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Μετωπικό ΦραιζάρισμαΜετωπικό Φραιζάρισμα



Περιφερικό ή Περιφερειακό Μετωπικό

Ομόρροπο ΑντίρροποΟμόρροπο Αντίρροπο

Είδη φραιζαρίσματος

Διάφορες στρατηγικές  φραιζαρίσματος



•• ΑρχικάΑρχικά φτιάχτηκεφτιάχτηκε έτσιέτσι γιαγια έναένα εξειδικευμένοεξειδικευμένο σκοπό,σκοπό,
τηντην κατασκευήκατασκευή αυλακώσεωναυλακώσεων ημικυκλικήςημικυκλικής διατομήςδιατομής

• ΕίναιΕίναι ιδανικάιδανικά σεσε μηχανουργικέςμηχανουργικές κατεργασίεςκατεργασίες 33--
διαστάσεων,διαστάσεων, όπωςόπως σεσε καλούπιακαλούπια καικαι μήτρεςμήτρες

• ΧρησιμοποιούνταιΧρησιμοποιούνται επίσηςεπίσης σεσε επιφάνειεςεπιφάνειες πουπου είναιείναι
κάθετεςκάθετες μεταξύ,μεταξύ, γιαγια νανα δημιουργηθείδημιουργηθεί κοίληκοίλη επιφάνεια,επιφάνεια,
έτσιέτσι ώστεώστε νανα μειωθούνμειωθούν οιοι συγκεντρωμένεςσυγκεντρωμένες τάσειςτάσεις

• ΈναΈνα άλλοάλλο πλεονέκτημαπλεονέκτημα τουτου τρόπουτρόπου σχεδίασηςσχεδίασης είναιείναιημημ ρρ χ ηςχ ης
ότιότι μπορείμπορεί νανα υποστείυποστεί πολύπολύ υψηλέςυψηλές τιμέςτιμές πρόωσης,πρόωσης,
πουπου σημαίνεισημαίνει ότιότι μπορείμπορεί νανα κατεργαστείκατεργαστεί τοτο υλικόυλικό πολύπολύ
γρήγοραγρήγορα

Κονδύλι σφαιρικής απόληξης

• Μέσο ύψος της τραχύτητας Μέσο ύψος της τραχύτητας RaRa

• ΥψοςΥψος RzRz της τραχύτηταςτης τραχύτητας

• Το μέγιστο ύψος της τραχύτητας Το μέγιστο ύψος της τραχύτητας RmaxRmax ή ή RtRt

Μεγέθη μέτρησης της τραχύτητας 



ΜονάδαΜονάδα ελέγχουελέγχου

HaasHaas MiniMini MillMill

πληκτρολόγιο πληκτρολόγιο η ρ γη ρ γ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

Διαδρομές αξόνων

• Στον άξονα Χ 406 mm

• Στον άξονα Υ 305 mm

• Στον άξονα Ζ 254 mm

Μέγιστη Ροπή 45 Nm @ 1200 rpm

Προώσεις• Στον άξονα Ζ 254 mm

Μέγιστο βάρος στην 

Προώσεις

• Ταχείες προώσεις 15.2 m/min

• Μέγιστη πρόωση κοπής 12.7 
m/minγ β ρ ς η

τράπεζα 227 kg

Μέ σ ες σ ροφές 6000 rpm

Μύλος Κοπτικών

Χ ρη ό η α 10Μέγιστες στροφές 6000 rpm • Χωρητικότητα 10

• Μέγιστο βάρος κοπτικού 5.4 
kg

• Χρόνος αλλαγής κοπτικού 3.6 
sec

Χαρακτηριστικά εργαλειομηχανήςΧαρακτηριστικά εργαλειομηχανής



πειραματική διαδικασίαπειραματική διαδικασία

Μηδενισμός του δοκιμίου Μηδενισμός του δοκιμίου 



ΕκχόνδρισηΕκχόνδριση δοκιμίου με μετωπικό φραιζάρισμαδοκιμίου με μετωπικό φραιζάρισμα

Κατεργασία δοκιμίων με κονδύλι σφαιρικής απόληξηςΚατεργασία δοκιμίων με κονδύλι σφαιρικής απόληξης



Κατεργασία δοκιμίων με ταυτόχρονη Κατεργασία δοκιμίων με ταυτόχρονη δυναμομέτρησηδυναμομέτρηση

•ταχύτητα κοπής Vc=45m/min

•πρόωση ανά δόντι fz=0,2 fz =0,4 fz =0,6

•Αξονικό βάθος κοπής ap=0,3mm, ap=0,4mm, ap=0,5mm

•Ακτινικό βάθος κοπής ae=0,2mm, ae=0,4mm, ae=0,6mm

•Ομόρροπο – αντίρροπο.

Συνθήκες κοπής των 54 πειραμάτων Συνθήκες κοπής των 54 πειραμάτων –– Ενεργή διάμετρος κοπήςΕνεργή διάμετρος κοπής



συνθήκες κοπής των 54 πειραμάτων συνθήκες κοπής των 54 πειραμάτων 

Τελική μορφή δοκιμίου με περιοχές διαφορετικών συνθηκών Τελική μορφή δοκιμίου με περιοχές διαφορετικών συνθηκών 



ΤραχυμέτρησηΤραχυμέτρηση του δοκιμίου του δοκιμίου 

ΤραχυμέτρησηΤραχυμέτρηση



Φωτογράφιση του δοκιμίου με μικροσκόπιο Φωτογράφιση του δοκιμίου με μικροσκόπιο 

μεγέθυνση 16x μεγέθυνση 90x

Φωτογραφίες του δοκιμίου με μικροσκόπιο Φωτογραφίες του δοκιμίου με μικροσκόπιο 



Δυναμόμετρο KISTLER 9257BA & μονάδα ελέγχου KISTLER 5233A1Δυναμόμετρο KISTLER 9257BA & μονάδα ελέγχου KISTLER 5233A1

Δυναμομέτρησεις 



Επίδραση της πρόωσης κοπής Επίδραση της πρόωσης κοπής fzfz

Επίδραση της πρόωσης κοπής Επίδραση της πρόωσης κοπής fzfz



Επίδραση του αξονικού βάθους κοπής Επίδραση του αξονικού βάθους κοπής apap

Επίδραση του αξονικού βάθους κοπής Επίδραση του αξονικού βάθους κοπής apap



Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής aeae

Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής aeae



Επίδραση της στρατηγικής της κοπής (ομόρροπο Επίδραση της στρατηγικής της κοπής (ομόρροπο –– αντίρροπο) με αντίρροπο) με aeae=0.2 =0.2 

Επίδραση της στρατηγικής της κοπής (ομόρροπο Επίδραση της στρατηγικής της κοπής (ομόρροπο –– αντίρροπο) με αντίρροπο) με aeae=0.4=0.4



Επίδραση της στρατηγικής της κοπής (ομόρροπο Επίδραση της στρατηγικής της κοπής (ομόρροπο –– αντίρροπο) με αντίρροπο) με aeae=0.6=0.6

1. Mε αύξηση της πρόωσης του κοπτικού εργαλείου fz παρατηρείται ότι
σχηματίζονται αναλογικά λιγότερες τροχιές στην επιφάνεια του τεμαχίου μεσχηματίζονται αναλογικά λιγότερες τροχιές στην επιφάνεια του τεμαχίου με
ταυτόχρονη αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας Rz.

2. H αύξηση του αξονικού βάθους κοπής (αp) παρατηρούμε ότι δεν επηρεάζει
σημαντικά την τραχύτητα της κατεργασμένης επιφάνειας.

3. Η μείωση της ακτινικής μετατόπισης του κοπτικού εργαλείου (ae) βελτιώνει την
ποιότητα της επιφάνειας με ελάττωση της τραχύτητας Rz.

4. Το αντίρροπο φραιζάρισμα έχει καλύτερα αποτελέσματα από το ομόρροπο. Αυτό
μπορεί να εξηγηθεί από το μηχανισμό σχηματισμού του αποβλίττου Στομπορεί να εξηγηθεί από το μηχανισμό σχηματισμού του αποβλίττου. Στο
αντίρροπο φραιζάρισμα υπάρχει δυσκολία στην εισχώρηση του κοπτικού στο υλικό
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικροταλαντώσεις οι οποίες επηρεάζουν
δυσμενώς την τραχύτητα. Πολύ συνηθισμένο, όμως, είναι και το γεγονός, το
αντίρροπο φραιζάρισμα να είναι καλύτερο από το ομόρροπο Αυτό έχει να κάνει μεαντίρροπο φραιζάρισμα να είναι καλύτερο από το ομόρροπο. Αυτό έχει να κάνει με
το γεγονός ότι η ψευδόκοψη η οποία έχει επικαθίσει σε μια κοπή να
απομακρύνεται στην επόμενη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα


