυτές είναι δυνατή η ανόπτηση του κατεργαζόµενου υλικού η οποία
αφενός αυξάνει το κόστος της κατεργασίας, αφετέρου όµως επιτρέπει την χρησιµοποίηση µεγαλύτερου λόγου
κοίλανσης. Οι ανακοιλάνσεις που αναφέρθηκαν µπορεί να είναι άµεσες ή µε αντιστροφή. Η ουσιαστική
διαφορά των δύο µεθοδολογιών είναι πως στην ανακοίλανση µε αντιστροφή, το έλασµα γυρίζει µέσα-έξω και η
µέχρι πριν εξωτερική επιφάνεια µετά την ανακοίλανση γίνεται εσωτερική. Στο σχήµα 1.30 φαίνονται οι δύο
βασικές µέθοδοι ανακοίλανσης, η άµεση και η ανακοίλανση µε αντιστροφή.

Σχήµα 1.30 : Μέθοδοι ανακοίλανσης.
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