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1.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ἡ κατεργασία συνίσταται στὴν τοπικὴ ἀνάπτυξη (τυπικὰ σύνθετων) φυσικῶν φαινομένων τὰ ὁποῖα
μεταβάλουν ἕνα στερεὸ ὑλικό, ὡς πρὸς τὴ γεωμετρία καὶ τὶς φυσικὲς ἱδιότητες. Τὰ κύρια στοιχεῖα
μιᾶς κατεργασίας εῖναι τὸ εργαλείο (μέσο) κατεργασίας καὶ τὸ ὑπὸ κατεργασία τεμάχιο (ὑλικό). Τὰ
φυσικά φαινόμενα συγκεντρώνονται στὴν διεπιφάνεια ἐργαλείου-τεμαχίου καὶ ἔχουν ἐπίδραση,
εὐρύτερα, σὲ μιὰ ζώνη πρόσδοσης ἔργου.
Οἱ κατεργασίες ταξινομοῦνται μέ διαφορετικά κριτήρια. Συχνά, χαρακτηρίζονται ἀνάλογα μὲ τὸ
εἶδος τοῦ ἐξοπλισμοῦ (σύστημα κατεργασίας - έργαλειομηχανή) ἤ τό τελικὸ προϊόν ἤ, ἀκόμη, τὸ
περιβάλλον ἐφαρμογῆς (βιομηχανοστάσιο, τομέας τῆς παραγωγῆς, βιομηχανικός κλάδος). Έπίσης,
διακρίνονται, μὲ βάση τὸ εἶδος τῆς τελικῆς έπίδρασης στὸ ὑλικό, σέ: πρωταρχικές (π.χ. χύτευση,
κονιομεταλλουργία), ἐπιφανείας ἤ ἐπιφανειακές (π.χ. σκλήρυνση, χάραξη, λείανση, βαφή), κοπῆς
(δηλαδή ἀφαίρεσης ὑλικοῦ), διαμόρφωσης (δηλαδή πλαστικῆς μόνιμης παραμόρφωσης ἑνὸς
συμπαγοῦς ὑλικού ἤ έλάσματος) και σύνδεσης (π.χ. συγκόλληση μὲ διάφορες μεθόδους).
Ἐπίσης, οἱ κατεργασίες διακρίνονται σὲ συμβατικές (τόρνευση, φρεζάρισμα, λείανση), στὶς ὁποῖες
κυριαρχεῖ τὸ φαινόμενο τῆς μηχανικῆς κοπῆς, καὶ μὴ-συμβατικές (π.χ. ἠλεκτροδιάβρωση,
ἑκρηκτικὴ συγκὸλληση, κοπὴ μὲ laser ἤ δέσμη πλάσματος κλπ.) Άκόμη, οἱ κατεργασίες ποὺ ἀφοροῦν
κρυσταλλικὰ ὑλικά χαρακτηρίζονται «ψυχρές», «ἡμίθερμες» ἤ «θερμές» ἀνάλογα μὲ τὴν
ἐπικρατοῦσα θερμοκρασία σὲ σχέση μὲ τὶς χαρακτηριστικὲς θερμοκρασὶες (ἀνα)κρυστάλλωσης καὶ
τήξης τοῦ ύλικοῦ.
Ὃλες οἱ κατεργασίες χαρακτηρίζονται άπό τὴν χωρικὰ ἑστιασμένη καὶ ἐξειδικευμένη συγκέντρωση
ἰσχύος. Ὡς συνέπεια, ἓνα σύστημα κατεργασίας (π.χ. ἐργαλειομηχανή) περιλαμβάνει τουλάχιστον (α)
ὑπο-σύστημα κίνησης, μὲ γενικὸ σκοπὸ τὴν ἐξασφάλιση τῆς κατάλληλης τοποθέτησης ἐργαλείουτεμαχίου στὸ χῶρο (β) ὑπο-σύστημα κατεργασίας, μέ γενικὸ στόχο τὴ δημιουργία καὶ διατήρηση τῶν
συνθηκών ποὺ μετασχηματίζουν τὸ ὑλικό καὶ (γ) ὑπο-σύστημα ἀσφάλειας, γιὰ τόν περιορισμό τῶν
ἐπιπτώσεων της λειτουργίας τῶν ἄλλων ὑπο-συστημάτων στὸ «περιβάλλον» τῆς κατεργασίας.
Τέλος, ὅλες οἱ κατεργασίες περιλαμβάνουν τή συντονισμένη ἐκτέλεση ἐνεργειών (μηχανικῶν
κινήσεων, ἀνάπτυξης δυνάμεων, θερμοκρασιών, ἀκτινοβολιῶν καὶ άλλων δράσεων
συγκεντρωμένης ἰσχύος), μὲ κατάλληλη χρονικὴ ὀργάνωση καὶ μὲ στόχο νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα
προκαθορισμένο τεχνικὸ άποτέλεσμα (μεταβολή τῶν ἰδιοτήτων τοῦ ὑλικοῦ). Ἐπομένως, ἓνα
σύστημα κατεργασίας, ἀνεξάρτητα άπὸ τὴν τεχνολογικὴ του συγκρότηση, περιλαμβάνει ἓναν άριθμὸ
ἀπὸ ὑπο-συστήματα ἐλέγχου.
<βοηθητικά: ἐποπτικό ὑλικὸ π.χ. μέσῳ τοῦ Διαδικτύου>

