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ABSTRACT 

 
 
 
 
The machining of precision steel parts is a procedure that usually requires two types of 
processes:  Grinding and hardening.  In current industrial conditions, the two types of 
processes are performed in separate production stages and in separate setups.  The so-
called grind-hardening process combines the two processes in one, thus eliminating the 
need for separate setups and the related costs.  In grind-hardening, the heat dissipated in 
the cutting area during grinding is used at the same time for the heat treatment of the 
workpiece. 
This thesis describes a modeling approach for the grind-hardening process.  Analytical and 
numerical modeling techniques have been employed, in order to enhance the understanding 
of the grind-hardening mechanism and to extract a working model for the process.  Some 
of the parameters considered are the grinding wheel type, the workpiece material, the 
cutting speed, the workpiece speed and the depth of cut.  The model calculates the 
hardness penetration depth expected for a given set of process parameters.  The output of 
the suggested model is compared against experimental data in order to estimate its 
accuracy and to determine any weak points.  The experimental data are taken from a 
cylindrical grind-hardening process. 
The main conclusion of the thesis is that the grind-hardening process is possible and can be 
used for the surface hardening of steel parts.  Maximum surface hardness can be achieved 
when sufficient quenching rate is present, which is usually the case in grind-hardening.  
The hardness penetration depth achieved can reach values higher than 1mm, when the 
proper values are selected for the parameters of the grind-hardening process.   
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
Μέγεθος Μονάδες  Σηµασία 

A mm2 = Επιφάνεια επαφής 
Aa mm2 = Πραγµατική επιφάνεια επαφής  
ae mm = Βάθος κοπής 
Ag mm2 = Επιφάνεια επαφής ανά κόκκο 
am m2/sec = Ειδική θερµική διαχυτότητα του υλικού 
b mm = Πλάτος επαφής 

bm J/(moK) = Θερµική διαχυτότητα του υλικού 
Cp J/(kgoK) = Θερµοχωρητικότητα 
de mm = Ισοδύναµη διάµετρος 
ds mm = ∆ιάµετρος λειαντικού τροχού 
dw mm = ∆ιάµετρος επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος 
Ft N = Εφαπτοµενική δύναµη στον τροχό 
Ft,c N = Εφαπτοµενική δύναµη για κοπή 
Ft,sl N = Εφαπτοµενική δύναµη για ολίσθηση 
H Vickers = Επιφανειακή σκληρότητα 

HPD mm = Βάθος σκλήρυνσης 
k W/(moK) = Θερµική αγωγιµότητα 
lc mm = Μήκος τόξου επαφής τροχού-υλικού 
P W = Ισχύς λειαντικού τροχού 

pm N/m2 = Μέση πίεση επαφής 
Q W = Θερµική ισχύς που εκλύεται στην περιοχή της κοπής 
Qr’ mm2/sec = Κρίσιµος ειδικός ρυθµός αφαίρεσης υλικού 
Qw W = Θερµική ισχύς που απορροφάται από το υλικό 
R - = Λόγος απορρόφησης θερµότητας (=Qw/Q) 
ro mm  Ακτίνα επιφάνειας επαφής κόκκου - κοµµατιού 
t sec = Χρόνος 
T oK = Θερµοκρασία 
T0 oK = Αρχική θερµοκρασία 
te sec = Χρόνος επίδρασης πηγής θερµότητας 
vc m/sec = Περιφερειακή ταχύτητα του λειαντικού τροχού 
vw m/min = Ταχύτητα πρόωσης 
∆ 1/m = ∆ιαφορά καµπυλότητας 
µ - = Συντελεστής τριβής 
ρ kg/m3 = Πυκνότητα 
φ ο = Γωνία θερµικής πηγής ως προς επεξεργαζόµενη 

επιφάνεια 
(kρC)g J2/(m2oK2s) = Γινόµενο θερµικών ιδιοτήτων του υλικού του κόκκου 
(kρC)f J2/(m2oK2s) = Γινόµενο θερµικών ιδιοτήτων του υγρού κοπής 
(kρC)w J2/(m2oK2s) = Γινόµενο θερµικών ιδιοτήτων του επεξεργαζόµενου 

υλικού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Εισαγωγή 

 

Το αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη, ο πειραµατισµός και η 

προτυποποίηση µιας νέας παραγωγικής διεργασίας που ονοµάζεται Σκλήρυνση 

δια Λειάνσεως.  Στη διατριβή αυτή, αφού γίνει µια σύντοµη περιγραφή της 

διεργασίας, των εφαρµογών και των προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά τη 

χρήση της, θα περιγραφεί η πειραµατική διαδικασία, η µελέτη των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων καθώς και µια θεωρητική προσέγγιση του µηχανισµού που 

λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διεργασίας. 

 

 

1.1  Το πρόβληµα 

Είναι γνωστό πως για την παραγωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων υψηλής 

ακρίβειας και ποιότητας, δύο παραγωγικές διεργασίες είναι απολύτως 

απαραίτητες:  Η σκλήρυνση και η λείανση.  Η σκλήρυνση είναι απαραίτητη ώστε 

το εξάρτηµα να έχει υψηλή αντοχή σε κόπωση και για να µπορεί να διατηρεί την 

ποιότητα επιφανείας του όταν συνεργάζεται µε άλλα εξαρτήµατα.  Η λείανση 

είναι απαραίτητη για την επίτευξη της απαιτούµενης ακρίβειας στο σχήµα και τις 

διαστάσεις, καθώς και της απαιτούµενης επιφανειακής ποιότητας του 

εξαρτήµατος.  Έτσι, η τυπική σειρά διεργασιών στις οποίες υπόκειται ένα τέτοιο 

εξάρτηµα φαίνονται σχηµατικά στο Σχ. 1.1: 
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Σχ. 1.1:  Φάσεις επεξεργασίας µεταλλικού εξαρτήµατος µε συµβατικό τρόπο 

Στο βιοµηχανικό περιβάλλον, οι τρεις αυτές διαφορετικές φάσεις συνήθως 

λαµβάνουν χώρα σε ξεχωριστά τµήµατα ενός παραγωγικού συστήµατος, λόγω των 

διαφορετικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που χρειάζονται για την 

πραγµατοποίηση της κάθε φάσης.  Έτσι, συνήθης πρακτική είναι η µεταφορά των 

εξαρτηµάτων από τµήµα σε τµήµα ακολουθώντας τη σειρά των τριών φάσεων της 

κατασκευής των εξαρτηµάτων.  Η πρακτική αυτή όµως δηµιουργεί σηµαντικό 

φόρτο εργασίας σχετικά µε τη διαχείριση των εξαρτηµάτων.  Έτσι, οι διαδικασίες 

διαχείρισης των εξαρτηµάτων µέσα σε ένα παραγωγικό σύστηµα αποτελούν ένα 

σηµαντικό τµήµα του κόστους παραγωγής, καθώς οι διαδικασίες αυτές είναι κατ’ 

αρχήν χρονοβόρες, αλλά και απαιτούν εξοπλισµό, ανθρωποώρες και έλεγχο.  

Ιδιαίτερα, διεργασίες όπως οι θερµικές κατεργασίες οι οποίες έχουν συνήθως 

σκοπό την επιφανειακή σκλήρυνση του εξαρτήµατος, έχουν σηµαντικό κόστος 

από πλευράς διαχείρισης των εξαρτηµάτων (µεταφορά εξαρτηµάτων από και προς 

τους κλιβάνους, τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σε ειδικές διατάξεις ώστε να 

εισαχθούν στο κλίβανο) καθώς επίσης και από πλευράς χρόνου (διεργασίες 

σκλήρυνσης σε κλίβανο έχουν συνήθως συνολική διάρκεια της τάξης των µερικών 

ωρών).  Όσον αφορά στις διεργασίες αφαίρεσης υλικού, η ανάγκη µετακίνησης 

των εξαρτηµάτων αυξάνει τις διαδικασίες πρόσδεσης και αφαίρεσής τους από τις 

εργαλειοµηχανές, πράγµα που κοστίζει σε παραγωγικό χρόνο, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για εξαρτήµατα ακριβείας που απαιτούν ειδικές διαδικασίες πρόσδεσης.  

Έτσι τα προϊόντα επιβαρύνονται µε σηµαντικό κόστος διαδικασιών, µερικές από 

τις οποίες είναι και µη παραγωγικές, όπως είναι οι διαδικασίες διαχείρισης. 

Ένας ακόµη επιβαρυντικός παράγοντας για τις διαδικασίες αυτές είναι και οι 

σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτές.  Εκτός από το 

περιβαλλοντικό φορτίο που δηµιουργούν οι δευτερεύουσες δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των εξαρτηµάτων µέσα στο παραγωγικό σύστηµα, οι 

Τέλος Αρχή Ξεχόνδρισµα 
Θερµική 
Κατεργασία

Λείανση, 
Φινίρισµα
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ίδιες οι διεργασίες σκλήρυνσης είναι πολλές φορές ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το 

περιβάλλον.  ∆ιεργασίες όπως η βύθιση των εξαρτηµάτων σε µπάνιο τηγµένων 

αλάτων και ο καθαρισµός των εξαρτηµάτων µε χηµικά δηµιουργούν σηµαντικές 

εκποµπές ρύπων κατά τη διάρκεια της διεργασίας (ατµοί, υγρά απόβλητα) όσο και 

στο τέλος της (διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων).  Έτσι δηµιουργείται 

σηµαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και κίνδυνοι για την υγεία των 

εργαζοµένων που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές. 

 

 

1.2  Η προτεινόµενη διεργασία - λύση 

Με στόχο τη δραστική µείωση του κόστους και του χρόνου επεξεργασίας των 

εξαρτηµάτων, τη γενικότερη εξοικονόµηση χρόνου αλλά και τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής εικόνας των διεργασιών παραγωγής µεταλλικών εξαρτηµάτων, 

προτείνεται η εφαρµογή µιας σύνθετης διεργασίας λείανσης που ονοµάζεται 

Σκλήρυνση δια Λειάνσεως.  Κατά την εφαρµογή της διεργασίας αυτής, το 

επεξεργαζόµενο εξάρτηµα υπόκειται σε επιφανειακή σκλήρυνση ταυτόχρονα µε τη 

λείανση, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για ξεχωριστό στάδιο θερµικής 

κατεργασίας, καθώς και για όλες τις σχετικές εργασίες διαχείρισης.   

 

 

 

 

Σχ. 1.2:  Φάσεις επεξεργασίας µεταλλικού εξαρτήµατος µε χρήση της 

διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως. 

 

Συγκρίνοντας την αλυσίδα των φάσεων κατεργασίας ενός τυπικού µεταλλικού 

εξαρτήµατος που φαίνονται στα Σχ. 1.1 και 1.2, είναι προφανές ότι το όφελος από 

τη χρήση της διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως είναι σηµαντικό.  Όλες οι 

Τέλος Αρχή Ξεχόνδρισµα 
Σκλήρυνση   
δια Λειάνσεως,
Φινίρισµα 
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σχετικές µε τη διεργασία της θερµικής κατεργασίας διαδικασίες διαχείρισης 

εξαλείφονται µαζί µε την ίδια τη διεργασία, µειώνοντας έτσι σηµαντικά το κόστος 

και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας.  

Είναι επίσης ευνόητο ότι εξαλείφονται όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν τόσο από τις εργασίες διαχείρισης των εξαρτηµάτων, όσο και από τις 

διεργασίες σκλήρυνσης αυτές καθαυτές. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και ταυτόχρονα το σηµείο καινοτοµίας της 

διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως που επιτρέπει την ταυτόχρονη λείανση και 

θερµική κατεργασία του εξαρτήµατος, είναι η εκµετάλλευση της θερµότητας που 

παράγεται στην περιοχή αφαίρεσης υλικού κατά τη λείανση για τη θερµική 

κατεργασίας του εξαρτήµατος.  Με τη διεργασία αυτή είναι δυνατή η επιφανειακή 

σκλήρυνση όλων των υλικών που επιδέχονται θερµική κατεργασία ενώ µπορεί να 

εφαρµοστεί τόσο σε µεγάλες επιφάνειες όσο και σηµειακά πάνω σε προεπιλεχθέντα 

σηµεία πάνω στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα.  

 

1.3  Σύντοµη περιγραφή της προτεινόµενης διεργασίας 

Η διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως οµοιάζει κατ’ αρχήν µε τη συνήθη 

διεργασία της λείανσης.  Η διεργασία πραγµατοποιείται σε µια επιφανειακή ή 

κυλινδρική λειαντική µηχανή, η οποία όµως θα πρέπει να έχει αυξηµένη 

στιβαρότητα, λόγω των υψηλών δυνάµεων κοπής που εµφανίζονται κατά τη 

διεργασία.  Ο λειαντικός τροχός αφαιρεί υλικό από το επεξεργαζόµενο εξάρτηµα, 

έχοντας όµως τις παραµέτρους της διεργασίας ρυθµισµένες έτσι ώστε να 

δηµιουργείται η απαιτούµενη θερµότητα στην περιοχή κοπής (Σχ. 1.3). 

Καθώς ο τροχός αφαιρεί υλικό, η θερµότητα που παράγεται στην περιοχή της 

κοπής δηµιουργεί τοπική θερµική κατεργασία στο εξάρτηµα, αφήνοντας πίσω της 

µια ζώνη συγκεκριµένου πλάτους µε αυξηµένη σκληρότητα, σε σχέση µε τη 

σκληρότητα που είχε το εξάρτηµα προ της επεξεργασίας.  Η εικόνα που 

παρουσιάζει η διεργασία στην πραγµατικότητα εµφανίζεται στο Σχ. 1.4: 
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Σχ. 1.3:  ∆ιάταξη διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως. 

 

 

Σχ. 1.4:  Σκλήρυνση δια Λειάνσεως. 

 

Q

Λειαντικός 
Τροχός

Εξάρτηµα

vc

vw

ae 

Ζώνη  
σκλήρυνσης 
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1.4  Ερευνητική συνεισφορά της εργασίας 

Είναι φανερό πως η εισαγωγή της διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως στη 

βιοµηχανική πρακτική εξαρτάται από τη δυνατότητα της διεργασίας να επιτύχει 

το επιθυµητό αποτέλεσµα, αλλά κυρίως από τη δυνατότητα να ελέγχεται το 

αποτέλεσµα της διεργασίας, δηλαδή η επιφανειακή σκληρότητα και το βάθος της 

σκλήρυνσης που επιτυγχάνεται.  Αυτό που χρειάζεται δηλαδή είναι η γνώση 

σχετικά µε το πώς επηρεάζουν τη σκληρότητα και το βάθος σκλήρυνσης οι 

παράµετροι της διεργασίας, όπως η ταχύτητα κοπής, η πρόωση, το βάθος κοπής, οι 

ιδιότητες του υλικού και ο τύπος του λειαντικού τροχού.  Αυτή η γνώση είναι 

αναγκαία ώστε να µπορεί να προγραµµατίζεται η εργασία και να µπορεί να 

προβλεφθεί το αποτέλεσµά της πριν πραγµατοποιηθεί.  Μόνο έτσι µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η διεργασία σε µια ποικιλία πραγµατικών εφαρµογών και να 

αποδώσει τα οφέλη της. 

Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι η σε βάθος µελέτη της διεργασίας 

Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε θεωρητική και 

πειραµατική προσέγγιση της διεργασίας.  Η θεωρητική προσέγγιση, για λόγους 

καλύτερης κατανόησης και ανάλυσης, έγινε ξεχωριστά για τα διάφορα φαινόµενα 

που λαµβάνουν χώρα κατά τη διεργασία.  Τα φαινόµενα αυτά είναι η δηµιουργία 

της θερµότητας, η µετάδοση της θερµότητας στα σώµατα που συµµετέχουν στη 

διεργασία (τροχός, υλικό, απόβλητα), η διάδοση της θερµότητας στο υλικό και 

τέλος οι µεταλλουργικές µετατροπές που οδηγούν στην αύξηση της σκληρότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Ανασκόπηση Επιστηµονικής Βιβλιογραφίας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας που είναι σχετική µε το θέµα της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί, πως επειδή η Σκλήρυνση δια Λειάνσεως είναι µια 

σχετικά καινούρια τεχνολογία, δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός βιβλιογραφικών 

αναφορών που να αναφέρονται στη διεργασία αυτή καθεαυτή.  Αντίθετα, η 

βιβλιογραφία που αναφέρεται στη διεργασία της λείανσης καθώς και σε ειδικές 

µεθόδους σκλήρυνσης είναι πλούσια,  βλέποντας όµως το θέµα της θερµότητας και 

του θερµοκρασιακού πεδίου που δηµιουργείται µέσα στο υλικό από εντελώς 

διαφορετική σκοπιά, σε σχέση µε τη σκοπιά της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως. 

Η ανασκόπηση χωρίστηκε σε τρία µέρη:  Στο πρώτο γίνεται µια σύντοµη 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη λείανση και τα θερµικά φαινόµενα 

που λαµβάνουν χώρα σε αυτή.  Στο δεύτερο µέρος αναφέρονται µερικές από τις 

σηµαντικότερες εργασίες που αφορούν τη µελέτη θερµικών κατεργασιών και 

σκλήρυνσης και τέλος στο τρίτο µέρος αναφέρονται οι εργασίες που έχουν ως θέµα 

τη διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως. 

 

2.1 Λείανση 

Το τµήµα αυτό της ανασκόπησης αποτελεί και το µεγαλύτερο κοµµάτι της, 

καθώς η παγκόσµια βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια όσον αφορά στη λείανση, 

και ειδικότερα στα θέµατα της µετάδοσης θερµότητας στο επεξεργαζόµενο 

κοµµάτι.  Πρέπει να σηµειωθεί πως σχεδόν το σύνολο των αναφορών 

αντιµετωπίζουν το θέµα της θερµικής φόρτισης του υλικού ως κατάσταση που 
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πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της πιθανής θερµικής καταστροφής της 

κρυσταλλικής δοµής του χάλυβα που µπορεί να προκύψει από υπερβολική αγωγή 

θερµότητας στο υλικό. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περί της λείανσης περιλαµβάνει περιγραφές 

θεωρητικών και πειραµατικών εργασιών, ενώ οι θεωρητικές εργασίες 

διαχωρίζονται επίσης µε βάση τους θερµικούς µηχανισµούς της λείανσης που 

εξετάζονται (δηµιουργία και επιµερισµός θερµότητας ή διάδοση της θερµότητας 

στο υλικό). 

 

2.1.1  Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Η µεγάλη πολυπλοκότητα των φαινοµένων δηµιουργίας, καταµερισµού 

και διάδοσης της θερµότητας κατά τη διεργασία της λείανσης, αλλά και η 

δυσκολία πειραµατικής διερεύνησης των φαινοµένων αυτών αποτελούν τις 

σηµαντικότερες αιτίες για τη µεγάλη ποσότητα θεωρητικής δουλειάς που έχει γίνει 

στον χώρο αυτό.  Η εργασία αυτή καταγράφεται σε έναν σηµαντικό αριθµό 

δηµοσιεύσεων που υπάρχουν στην παγκόσµια βιβλιογραφία.  Η σύντοµη 

περιγραφή της θεωρητικής αυτής εργασίας που ακολουθεί, χωρίζεται σε δύο 

ενότητες: Εργασίες που αφορούν τη δηµιουργία και τον επιµερισµό της 

θερµότητας, και εργασίες που εστιάζουν στο πρόβληµα της διάδοσης της 

θερµότητας στο υλικό και στο θερµοκρασιακό πεδίο που κατά συνέπεια 

προκύπτει. 

 

2.1.1.1  ∆ηµιουργία και επιµερισµός θερµότητας 

Ο µηχανισµός παραγωγής και καταµερισµού της παραγόµενης θερµότητας 

κατά τη διεργασία της λείανσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο φαινόµενο, το 

οποίο επηρεάζεται από ένα πλήθος παραµέτρων.  Εκτός από τις παραµέτρους της 

διεργασίας, σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι θερµικές και οι µηχανικές ιδιότητες 

του λειαντικού τροχού, η παρουσία και οι ιδιότητες του υγρού κοπής αλλά και οι 

θερµικές και οι µηχανικές ιδιότητες του υπό επεξεργασία υλικού.  Έτσι, στη 
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βιβλιογραφία εξετάζονται διάφορες θεωρίες σχετικά µε αυτούς τους µηχανισµούς 

και γίνεται προσπάθεια πειραµατικής επιβεβαίωσης των θεωριών αυτών. 

Με αφορµή τη µελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες επέρχεται 

καταστροφή της σύνθεσης του επιφανειακού στρώµατος σε χάλυβες που 

υπόκεινται σε λείανση µε τροχούς CBN (τροχούς των οποίων οι κόκκοι 

αποτελούνται από κυβικό νιτρικό βόριο (Cubic Boron Nitride) – CBN) [2], 

παρουσιάστηκε ένα θεωρητικό θερµικό πρότυπο το οποίο προβλέπει τον κρίσιµο 

ρυθµό επεξεργασίας κατά τον οποίο ξεκινάει το «κάψιµο» του υλικού (Σχ. 2.1).  Το 

«κάψιµο» του υλικού οφείλεται την υπερβολική δηµιουργία και αγωγή 

θερµότητας στο υλικό.  Η µικρότερη ειδική ενέργεια λείανσης*, η µεγαλύτερη 

θερµική αγωγιµότητα των κόκκων καθώς και η µικρότερη επιφάνεια επαφής 

κόκκου – υλικού των CBN λειαντικών τροχών µελετήθηκαν ως παράγοντες της 

παραγόµενης θερµότητας.  Υπολογίστηκε ο ρυθµός της ενέργειας που µεταφέρεται 

στο υλικό, στον λειαντικό τροχό, στα απόβλητα καθώς και στο ψυκτικό υγρό.  Από 

το πρότυπο αυτό µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι παράµετροι όπως η θερµική 

αγωγιµότητα των κόκκων καθώς και η µικρότερη επιφάνεια επαφής κόκκου – 

υλικού επηρεάζουν άµεσα την παραγωγή θερµότητας. 

 

Σχήµα 2.1:  Κρίσιµος ρυθµός αφαίρεσης υλικού έναντι ισοδύναµης διαµέτρου 

για διάφορες ταχύτητες πρόωσης [2]. 
                                                
* Ειδική ενέργεια λείανσης ορίζεται ως η ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται για την αφαίρεση 
ενός µοναδιαίου όγκου υλικού από το επεξεργαζόµενο κοµµάτι [3]. 
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Σε συνέχεια της προηγούµενης εργασίας, αναπτύχθηκε ένα νέο θεωρητικό 

πρότυπο µετάδοσης θερµότητας στην περιοχή της λείανσης [3].  Η ανάλυση 

ξεκινάει από το υπάρχον πρότυπο, το οποίο θεωρεί ότι όλη η θερµότητα που 

προκύπτει από τη διεργασία της λείανσης προκύπτει από την τριβή των 

επιφανειών τριβής των κόκκων του λειαντικού τροχού µε το υλικό.  Το πρότυπο 

αυτό είναι τροποποιηµένο ούτως ώστε να συµπεριλάβει και τη θερµότητα που 

εκλύεται στα επίπεδα διάτµησης, κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του αποβλήτου.  

Ο σκοπός του προτύπου αυτού ήταν ο υπολογισµός της θερµικής ενέργειας που 

µεταδίδεται στο υπό κατεργασία εξάρτηµα καθώς και το ποσό της ενέργειας που 

απορροφάται από το ψυκτικό υγρό και από τα απόβλητα της λείανσης 

(ρινίσµατα).  Στη συνέχεια υπολογίστηκε το λάθος που επέφερε στα αποτελέσµατα 

η παραδοχή ότι η θερµότητα παράγεται µόνο στις επιφάνειες τριβής των κόκκων.  

Το συµπέρασµα ήταν ότι το λάθος για λειαντικούς τροχούς οξειδίου αλουµινίου 

δεν είναι σηµαντικό και εξαρτάται από τις παραµέτρους λείανσης ενώ για 

λειαντικούς τροχούς CBN είναι σηµαντικό.  Από το συµπέρασµα αυτό 

υποδεικνύεται το γεγονός ότι η επιφάνεια τριβής µεταξύ κόκκου µε το υλικό, στην 

περίπτωση των τροχών οξειδίου αλουµινίου είναι η σηµαντικότερη πηγή 

θερµότητας. 

Στο [4] αναπτύχθηκε ένα πρότυπο για την περίπτωση της µεταφοράς 

θερµότητας κατά τη διάρκεια της διεργασίας της λείανσης παρουσία υγρού κοπής.  

Οι εξισώσεις αυτού του προτύπου λύθηκαν αναλυτικά για τον υπολογισµό της 

επιφανειακής θερµοκρασίας του υλικού καθώς και το ποσό της ενέργειας που 

µεταφέρεται στο υλικό, στον λειαντικό τροχό, στα απόβλητα και στο ψυκτικό 

υγρό.  Η υπόθεση που έγινε για την εξαγωγή των εξισώσεων είναι η εξής: Είτε (α) 

το ψυκτικό υγρό παραµένει στην υγρή φάση παντού (δεν εµφανίζεται δηλαδή 

βρασµός στο επιφανειακό φιλµ), ή (β) εµφανίζεται βρασµός του επιφανειακού 

φιλµ του ψυκτικού υγρού σε όλη τη ζώνη λείανσης.  Επίσης, το πρότυπο 

αναπτύχθηκε έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψη την ακριβή θέση δηµιουργίας της 

θερµότητας.  Θεωρήθηκε πως η θερµότητα δηµιουργείται λόγω της τριβής µεταξύ 

κόκκων λειαντικού τροχού - υλικού και λόγω των πλαστικών παραµορφώσεων 
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στα επίπεδα διάτµησης*.  Η συνεισφορά του κάθε ενός από τα δύο φαινόµενα στη 

δηµιουργία της θερµότητας ερευνήθηκε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: 

λείανση επιφάνειας µε τροχούς οξειδίου αλουµινίου, λείανση µεγάλου βάθους µε 

τροχούς οξειδίου αλουµινίου και λείανση επιφάνειας µε τροχούς CBN.  Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται τροχοί οξειδίου 

αλουµινίου, δεν υπάρχει σηµαντική συνεισφορά θερµότητας από τις πλαστικές 

παραµορφώσεις στα επίπεδα διάτµησης, πράγµα που συµβαίνει όταν η λείανση 

γίνεται µε τροχούς CBN. 

Ένα ακόµα σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά τη µελέτη του θερµικού 

προβλήµατος της λείανσης και έχει µελετηθεί στη βιβλιογραφία είναι ο 

επιµερισµός της παραγόµενης θερµότητας.  Το τµήµα της θερµότητας που 

εισέρχεται στο υλικό µπορεί να εκτιµηθεί µε δύο πιθανές προσεγγίσεις:  Είτε για τη 

συνολική επιφάνεια επαφής λειαντικού τροχού µε το υλικό, είτε για τη µέση 

επιφάνεια επαφής του κάθε κόκκου µε το υλικό, η οποία είναι συνήθως δύο τάξεις 

µεγέθους µικρότερη από την πρώτη.  Στην εργασία [5] ο επιµερισµός της 

θερµότητας έγινε στο επίπεδο του κόκκου.  Ένα πρότυπο µετάδοσης της 

θερµότητας αναπτύχθηκε για τον προσδιορισµό των κρίσιµων καταστάσεων για 

την έναρξη της θερµικής καταστροφής του χάλυβα (thermal damage).  Ένα 

σηµαντικό πρόβληµα που εµφανίζεται κατά την επίλυση του προτύπου είναι η 

δυσκολία προσδιορισµού µίας µέσης επιφάνειας επαφής µεταξύ κόκκου και 

υλικού.  Το κεντρικό συµπέρασµα που προέκυψε από την εφαρµογή του προτύπου 

ήταν ότι κατά τη λείανση µε CBN λειαντικούς τροχούς ή µε αδαµαντοτροχούς, 

πολύ µικρότερο ποσοστό θερµότητας εισέρχεται στο υλικό από ότι µε λειαντικούς 

τροχούς οξειδίου αλουµινίου ή µε λειαντικούς τροχούς κορουνδίου (διοξείδιο του 

πυριτίου – silica) (Σχήµατα 2.2 & 2.3). 

                                                
* Τα επίπεδο διάτµησης που εµφανίζεται κατά τη λείανση φαίνεται σχηµατικά στο Σχήµα 3-1. 
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Σχήµα 2.2:  Ο λόγος απορρόφησης θερµότητας R συναρτήσει του µήκους επαφής 

lc για διάφορα υλικά λειαντικών τροχών [5]. 

 

Σχήµα 2.3:  Ο λόγος απορρόφησης θερµότητας R συναρτήσει της ακτίνας της 

επιφάνειας επαφής ro για διάφορα υλικά λειαντικών τροχών [5]. 

Έχει καταγραφεί επίσης στη βιβλιογραφία ένα αναλυτικό πρότυπο που 

περιγράφει τη µετάδοση θερµότητας µε αγωγή µεταξύ του λειαντικού τροχού, της 

επιφάνειας του εξαρτήµατος και του ψυκτικού υγρού, µε σκοπό τον προσδιορισµό 

του µηχανισµού µετάδοσης θερµότητας κατά τη λείανση µε τη χρήση υγρού κοπής 

[6].  Έγινε η υπόθεση ότι η θερµότητα δηµιουργείται λόγω της τριβής µεταξύ του 

λειαντικού τροχού και του υλικού καθώς και λόγω πλαστικών παραµορφώσεων 

στα επίπεδα διάτµησης.  Το πρότυπο προβλέπει τον συντελεστή µεταφοράς 
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θερµότητας στην επιφάνεια του εξαρτήµατος, το µέρος της ενέργειας που 

εισέρχεται στο υλικό και την επιφανειακή θερµοκρασία του υλικού (σχέση 2.1).  

Έτσι προσδιορίζεται ο τρόπος κατανοµής της παραγόµενης θερµότητας και, παρά 

τη φαινοµενική απλότητα του προτύπου, αποτελέσµατα πειραµάτων 

επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του τόσο για συµβατική µικρού βάθους λείανση 

(shallow – cut grinding) όσο και για µεγάλου βάθους κοπή (creep – feed grinding). 

R= 1/[1+(kpCpV)c1/2 / (kpCpV)w1/2] 
 

](kpCpV)/[(kpCpV)l)Q(4/3πTT 1/2
w

1/2
c

1/2
w

1/2
is +=−  

 
](kpCpV)/[(kpCpV)l)Q(2/πTT 1/2

w
1/2

c
1/2

w
1/2

imaxs, +=−  

(2.1)

 

Στην εργασία [7] µελετήθηκε η βαθιά λείανση υψηλής απόδοσης (High 

Efficiency Deep Grinding – HEDG).  Με τον όρο αυτό εννοείται λείανση µε 

υψηλές ταχύτητες κοπής, υψηλούς ρυθµούς αφαίρεσης υλικού µε µεγάλο σχετικά 

βάθος κοπής και υψηλή ταχύτητα πρόωσης του εξαρτήµατος.  Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση από τη διεργασία.  Στην εργασία αυτή 

αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό πρότυπο για τον υπολογισµό του καταµερισµού της 

ενέργειας στο υλικό (σχήµα 2.4).  Επειδή το βάθος κοπής σε αυτή τη διεργασία 

είναι αρκετά µεγάλο (0.5 – 1 mm), η διεύθυνση της ροής θερµότητας που εισάγεται 

στο υλικό θεωρείται ότι δεν είναι κάθετη σε σχέση µε τη διεύθυνση της πρόωσης.  

Το πρότυπο λαµβάνει υπόψη αυτή τη γωνιακή απόκλιση από την καθετότητα (φ), 

καθώς και τις υπόλοιπες παραµέτρους της κοπής και έχει ως έξοδο το ποσοστό της 

εκλυόµενης ενέργειας που µεταφέρεται στο υλικό.  Το συµπέρασµα είναι ότι οι 

συντελεστές που παίζουν άµεσο ρόλο στο ποσό της ενέργειας που θα µεταφερθεί 

στο υλικό είναι η γωνία απόκλισης από την καθετότητα, η ταχύτητα λείανσης και 

τέλος η ταχύτητα πρόωσης του εξαρτήµατος.  Επειδή η εργασία αυτή έγινε µε 

σκοπό τη µείωση της ενέργειας που απορροφάται από το υλικό, προτείνεται 

µεγαλύτερη ταχύτητα λείανσης, µικρότερη ταχύτητα πρόωσης και σχετικώς 

µικρότερο βάθος κοπής. 

Με σκοπό την ικανότητα πρόβλεψης της θερµικής καταστροφής της 

κρυσταλλικής δοµής (thermal damage) της επιφάνειας ενός εξαρτήµατος, 
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αναπτύχθηκε και καταγράφηκε στη βιβλιογραφία θερµικό πρότυπο [8] το οποίο 

προβλέπει το όριο πέραν του οποίου υπάρχει «κάψιµο» του υλικού.  Το πρότυπο 

λαµβάνει υπ’ όψιν τον επιµερισµό της ροής ενέργειας στον λειαντικό τροχό και 

στο υλικό (Σχ. 2.5).  Χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού 

του καταµερισµού της ενέργειας για τον υπολογισµό ανώτερου και κατώτερου 

ορίου για το όριο «καψίµατος».  Επίσης χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά 

δεδοµένα για την επαλήθευση του µοντέλου και βρέθηκε ότι βρίσκονταν σε 

συµφωνία µε το χαµηλότερο όριο «καψίµατος». 

 

Σχήµα 2.4:  Ο λόγος απορρόφησης θερµότητας R συναρτήσει α. ταχύτητας 

κοπής και β. ταχύτητας πρόωσης [7]. 

R 

R 
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Σχήµα 2.5:  Ο λόγος απορρόφησης θερµότητας R συναρτήσει της ταχύτητας 

πρόωσης [8]. 

Στην εργασία [9] αναλύθηκε η επίδραση του ψυκτικού υγρού κατά τη 

διεργασία της λείανσης.  Ο ρόλος του ψυκτικού υγρού µελετήθηκε βάσει 

αναλυτικών προτύπων τα οποία επιβεβαιώθηκαν µε πειράµατα.  Παρατηρήθηκε 

το αποτέλεσµα της εφαρµογής του ψυκτικού υγρού στη ζώνη λείανσης από 

διάφορες θέσεις όπως µπροστά και πίσω από αυτήν καθώς και κατακόρυφα στο 

µέτωπο της λείανσης κατά την αρχική και τελική περίοδο λείανσης.  Η ψύξη µέσα 

στη ζώνη λείανσης είναι κρίσιµη για λείανση µεγάλου βάθους (creep-feed), αλλά 

µικρής σηµασίας για συµβατική λείανση µικρού βάθους (shallow-cut).  Η ψύξη 

πίσω ή µπροστά από τη ζώνη λείανσης είχε µικρή επίδραση στη µέγιστη 

θερµοκρασία, αλλά η ψύξη στο µέτωπο της λείανσης µειώνει τη µέγιστη 

θερµοκρασία. 

Στην εργασία [10] ερευνήθηκαν οι παραµένουσες τάσεις στο υλικό λόγω της 

µηχανικής παραµόρφωσης, θερµικής παραµόρφωσης και των µετασχηµατισµών 

φάσης κατά τη διάρκεια λείανσης.  Η ανάλυση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση πεπερασµένων στοιχείων.  Το φαινόµενο αυτό είναι ανεξάρτητο των 

συνθηκών ψύξης και του τύπου της λείανσης.  Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα 

στα οποία κατέληξε αυτή η εργασία είναι τα εξής:  α. Η επιφανειακή σκληρότητα 

λόγω της αλλαγής φάσης αυξάνεται ελαφρώς εάν η ψύξη είναι 
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αποτελεσµατικότερη.  β. Όταν λαµβάνει χώρα αλλαγή φάσης, η επίδραση των 

συνθηκών λείανσης στις παραµένουσες τάσεις είναι ελάχιστη.  γ. Όλες οι 

συνιστώσες των επιφανειακών παραµενουσών τάσεων γίνονται εφελκυστικές όταν 

υπάρχει αλλαγή φάσης.  δ. Η κατανοµή των παραµενουσών τάσεων στη 

διεύθυνση της λείανσης είναι σχεδόν γραµµική τόσο στις µαρτενσιτικές όσο και 

στις µη µαρτενσιτικές ζώνες.  Το σηµείο όµως στο οποίο παρουσιάζονται οι 

µέγιστες παραµένουσες τάσεις εξαρτάται από το βάθος µέχρι το οποίο υπάρχει 

µαρτενσιτική φάση καθώς και από τα επιφανειακά µηχανικά φορτία.   

 

 

2.1.1.2  ∆ιάδοση θερµότητας στο υλικό 

Με δεδοµένη τη δηµιουργία και την κατανοµή της θερµότητας µεταξύ των 

σωµάτων που συµµετέχουν στη διεργασία της λείανσης, το επόµενο βήµα είναι η 

προσέγγιση του θερµοκρασιακού πεδίου που προκαλεί η θερµότητα που 

εισέρχεται στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα.  Στην βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος 

αναφορών, τόσο θεωρητικών, όσο και αριθµητικών προσεγγίσεων, µε σκοπό τον 

προσδιορισµό της κρίσιµης ποσότητας θερµότητας που θα προκαλέσει θερµική 

καταστροφή του επεξεργαζόµενου χάλυβα. 

Οι πρώτες προσπάθειες προσέγγισης του θερµικού προβλήµατος της διάδοσης 

της θερµότητας έγιναν µε χρήση µονοδιάστατων θερµοκρασιακών προτύπων [11].  

Ως αποτέλεσµα, παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία ένα απλοποιηµένο πρότυπο για 

τον υπολογισµό των επιφανειακών θερµοκρασιών κατά τη διεργασία της 

λείανσης.  Η λύση του προβλήµατος αγωγιµότητας γίνεται µε τη χρήση των 

συνοριακών συνθηκών πρώτης ή δεύτερης τάξης.  Βάσει της πρώτης τάξης 

συνοριακών συνθηκών είναι η θεώρηση ότι η επιφανειακή θερµοκρασία είναι 

σταθερή, ενώ της δεύτερης τάξης ότι η θερµική ροή είναι σταθερή.  Η απλότητα 

του προτύπου έγκειται στην παρατήρηση ότι οι συνοριακές συνθήκες της δεύτερης 

τάξης είναι πεπλεγµένες, και αυτό οδηγεί σε επιφανειακές θερµοκρασίες 

εκφρασµένες σε όρους θερµικών ιδιοτήτων (αγωγιµότητα και ειδική ενέργεια).  
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Για τη µοντελοποίηση της πηγής θερµότητας χρησιµοποιείται η θεώρηση της 

κινούµενης πηγής θερµότητας του Jaeger. 

Στη συνέχεια, υπήρξαν προσπάθειες για µια πιο συγκροτηµένη προσέγγιση του 

προβλήµατος.  Στην εργασία [12] υπάρχει µια συλλογή προτύπων που 

προσεγγίζουν τη θερµοκρασιακή κατανοµή στο υλικό, αλλά και πρότυπα που 

προσεγγίζουν άλλα φαινόµενα, όπως παραµένουσες τάσεις που εµφανίζονται στο 

υλικό κατά τη λείανση.  Στην περίπτωση της θερµοκρασιακής κατανοµής, αυτή 

υπολογίσθηκε σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα σε ένα εξάρτηµα (Σχ. 2.6).  

∆οκιµάστηκαν επίσης διαφορετικές κατανοµές της πηγής θερµότητας πάνω στην 

επιφάνεια του εξαρτήµατος και πώς αυτές επηρεάζουν το θερµοκρασιακό πεδίο 

που προκύπτει.  Παρατίθεται ένας αριθµός σχέσεων που δίνουν τη θερµοκρασία 

σε οποιοδήποτε βάθος µέσα στο υλικό και για την περίπτωση της ξηρής λείανσης.  

Η κατανοµή της θερµοκρασίας ερευνήθηκε και πειραµατικά µε τη χρήση 

θερµοδιόδων.  Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων έδειξαν συµφωνία µε τις 

προβλέψεις των προτύπων. 

 

Σχήµα 2.6:  Σχηµατική αναπαράσταση του θερµοκρασιακού πεδίου που 

προκύπτει κατά τη διεργασία της λείανσης [12]. 

Κατά την προσπάθεια εφαρµογής και δοκιµής των θερµικών προτύπων της 

λείανσης, έγινε και µια υπολογιστική προσοµοίωση της λείανσης βύθισης (plunge 

grinding) κυλινδρικών εξαρτηµάτων µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

καταγράφηκε στη βιβλιογραφία [13].  Η προσοµοίωση που αναπτύχθηκε 

µπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη της διεργασίας της λείανσης στον χρόνο, την 
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ποιότητα του τελικού εξαρτήµατος, καθώς και αν το υλικό διατρέχει κίνδυνο 

καταστροφής από υπερβολικό θερµικό φορτίο.  Κατ’ αναλογία µε την πραγµατική 

κατεργασία της λείανσης, κατά την προσοµοίωση της κατεργασίας δίνονται σαν 

«είσοδοι» στο πρόγραµµα παράµετροι όπως οι απαιτήσεις επιφανειακής 

ποιότητας, το υγρό λείανσης, τα χαρακτηριστικά του λειαντικού τροχού, η 

αναγέννηση του λειαντικού τροχού, οι ταλαντώσεις του άξονα, το υλικό του 

εξαρτήµατος, το αρχικό προφίλ του υλικού, η δυσκαµψία του συστήµατος και η 

ελεγχόµενη πρόωση.  Στη συνέχεια ακολουθεί η προσοµοίωση της λείανσης βάσει 

φυσικών προτύπων που λαµβάνουν υπόψη τους τόσο την κατεργασία όσο και τη 

µηχανή λείανσης.  Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης συµπεριλαµβάνουν την 

πραγµατική πρόωση, τις δυνάµεις λείανσης, τη φθορά του λειαντικού τροχού, τη 

θερµοκρασία στην επιφάνεια επαφής, τη θερµική καταστροφή της κρυσταλλικής 

δοµής του χάλυβα (thermal damage), τη θερµική διαστολή και την τελική 

ποιότητα του εξαρτήµατος µετά από ένα κύκλο λείανσης.  Η προσοµοίωση 

εφαρµόστηκε για δύο διαφορετικούς τύπους λείανσης και τα αποτελέσµατά της 

συγκρίθηκαν µε πειραµατικά αποτελέσµατα.  Το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας 

[13] ήταν ότι παρατηρήθηκε συµφωνία µεταξύ των θεωρητικών και των 

πειραµατικών αποτελεσµάτων (Σχ. 2.7) και άρα η προσοµοίωση ήταν αξιόπιστη. 

 

Σχήµα 2.7:  Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών αποτελεσµάτων των 

δυνάµεων κοπής στη λείανση [13]. 
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Με σκοπό τη διερεύνηση της περιοχής θερµικής επίδρασης (heat affected zone – 

HAZ) στο εξάρτηµα που υπόκειται σε λείανση, στην εργασία [14] αναπτύχθηκε 

µια υπολογιστική µέθοδος προσοµοίωσης µε βάση τη µέθοδο των πεπερασµένων 

στοιχείων.  Η διάδοση της θερµότητας, αν εξαιρεθούν η αρχική και τελική 

µεταβατική περίοδος, θεωρήθηκε σταθερή µε το χρόνο.  Η περιοχή θερµικής 

επίδρασης συνήθως δηµιουργείται από µετασχηµατισµούς στερεάς φάσης που 

προκύπτουν από την εναλλαγή του θερµοκρασιακού πεδίου µέσα στο υλικό (Σχ. 

2.8).  Το θερµοκρασιακό πεδίο και οι αλλαγές φάσης του υλικού που προβλέπει το 

αριθµητικό πρότυπο βρέθηκε σε συµφωνία µε πειράµατα που έγιναν για την 

επαλήθευση των θεωρητικών αποτελεσµάτων. 

 

Σχήµα 2.8:  Θερµοκρασιακή κατανοµή στο υλικό κατά τη διάρκεια διεργασίας 

λείανσης [14]. 

Για ειδικές διεργασίες λείανσης, όπως η διεργασία της λείανσης µεγάλου 

βάθους (creep – feed grinding), όπου παράγονται µεγάλες ποσότητες θερµότητας, 

υπήρξε ανάγκη ανάπτυξης ενός προτύπου που θα λάµβανε υπ’ όψιν τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου είδους διεργασίες.  Ένα τέτοιο πρότυπο 

αναπτύχθηκε και κατεγράφη στη βιβλιογραφία [15], λαµβάνοντας υπόψη το 

µεγάλο βάθος κοπής αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να παίξει το υγρό 

κοπής.  Έτσι λοιπόν, το πρότυπο υπολογίζει την οριακή τιµή της ροής θερµότητας 

που προκαλεί βρασµό του επιφανειακού φιλµ του υγρού κοπής και κατά 

συνέπεια, καταστροφή του υλικού.  Το θερµικό πρότυπο λαµβάνει υπόψη τις 
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µεταβατικές θερµοκρασίες τόσο του λειαντικού τροχού όσο και του υλικού κατά τη 

φάση ενός περάσµατος λείανσης ενώ υπολογίζει και τον επιµερισµό της 

θερµότητας στο υλικό.  Μετρήσεις της ροής θερµότητας που προκαλεί τον βρασµό 

βρέθηκαν σε συµφωνία µε τις θεωρητικές προβλέψεις για ένα µεγάλο εύρος 

καταστάσεων λείανσης µεγάλου βάθους [15]. 

Η δυσκολία προσδιορισµού των θερµικών ιδιοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά 

στον λειαντικό τροχό που δεν είναι θερµικά ισότροπο υλικό, αποτελεί ένα 

σηµαντικό παράγοντα που αυξάνει την ανακρίβεια στα πρότυπα µετάδοσης 

θερµότητας κατά τη λείανση.  Για το λόγο αυτό, βρέθηκαν στη βιβλιογραφία 

προσπάθειες µελέτης των συνθηκών µέσα στη ζώνη λείανσης [16].  Στη 

συγκεκριµένη εργασία αναπτύχθηκε ένα πρότυπο της θερµικής διεργασίας κατά 

τη λείανση, στο οποίο ο λειαντικός τροχός ως σύνολο θεωρείται ως µια πορώδης 

µήτρα, εν µέρει κορεσµένη από το ψυκτικό υγρό και εν µέρει κορεσµένη από τον 

αέρα (Σχ. 2.9).  Για τη λύση του προβλήµατος µετάδοσης της θερµότητας σε αυτό 

το σύστηµα εφαρµόστηκαν τεχνικές µέσου όγκου.  Το πρότυπο προβλέπει τη 

µέγιστη θερµοκρασία στην επιφάνεια της ζώνης λείανσης, την κατανοµή της 

θερµοκρασίας στο υλικό, το ποσοστό της ενέργειας που εισάγεται στο υλικό, την 

τιµή της ροής ενέργειας λείανσης που προκαλεί βρασµό του επιφανειακού φιλµ 

ψυκτικού υγρού.  Οι παραπάνω ποσότητες συγκρίθηκαν µε πειραµατικά 

δεδοµένα για δυο διαφορετικά υγρά ψύξης, το νερό και το λάδι.  Μικρές 

αποκλίσεις παρατηρήθηκαν από τα πειράµατα και για τα δύο υγρά ψύξης. 

 

Σχήµα 2.9:  Μοντελοποίηση του πορώδους των λειαντικών τροχών [16]. 
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2.1.2  Πειραµατικές προσεγγίσεις 

Παρά τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα διεξαγωγής πειραµάτων λείανσης 

στα οποία γίνεται µέτρηση ροής θερµότητας και θερµοκρασίας, έχουν αναφερθεί 

στη βιβλιογραφία τέτοιες προσπάθειες που έχουν αποδώσει σηµαντικά 

αποτελέσµατα.  Η συνήθης προσέγγιση είναι η µέτρηση θερµοκρασιών σε διάφορα 

βάθη του επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος και, σε συνάρτηση µε την ενέργεια που 

παρέχεται στον λειαντικό τροχό, µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε 

την παραγόµενη θερµότητα, τον επιµερισµό της θερµότητας και τη διάδοσή της 

µέσα στο υλικό. 

Στην εργασία [17], και µε σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες προκύπτει θερµική καταστροφή του υλικού, έγινε µια πειραµατική µελέτη 

της µετάδοσης θερµότητας κατά τη διεργασία της λείανσης (Σχ. 2.10).  Η κατανοµή 

της θερµοκρασίας µετρήθηκε µε µια µονοπολική θερµοδίοδο, η οποία εµφυτεύτηκε 

στο υλικό σε κάποιο βάθος κάτω από την επιφάνεια.  Η µέθοδος που 

ακολουθήθηκε ήταν να µετρηθεί η θερµοκρασία και να συσχετιστεί µε το ποσό της 

ενέργειας που εισέρχεται στο υλικό.  Από τις µετρήσεις αυτές παρατηρήθηκε ότι η 

έναρξη του καψίµατος του υλικού εµφανίζεται για σιδηρούχα µέταλλα σε 

θερµοκρασίες πάνω από τους 450 µε 500 o C.  Οι µετρηµένες κατανοµές 

θερµοκρασίας στη ζώνη επαφής συγκρίθηκαν µε τα αποτελέσµατα θεωριών που 

 

Σχήµα 2.10:  Μέτρηση θερµοκρασίας από δοκίµιο υποκείµενο σε λείανση [17].
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υποθέτουν οµοιόµορφη κατανοµή θερµότητας στην περιοχή της κοπής.  Τα 

αποτελέσµατα αυτής της πειραµατικής έρευνας ήταν ότι για λειαντικούς τροχούς 

CBN και οξειδίου αλουµινίου το ενεργό µήκος επαφής είναι µεγαλύτερο από το 

γεωµετρικό.  Επίσης παρατηρήθηκε αρκετά µικρότερη ροή θερµότητας προς το 

υλικό όταν χρησιµοποιήθηκαν τροχοί CBN από όταν χρησιµοποιήθηκαν 

λειαντικοί τροχοί οξειδίου αλουµινίου (Σχ. 2.11). 

 

 

Σχ. 2.11:  Σύγκριση µεταξύ θεωρητικών και πειραµατικών τιµών του λόγου 

απορρόφησης θερµότητας R συναρτήσει του βάθους κοπής [17]. 

Στην εργασία [18] καταγράφηκε µία πειραµατική έρευνα σχετικά µε τις 

θερµοκρασίες και τον επιµερισµό της ενέργειας για τη διεργασία λείανσης µε 

λειαντικούς τροχούς CBN µε πυριτιούχο συνδετικό υλικό (vitrified CBN wheels).  

Η κατανοµή της θερµοκρασίας µετρήθηκε στο υπόστρωµα κάτω από την 

επιφάνεια εξαρτηµάτων σκληρυµένου χάλυβα εδράνων µε χρήση βυθισµένων 

θερµοδιόδων κατά τη λείανση µε υδατοδιαλυτό υγρό λείανσης και ειδικό ρυθµό 

αφαίρεσης υλικού από 5 έως 60 mm2/s (Σχ. 2.12).  Ο επιµερισµός της ενέργειας στο 

υλικό και η κατανοµή της ροής θερµότητας στη ζώνη λείανσης εκτιµήθηκαν 

κάνοντας χρήση της µεθόδου σύγκρισης των θερµοκρασιών που µετρήθηκαν µε τις 

προβλέψεις αναλυτικών προτύπων.  Επίσης χρησιµοποιήθηκε και η µέθοδος της 
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αντίστροφης ανάλυσης της µετάδοσης της θερµότητας.  Οι µετρήσεις της 

θερµοκρασίας συµφωνούν µε τα θεωρητικά αποτελέσµατα µοντέλου κινητής 

πηγής θερµότητας µε τριγωνική κατανοµή ροής θερµότητας στη ζώνη λείανσης.  

Σε όλες τις περιπτώσεις η µέγιστη αύξηση της θερµοκρασίας στη ζώνη λείανσης 

ήταν λιγότερο από 120 οC.  Ο επιµερισµός της ενέργειας στο υλικό βρέθηκε να 

είναι µόνο από 4,5 έως 8 %.  Αυτό το µικρό ποσό καταµερισµού της ενέργειας είναι 

σύµφωνο µε ένα θεωρητικό θερµικό πρότυπο (Σχέση 2.2) το οποίο λαµβάνει 

υπόψη του την αγωγή στο υλικό, την αγωγή στους κόκκους του λειαντικού 

τροχού, και την ψύξη του υλικού από την παρουσία του ψυκτικού υγρού στη ζώνη 

λείανσης, όταν η λείανση γίνεται µε τροχό CBN. 
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Σχήµα 2.12:  Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών τιµών θερµοκρασίας κατά 

τη λείανση [18]. 

H κατανοµή της ροής θερµότητας και ο επιµερισµός της ενέργειας στο υλικό για 

την περίπτωση λείανσης µεγάλου βάθους έχει αποτελέσει επίσης αντικείµενο 
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πειραµατικής µελέτης [19].  Η θερµοκρασία της επιφάνειας του υποστρώµατος 

µετρήθηκε µε µία θερµοδίοδο τοποθετηµένη µέσα στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα 

για δύο περιπτώσεις, οµόρροπης και αντίρροπης λείανσης (down and up grinding 

αντιστοίχως).  Οι µετρήσεις στη συνέχεια συγκρίθηκαν µε τις προβλέψεις 

προτύπου θεωρούµενης κινητής πηγής θερµότητας µε τριγωνική κατανοµή ροής 

θερµότητας για την εκτίµηση του καταµερισµού της ενέργειας στο υλικό.  Ο 

επιµερισµός της θερµότητας στο υλικό υπολογίσθηκε στο 3% για την περίπτωση 

οµόρροπης λείανσης και στο 4.5% για αντίρροπη λείανση.  Στη συνέχεια 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της αντίστροφης ανάλυσης µετάδοσης θερµότητας για 

τον υπολογισµό της ροής θερµότητας και του ρυθµού ψύξης από τις µετρήσεις της 

θερµοκρασίας.  Τα αποτελέσµατα ήταν σύµφωνα µε τη θεωρία της κινούµενης 

πηγής θερµότητας. 

Μια ακόµη πειραµατική προσπάθεια µέτρησης θερµοκρασιών κατά τη λείανση 

περιγράφεται στην εργασία [20].  Το µειονέκτηµα της χρήσης θερµοζευγών, ότι 

δεν µετρούν θερµοκρασία στο ακριβές σηµείο ενδιαφέροντος αλλά σε κάποιο 

γειτονικό του, λύθηκε µε τη µέθοδο µέτρησης θερµοκρασίας µε φιλµ PVD (Σχ. 

2.13).  Kατά τη µέθοδο αυτή, ένα λεπτό φιλµ PVD τοποθετείται ανάµεσα σε δύο 

µεταλλικές πλάκες.  Το σύνολο των δύο πλακών αποτελεί το εξάρτηµα το οποίο 

πρόκειται να λειανθεί.  Κατά τη λείανση, και καθώς το φιλµ PVD έχει µια 

συγκεκριµένη θερµοκρασία τήξης, λιώνει µέχρι το σηµείο που η θερµοκρασία 

ισούται µε τη θερµοκρασία τήξης του.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και 

χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά για φιλµ PVD, µπορεί να προσδιοριστεί 

πειραµατικά το θερµοκρασιακό πεδίο.  Ερευνήθηκε η επίδραση της ταχύτητας 

πρόωσης του εξαρτήµατος, του βάθους κοπής και της ταχύτητας κοπής πάνω στη 

θερµοκρασία κατά τη συµβατική λείανση χωρίς ψυκτικό υγρό.  Οι πειραµατικές 

µετρήσεις συγκρίθηκαν µε την αναλυτική λύση προτύπου λείανσης που βασίζεται 

στη θεωρία της κινούµενης πηγής θερµότητας του Jaeger.  Το αποτέλεσµα ήταν ότι 

ο ρυθµός αύξησης του θερµοκρασιακού πεδίου στην περιοχή κοντά στην 

επιφάνεια ήταν σε συµφωνία µε τις προβλέψεις του θεωρητικού προτύπου.  Επίσης 

υπολογίστηκε και η µέγιστη αύξηση της θερµοκρασίας στην περιοχή κοντά στην 

επιφάνεια λείανσης.  Η µέγιστη αύξηση της θερµοκρασίας και ο ρυθµός αύξησης 
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του θερµοκρασιακού πεδίου χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των 

παραµενουσών τάσεων στην επιφάνεια του υλικού. 

 

Σχήµα 2.13:  Πειραµατική διάταξη µέτρησης θερµοκρασιών κατά τη λείανση µε τη 

µέθοδο PVD [20]. 

Στην εργασία [21] µελετήθηκε πειραµατικά η θερµική καταστροφή της 

κρυσταλλικής δοµής του χάλυβα µετά από κατεργασία λείανσης (Σχ. 2.14).  

Υπερβολική ροή θερµότητας στο υλικό προκαλεί το «κάψιµό» του.  Πειράµατα 

λείανσης έγιναν σε εξαρτήµατα από υλικό AISI 9310 και Χ53, τα οποία 

χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατασκευή γραναζιών.  Τα εξαρτήµατα 

προσβλήθηκαν χηµικά µε Nital για τον προσδιορισµό του βάθους της περιοχής 

θερµικής επίδρασης.  Στη συνέχεια καταστρώθηκαν πρότυπα για τον 

 

Σχήµα 2.14:  Πειραµατική διάταξη µέτρησης δυνάµεων κοπής κατά τη λείανση [21].



Ανασκόπηση Επιστηµονικής Βιβλιογραφίας  Κεφάλαιο 2ο 

38 

προσδιορισµό των συνθηκών κάτω από τις οποίες δηµιουργείται το «κάψιµο» του 

υλικού.  Το πρότυπο αυτό βασίστηκε στην ειδική ενέργεια λείανσης, η οποία 

προσδιορίστηκε από τις µετρήσεις των δυνάµεων λείανσης κατά τη διάρκεια των 

πειραµάτων. 

 

2.2  Θερµικές κατεργασίες και σκλήρυνση 

Η θερµική κατεργασία χαλύβων µε στόχο την επιφανειακή τους σκλήρυνση 

είναι ένα ερευνητικό αντικείµενο που έχει σχεδόν εξαντληθεί.  Όµως, οι 

εφαρµογής τοπικής επιφανειακής σκλήρυνσης µε σύγχρονες µεθόδους, όπως µε 

επαγωγή (induction) ή µε χρήση δέσµης laser είναι διεργασίες που βρίσκονται υπό 

συνεχή έρευνα.  Πρέπει να σηµειωθεί, πως οι διεργασίες αυτές συγγενεύουν 

ιδιαίτερα µε τη Σκλήρυνση δια Λειάνσεως, καθώς το µόνο σηµείο διαφοροποίησης 

είναι ο τρόπος παραγωγής της θερµότητας.  Εφόσον η θερµότητα παραχθεί και 

εισαχθεί στο υλικό, τα υπόλοιπα µεταλλουργικά φαινόµενα είναι τα ίδια σε κάθε 

περίπτωση.  Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί τόσο θεωρητικές, όσο και 

πειραµατικές προσεγγίσεις του θέµατος. 

 

2.2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Σχετικά µε τις αλλαγές φάσης στις οποίες υπόκειται ο χάλυβας σε συνθήκες 

απότοµης θέρµανσης και ακολούθως απότοµης ψύξης, µπορούν να εξαχθούν 

σηµαντικά συµπεράσµατα από τη διεργασία της επιφανειακής σκλήρυνσης µε 

δέσµη laser.  Η προσέγγιση του προβλήµατος της επιφανειακής θερµικής 

κατεργασίας µετάλλων µε την προσβολή τους µε ακτίνα laser γίνεται µε τη µορφή 

προβλήµατος µετάδοσης θερµότητας που επιλύεται στην εργασία [22].  Η θερµική 

κατεργασία ενός µετάλλου µπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτά στάδια.  Αρχικά µε 

αύξηση της θερµοκρασίας επιτυγχάνεται η δηµιουργία ωστενιτικής φάσης και στη 

συνέχεια µε ταχεία ψύξη, ο µετασχηµατισµός αυτής της φάσης σε µαρτενσίτη 

αυξάνοντας έτσι τη σκληρότητα του µετάλλου.  Πρακτικά, το πρώτο στάδιο 

επιτυγχάνεται µε την ακτινοβολία του µετάλλου µε ένα laser διοξειδίου του 



Κεφάλαιο 2ο  Ανασκόπηση Επιστηµονικής Βιβλιογραφίας 

  39 

άνθρακα συνεχούς λειτουργίας.  Με την παύση της επίδρασης της δέσµης, το υλικό 

του εξαρτήµατος που βρίσκεται γύρω από την περιοχή που προσβάλλει η δέσµη 

απορροφά γρήγορα τη θερµότητα και έτσι επέρχεται ταχεία ψύξη.  Με τη χρήση 

µονοδιάστατων εξισώσεων της µετάδοσης θερµότητας υπολογίζεται ο ρυθµός 

ψύξης, που είναι κρίσιµος για τη δηµιουργία µαρτενσίτη, και κατόπιν 

υπολογίζεται και το βάθος σκλήρυνσης. 

∫
∞

+=
emta2

z
m

w
0 erfc(u)du

b
t2QTt)T(z,  (2.3)

Σε άλλη εργασία [23], και για την καλύτερη περιγραφή της διεργασίας αλλά και 

για µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισµών, αναπτύχθηκε τρισδιάστατο πρότυπο 

θερµοκρασιών, θεωρώντας πηγή θερµότητας που κινείται πάνω στο 

επεξεργαζόµενο εξάρτηµα.  Επίσης καταστρώθηκε ένα αριθµητικό πρότυπο για 

την εκτίµηση της σκληρότητας του µετάλλου µετά από ταχεία µη ισόθερµη 

ωστενοποίηση και ψύξη.  Το θερµοκρασιακό πρότυπο είναι βασισµένο στην ιδέα 

ενός σύνθετου παράγοντα µετασχηµατισµού που προκύπτει από µια διαφορική 

εξίσωση που χαρακτηρίζει την εξέλιξη του «µη – ισόθερµου µετασχηµατισµού».  

Ποσοτικά ο συντελεστής αυτός χαρακτηρίζει τον ολοκληρωµένο θερµοκρασιακό 

κύκλο που εµπεριέχει την ταχεία θέρµανση και ψύξη.  Μια θεµελιώδης ιδιότητα 

αυτού του σύνθετου παράγοντα µετασχηµατισµού είναι το γεγονός ότι εξαρτάται 

τόσο από τη θερµοκρασία όσο και από τον ρυθµό µεταβολής αυτής.  Η 

επιβεβαίωση του προτύπου αυτού έγινε πειραµατικά µε την επεξεργασία και 

σκλήρυνση µε επαγωγή κράµατος χάλυβα 50CrMo4.  Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε 

και σε πειράµατα σκλήρυνσης µε ακτίνα laser. 

Μια αριθµητική επίλυση του προβλήµατος της µετάδοσης θερµότητας σε ένα 

υλικό το οποίο ακτινοβολείται από υψηλής ισχύος ακτίνα laser περιγράφεται στην 

εργασία [24].  Ένα τρισδιάστατο πρότυπο πεπερασµένων στοιχείων της ροής της 

θερµότητας αναπτύχθηκε και επιλύθηκε.  Το πρότυπο λαµβάνει υπόψη του τόσο 

τη µεταφορά όσο και την ακτινοβολία από την επιφάνεια καθώς και τις 

εξαρτώµενες από τη θερµοκρασία θερµικές ιδιότητες του µετάλλου.  Ερευνήθηκε η 

επίδραση της εισόδου ενέργειας στη θερµοκρασιακή κατανοµή και η επίδραση 
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αυτής στο µέταλλο.  Οι προβλέψεις του προτύπου συγκρίθηκαν µε πειραµατικές 

µετρήσεις της θερµοκρασίας που έγιναν µε ένα δισδιάστατο υπέρυθρο (IR) 

θερµόµετρο.  Τα θεωρητικά και τα πειραµατικά αποτελέσµατα βρέθηκαν σε 

συµφωνία.  Υπολογίστηκε ο µέγιστος ρυθµός ψύξης και αναπτύχθηκε µαθηµατική 

σχέση µεταξύ του ρυθµού ψύξης και της σκληρότητας του µετάλλου. 

Μια ακόµη εργασία µε στόχο την αποφυγή της θερµικής καταστροφής του 

υλικού που υπόκειται σε λείανση αναφέρεται στη βιβλιογραφία [14].  Στην 

εργασία αυτή, µελετήθηκε µε τη χρήση πεπερασµένων στοιχείων η ροή της 

θερµότητας µέσα στο υλικό (Σχ. 2.15).  Επί προσθέτως, µε τη χρήση του ίδιου 

προτύπου πεπερασµένων στοιχείων µελετήθηκε η ανακατανοµή του άνθρακα 

στον ωστενίτη και η επακόλουθη ταχεία ψύξη που έχει ως αποτέλεσµα τον 

µετασχηµατισµό σε µαρτενσίτη.  Είναι δυνατόν λοιπόν να προβλεφθεί η 

µικροδοµή και η κατανοµή της συγκέντρωσης του άνθρακα στην περιοχή 

θερµικής επίδρασης κατά τη διάρκεια της λείανσης.  Στη συνέχεια ακολούθησαν 

ένας αριθµός πειραµάτων τα οποία επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του αριθµητικού 

προτύπου. 

 

Σχήµα 2.15:  Κάνναβος πεπερασµένων στοιχείων για µοντελοποίηση του 

θερµοκρασιακού πεδίου του υλικού κατά τη λείανση [14]. 

Το θερµοκρασιακό πεδίο που δηµιουργείται κατά τη λείανση και οι επιπτώσεις 

του στο υλικό του εξαρτήµατος εξετάζεται στην εργασία [25].  Η εργασία 

αναφέρεται στη µεταλλουργική καταστροφή των µετάλλων κατά τη διεργασία της 
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λείανσης.  Αυτής της µορφής η καταστροφή συσχετίζεται µε µεγάλες επιφανειακές 

θερµοκρασίες και έχει να κάνει µε τον σχηµατισµό υπο-ανοπτηµένου ή υπερ-

ανοπτηµένου µαρτενσίτη, οξείδωση και απανθράκωση, καθώς και τη δηµιουργία 

µικρορωγµών.  Συγκεντρωτικά τα παραπάνω φαινόµενα αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία ως «κάψιµο λείανσης» (grinding burn).  Στη συγκεκριµένη εργασία 

ασχολούνται οι συγγραφείς µε τη δηµιουργία των µαρτενσιτικών σχηµατισµών 

(υπο- και υπερ-ανοπτηµένου) και µε τη φύση των µετασχηµατισµών που οδηγούν 

σε αυτές τις µορφές.  Σηµασία δίνεται στην πολύ µικρή χρονική διάρκεια έκθεσης 

του υλικού σε αυτή τη θερµοκρασία πριν την απότοµη ψύξη αυτού.   

 

 

2.2.2 Πειραµατικές προσεγγίσεις 

Το αποτέλεσµα που έχει µια κινούµενη πηγή θερµότητας πάνω σε ένα κοµµάτι 

χάλυβα έχει µελετηθεί και πειραµατικά.  Ως παράδειγµα, αναφέρονται δύο 

εργασίες από την παγκόσµια βιβλιογραφία που µελετούν την επίδραση µια 

ακτίνας laser πάνω στη µικροδοµή του υλικού, καθώς και στην επιφανειακή 

σκληρότητα και στο βάθος σκλήρυνσης που επιτυγχάνεται. 

Στην εργασία [26] έγινε µια έρευνα για τη σκλήρυνση του κράµατος 15CrNi6 µε 

τη χρήση ακτίνας laser CO2 συνεχούς λειτουργίας.  Στην εργασία αυτή εξετάστηκε 

η επίδραση των παραµέτρων της κατεργασίας όπως η ισχύς της ακτίνας, η 

διάµετρος του εστιακού σηµείου και η ταχύτητα πρόωσης του εξαρτήµατος στη 

µικροδοµή του υλικού και στο βάθος σκλήρυνσης.  Η µικροδοµή του 

επιφανειακού στρώµατος βρέθηκε να αποτελείται από λεπτόκοκκο µαρτενσίτη.  

Επίσης παρατηρήθηκε ενανθράκωση για ορισµένες καταστάσεις κατεργασίας σε 

δοκίµια που είχαν προηγουµένως επικαλυφθεί µε γραφίτη.  Παρατηρήθηκε ακόµη 

αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας σχεδόν κατά 2.5 φορές σε σχέση µε τη 

σκληρότητα του µη κατεργασµένου υλικού.  Το µέγιστο βάθος της σκλήρυνσης 

παρατηρήθηκε ίσο µε περίπου 0,6 mm χωρίς να έχει προκληθεί τήξη του µετάλλου.  

Στα δοκίµια επικαλυµµένα µε γραφίτη παρατηρήθηκαν µεγαλύτερα βάθη λόγω 

της αύξησης της απορροφητικότητας του µετάλλου στην ακτίνα laser.  
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Στην εργασία [27] µελετήθηκε η επιφανειακή σκλήρυνση µε ακτίνα laser CO2 σε 

χάλυβα En18 (AISI 5135) (Σχ. 2.16).  Τα χαρακτηριστικά της µικροδοµής του 

µετάλλου που υπέστη σκλήρυνση ερευνήθηκαν µε τη χρήση οπτικού µικροσκοπίου 

καθώς και µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (SEM).  Η συµπεριφορά της µικροδοµής 

συνδυάσθηκε µε ένα θεωρητικό προφίλ θερµοκρασίας.  Επιχειρήθηκε επίσης να 

δοθεί και εξήγηση στη σχέση µεταξύ της επιφανειακής θερµοκρασίας και του 

ρυθµού ψύξης µε την τελική σκληρότητα του εξαρτήµατος.  Επίσης η επίδραση της 

επιφανειακής σκλήρυνσης στην αντίσταση στη φθορά συζητήθηκε στη 

συγκεκριµένη εργασία. 

 

Σχήµα 2.16:  Προφίλ σκληρότητας υλικού µετά από θερµική κατεργασία µε 

ακτίνα laser CO2 [27]. 

 

2.3  Σκλήρυνση δια Λειάνσεως 

Είναι φανερό ότι η διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως είναι κάτι που 

δεν έχει απασχολήσει µέχρι τώρα εκτενώς την παγκόσµια επιστηµονική 

κοινότητα.  Ελάχιστες είναι οι αναφορές που ασχολούνται µε τη διεργασία αυτή.  
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Οι δύο σηµαντικότερες αναφορές που υπάρχουν κάνουν απλώς µια πρώτη 

προσέγγιση της διεργασίας και µια πρώτη πειραµατική διερεύνησή της.  

Στην εργασία [28] έγινε µία συνοπτική παρουσίαση της Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως.  Παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήµατα της διεργασίας αυτής σε σχέση µε 

τις συµβατικές µεθόδους θερµικής κατεργασίας.  Με τη νέα αυτή διεργασία 

επιτυγχάνεται επιφανειακή σκλήρυνση του υλικού µε µικρότερο κόστος και σε 

µικρότερο χρονικό διάστηµα.  Το κύριο πλεονέκτηµα της διεργασίας που 

παρουσιάστηκε σε αυτή την εργασία είναι το γεγονός ότι η προτεινόµενη αυτή 

µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί στη γραµµή παραγωγής µε ελάχιστες µετατροπές 

του υπάρχοντος εξοπλισµού και ταυτόχρονα να µειώσει σε µεγάλο βαθµό τα 

ενδιάµεσα στάδια που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του κύκλου 

παραγωγής. 

Στην εργασία [29] παρουσιάστηκε µια πειραµατική διερεύνηση της διεργασίας 

της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Σε αυτή τη διεργασία, η διαδιδόµενη θερµότητα 

από τη λείανση χρησιµοποιείται για να επιφέρει µετατροπή της υπάρχουσας 

φάσης του υλικού σε µαρτενσίτη στο επιφανειακό στρώµα των κατεργαζόµενων 

εξαρτηµάτων.  Με αυτόν τον τρόπο η διεργασία της λείανσης ουσιαστικά γίνεται 

θερµική κατεργασία όπως η σκλήρυνση µέσω επαγωγής, µέσω δέσµης laser ή και 

φλόγας.  Στη συγκεκριµένη εργασία η επίδραση των διαφόρων παραµέτρων 

λείανσης στην κατασκευή καθώς και το βάθος διείσδυσης σκλήρυνσης (HPD) 

µελετήθηκαν λεπτοµερώς.  Τα εξαρτήµατα τα οποία κατεργάστηκαν µε Σκλήρυνση 

δια Λειάνσεως χαρακτηρίζονται από την παρουσία στρώµατος λεπτών κόκκων 

µαρτενσίτη σε βάθος µέχρι και 1,8 mm και από παραµένουσες θλιπτικές τάσεις σε 

όλο το σκληρυµένο επίπεδο.  Ταυτόχρονα συζητήθηκαν οι πιθανές εφαρµογές 

αυτής της κατεργασίας στη γραµµή παραγωγής. 

Από τις παραπάνω αναφορές, είναι φανερό ότι υπάρχει ένα κενό θεωρητικής 

προσέγγισης και ανάλυσης της διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Το κενό 

αυτό καλείται να καλύψει η παρούσα διατριβή, συνδυάζοντας τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις περί λείανσης και θερµικής κατεργασίας χαλύβων που παρουσιάστηκαν 

στο κεφάλαιο αυτό.  Το αποτέλεσµα θα είναι η βαθειά κατανόηση του µηχανισµού 
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της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως και η επίτευξη ενός βασικού πρότυπου 

υπολογισµού της βάθους σκλήρυνσης που προκύπτει, µε βάση τις βασικές 

παραµέτρους της διεργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Θεωρητική Προσέγγιση της ∆ιεργασίας 

Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως 

 

Με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας και τον έλεγχο της διεργασίας 

Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως, αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό πρότυπο που 

προσεγγίζει τον µηχανισµό λειτουργίας της διεργασίας.  Για λόγους κατανόησης 

και αποτελεσµατικότερης προσέγγισης, γίνεται διαχωρισµός των φαινοµένων που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διεργασία, και έτσι το κάθε φαινόµενο µελετάται 

ξεχωριστά. 

Η προτυποποίηση ξεκινά µε την προσέγγιση του µηχανισµού δηµιουργίας 

θερµότητας στην περιοχή της κοπής.  Ακολουθεί ο επιµερισµός της παραχθείσας 

θερµότητας στα διάφορα σώµατα που συµµετέχουν στη διεργασία, δηλαδή στο 

επεξεργαζόµενο κοµµάτι, στον λειαντικό τροχό, στα απόβλητα της κοπής και στο 

ψυκτικό υγρό, το οποίο όµως απουσιάζει από τις διεργασίες Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως.  Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το θερµοκρασιακό πεδίο που προκύπτει 

από τη θερµότητα που εισέρχεται στο υλικό και τέλος αναλύονται οι αλλαγές που 

προκαλεί το θερµοκρασιακό πεδίο στην κρυσταλλική δοµή του υλικού και πώς 

από αυτές δηµιουργείται ο µαρτενσίτης που αυξάνει τελικά την επιφανειακή 

σκληρότητα του εξαρτήµατος. 

 

3.1  Προσέγγιση διαδικασιών παραγωγής και καταµερισµού θερµότητας  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως είναι µια 

διεργασία λείανσης, στην οποία οι παράµετροι έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να 

παράγεται σηµαντική ποσότητα θερµότητας στην περιοχή της κοπής.  Η 
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θερµότητα αυτή θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε το υλικό να υποστεί θερµική 

κατεργασία και να αυξηθεί η σκληρότητά του.  

Στις συνήθεις εργασίες λείανσης, ο στόχος είναι να µειωθεί κατά το δυνατόν η 

παραγόµενη θερµότητα και το ποσό αυτής που εισέρχεται στο υλικό ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν βλάβες της κρυσταλλικής δοµής του υλικού από υπερβολική 

έκθεση σε θερµικά φορτία.  Αντίθετα, στη Σκλήρυνση δια Λειάνσεως επιδιώκεται η 

δηµιουργία και η αγωγή της θερµότητας στο υλικό µε σκοπό τη θερµική 

κατεργασία. 

Για να µελετήσει κανείς το φαινόµενο της δηµιουργίας θερµότητας κατά τη 

λείανση, πρέπει να εστιάσει στους µηχανισµούς που την παράγουν.  Στη 

βιβλιογραφία [3] αναφέρονται δύο κύριοι µηχανισµοί παραγωγής θερµότητας 

στις διεργασίες λείανσης: η τριβή µεταξύ των κόκκων του τροχού µε το µέταλλο 

και η πλαστική παραµόρφωση του αποβλήτου.   

 

 
Σχήµα 3.1: Μηχανισµός αφαίρεσης υλικού κατά τη λείανση. 

 

Επειδή στη Σκλήρυνση δια Λειάνσεως απαιτούνται υψηλοί ρυθµοί 

παραγωγής θερµότητας,  οι λειαντικοί τροχοί που χρησιµοποιούνται έχουν 

υλικό 

κόκκος 

επιφάνεια τριβής 

απόβλητο 

επίπεδο διάτµησης 
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συνήθως µεγάλους και αµβλείς κόκκους ώστε να υπάρχει µεγάλη επιφάνεια τριβής 

µε το υλικό.  Αυτό έχει ως συνέπεια αυξηµένες δυνάµεις τριβής και µεγάλη 

παραγωγή θερµότητας.  Όµως, η θερµότητα που παράγεται από την πλαστική 

παραµόρφωση του αποβλήτου δεν εξαρτάται από την επιφάνεια τριβής που 

παρουσιάζει ο κάθε κόκκος του τροχού (Σχ. 3.1), και έτσι η συνεισφορά της γίνεται 

αµελητέα στην περίπτωση της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Για το λόγο αυτό, 

θεωρούµε πως στη διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως η παραγωγή 

θερµότητας στην περιοχή της κοπής οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στα 

φαινόµενα τριβής που εµφανίζονται µεταξύ του υλικού και της επιφάνειας τριβής 

του κάθε κόκκου.  Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από θεωρητικά 

πρότυπα [4] που προβλέπουν ότι η τιµή του λόγου της θερµότητας που παράγεται 

λόγω τριβής προς τη θερµότητα που παράγεται λόγω πλαστικής παραµόρφωσης 

του αποβλήτου δεν επηρεάζει την επιφανειακή θερµοκρασία του υλικού, όταν 

επικρατούν συνθήκες λείανσης µε µεγάλο βάθος κοπής. 

 
Σχήµα 3.2: Η γεωµετρία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως και οι βασικές διαστάσεις. 

Για τη µαθηµατική προσέγγιση και προτυποποίηση της διαδικασίας 

παραγωγής θερµότητας κατά τη λείανση, χρησιµοποιείται το γεωµετρικό πρότυπο 

του Σχήµατος 3.2.  Θεωρείται διεργασία λείανσης µε βάθος κοπής ae, πρόωση vw 

ae 

b 

vc 

vw 

lc 

A 
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και ταχύτητα vw.  Το πλάτος της κοπής είναι b, το µήκος του τόξου εµπλοκής 

τροχού και επεξεργαζόµενου εξαρτήµατος είναι lc και η επιφάνεια επαφής είναι Α 

= b lc.  Η δύναµη κοπής που παρουσιάζεται κατά τη διεργασία µπορεί να χωριστεί 

σε δύο συνιστώσες, την εφαπτοµενική Ft και την κάθετη Fn.  Αφού vc>>vw 

θεωρούµε ότι vc±vw≈vc.  Έτσι, η ισχύς που θα καταναλώνει ο λειαντικός τροχός για 

τη διεργασία θα δίνεται από τον τύπο 

P= Ft vc (3.1)

Η ισχύς που υπολογίζεται από τον τύπο (3.1) περιλαµβάνει την ισχύ που 

γίνεται θερµότητα, όσο και την ισχύ που χρειάζεται για την αφαίρεση υλικού.  

Έτσι, η εφαπτοµενική δύναµη Ft εκφράζεται ως 

Ft= Ft,c + Ft,sl (3.2)

όπου Ft,c είναι το τµήµα της εφαπτοµενικής δύναµης που εκτελεί την κοπή και Ft,sl 

είναι το τµήµα της εφαπτοµενικής δύναµης που υπερνικά τις δυνάµεις τριβής.  

Εφόσον υποθέσαµε ότι όλη η θερµότητα παράγεται από το έργο των δυνάµεων 

τριβής, µπορεί να υπολογιστεί η θερµική αυτή ισχύς Q ως  

Q= Ft,sl vc (3.3)

Η δύναµη τριβής µπορεί να υπολογιστεί ως 

Ft,sl = µpmAa (3.4)

όπου µ είναι ο συντελεστής τριβής µεταξύ του υλικού του εξαρτήµατος και του 

κόκκου, pm είναι η µέση πίεση των κόκκων πάνω στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα 

και Αa είναι η πραγµατική επιφάνεια επαφής µεταξύ των κόκκων και του υλικού 

του εξαρτήµατος. 

Η µέση πίεση pm προσδιορίζεται συνήθως πειραµατικά.  Από τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα µπορεί να εξαχθεί µια εµπειρική, γραµµική σχέση µεταξύ του pm 

και της διαφοράς καµπυλότητας ∆ που είναι της µορφής: 

pm = k1∆+k2 (3.5)

όπου k1 και k2 σταθερές που εξαρτώνται κυρίως από τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται  στον λειαντικό τροχό και στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα.  

Συνήθεις τιµές είναι k1=2.53 106 N/mm και k2=30 N/mm2 [30]. 
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Η διαφορά καµπυλότητας ∆ µπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο 

se

w

vd
4v

∆ =  (3.6)

όπου de είναι η ισοδύναµη διάµετρος, η οποία υπολογίζεται από τον τύπο 

w

s

s
e

d
d1

dd
+

=  
(3.7)

όπου dw είναι η διάµετρος του εξαρτήµατος και ds είναι η διάµετρος του 

λειαντικού τροχού (για επίπεδο εξάρτηµα dw=∞ και έτσι de =ds). 

Σχετικά µε την περιοχή επαφής των κόκκων του λειαντικού τροχού µε το 

επεξεργαζόµενο εξάρτηµα, γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

• Η επιφάνεια τριβής των κόκκων είναι κυκλικού σχήµατος 

• Η διάµετρος της επιφάνειας τριβής των κόκκων ισούται µε το µισό της 

διάστασης του κόκκου 

• Η απόσταση µεταξύ των κόκκων ισούται µε το µέσο µέγεθος των κόκκων 

Με βάση αυτές τις παραδοχές, µπορεί να υπολογιστεί η συνολική επιφάνεια 

επαφής των κόκκων µε το επεξεργαζόµενο εξάρτηµα που βρίσκονται µέσα στην 

περιοχή κοπής ως εξής: 

Το µέσο µέγεθος κόκκου sg ενός λειαντικού τροχού υπολογίζεται µε βάση τη 

σχέση (3.8) [30]: 

sg=68M-1.4 (3.8)

όπου Μ είναι το µέγεθος του κόκκου, όπως εµφανίζεται στις προδιαγραφές του.  

Έτσι, η επιφάνεια τριβής του κόκκου Ag µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

Ag=π(0.5sg)2/4= πsg2/16 (3.9)

Ο αριθµός των κόκκων που βρίσκονται µέσα στην επιφάνεια κοπής Α µπορεί 

επίσης να υπολογιστεί.  Ο αριθµός των κόκκων Ν δίνεται από τον τύπο (3.10): 

2
g

e

g

c

g 4s
adb

2s
l

2s
bN ==  (3.10)
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θεωρώντας ότι η απόσταση µεταξύ των κόκκων ισούται µε το µέσο µέγεθος του 

κάθε κόκκου.  Έτσι, η πραγµατική επιφάνεια επαφής Aa µεταξύ των κόκκων και 

του υλικού είναι 

Aa=AgN ⇒ 
64

adπb
A e

a =  (3.11)

Από τις εξισώσεις (3.3) έως και (3.11), µπορεί να υπολογιστεί η θερµότητα Q που 

εκλύεται στην περιοχή της κοπής: 

( )
e

se2w1e

64d
vdkv4kadµπb

Q
+

=  (3.12)

Η ποσότητα θερµότητας Q που υπολογίζεται από τη σχέση (3.12) είναι η 

ποσότητα θερµότητας που παράγεται στην περιοχή της κοπής.  Η ποσότητα αυτή 

µοιράζεται στα διάφορα σώµατα που συµµετέχουν στη διεργασία της κοπής µε 

τρόπο που εξαρτάται κυρίως από τις θερµικές ιδιότητες του υλικού και του τροχού 

αλλά και από την ταχύτητα κοπής και την πρόωση.  Παρ’ όλα αυτά, και µε σκοπό 

την απλούστερη διατύπωση του προτεινόµενου προτύπου, το µέρος της 

θερµότητας που εισέρχεται στο υλικό θεωρείται ότι είναι πάντα το 50% της 

συνολικής παραγόµενης θερµότητας. 

 

3.2  Προσέγγιση θερµοκρασιακού πεδίου 

Για τη µελέτη και τη προτυποποίηση του θερµοκρασιακού πεδίου που 

δηµιουργείται στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα κατά τη διάρκεια της διεργασίας 

λείανσης, είναι πρώτα αναγκαίο να προσδιοριστεί το σχήµα, το µέγεθος, η θέση 

και η ισχύς της πηγής θερµότητας.  Η ανάλυση που ακολουθεί έγινε µε βάση τις 

παρακάτω υποθέσεις: 

• η περιοχή δηµιουργίας θερµότητας είναι η περιοχή επαφής µεταξύ του 

λειαντικού τροχού και του εξαρτήµατος 

• το µέγεθος και το σχήµα της πηγής θερµότητας είναι όµοιο µε εκείνο της 

περιοχής επαφής 
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• η κατανοµή ενέργειας µέσα στην περιοχή δηµιουργίας θερµότητας θεωρείται 

οµοιόµορφη. 

Το σχήµα της πηγής θεωρείται ορθογωνικού σχήµατος και η ισχύς της πηγής 

µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τη σχέση (3.12).   

Προχωρώντας στην ανάλυση και τη προτυποποίηση του θερµοκρασιακού 

πεδίου, αυτή έγινε µε βάση το πρότυπο της «κινούµενης πηγής θερµότητας», το 

οποίο θεωρεί µια κινούµενη µε σταθερή ταχύτητα πηγή θερµότητας πάνω σε ένα 

επεξεργαζόµενο εξάρτηµα ορθογωνικού σχήµατος (Σχ. 3.3).   

Σχήµα 3.3: Γεωµετρική αναπαράσταση του προτύπου κινούµενης πηγής 

θερµότητας 

Στο πρότυπο που περιγράφεται στο σχήµα 3.3, θεωρείται ο λειαντικός τροχός 

σταθερός και το εξάρτηµα να κινείται κατά τη φορά του βέλους µε σταθερή 

ταχύτητα υw.  Θεωρούµε επίσης ότι η πηγή θερµότητας έχει οµοιόµορφη κατανοµή 

και ότι καλύπτει όλη την περιοχή επαφής τροχού-εξαρτήµατος. 

Με βάση τη θεώρηση αυτή, έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία αναλυτικά 

πρότυπα θερµοκρασιών του υλικού, τα οποία όµως δεν περιλαµβάνουν την 

παράµετρο του χρόνου.  Έτσι, µε τη χρήση των προτύπων αυτών δεν είναι 

δυνατός ο υπολογισµός των ρυθµών θέρµανσης και ψύξης που επιτυγχάνονται 

κατά τη διεργασία.  Για το λόγο αυτό, η ανάλυση του θερµοκρασιακού πεδίου 

έγινε µε δύο τρόπους:  Πρώτα εφαρµόστηκε ένα µονοδιάστατο, αναλυτικό 

πρότυπο θερµοκρασίας το οποίο λαµβάνει υπόψη του τον χρόνο, ώστε να 

υπολογιστούν οι ρυθµοί ψύξης.  Αφού υπολογίστηκαν µε το πρότυπο αυτό οι 

X
Z

vw

Qw

vc 
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ρυθµοί ψύξης και κρίθηκαν ικανοποιητικοί, αναπτύχθηκε ακολούθως αριθµητικό 

πρότυπο FEA το οποίο υπολογίζει τις θερµοκρασίες που επιτυγχάνονται σε 

διάφορα βάθη µέσα στο επεξεργαζόµενο εξάρτηµα συναρτήσει του χρόνου, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται και επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων του µονοδιάστατου 

αναλυτικού προτύπου.  

 
3.2.1 Αναλυτική προσέγγιση 

Το µονοδιάστατο θερµοκρασιακό πρότυπο που χρησιµοποιήθηκε για τον 

υπολογισµό των ρυθµών ψύξης και θέρµανσης, εφαρµόζεται στον άξονα z (Σχ. 

3.3).  Το εξάρτηµα θεωρείται ως ηµιάπειρο ισότροπο στερεό.  Η επιφάνεια στην 

οποία εφαρµόζεται το θερµικό φορτίο είναι κάθετη στον άξονα z και βρίσκεται 

στο σηµείο z=0.  Η διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως εξοµοιώνεται 

εφαρµόζοντας ένα θερµικό φορτίο Qw στην ελεύθερη επιφάνεια του στερεού για 

χρόνο te.  Ο χρόνος αυτός ισούται µε το µήκος επαφής του λειαντικού τροχού µε το 

εξάρτηµα προς την πρόωση.  Η ροή της θερµότητας θεωρείται πως λαµβάνει χώρα 

µόνο κατά τον άξονα z.  Η εξίσωση που περιγράφει τη θερµοκρασιακή κατανοµή 

κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του θερµικού φορτίου δίνεται από τη σχέση 3.13 

[22]: 

∫
∞

+=
emta2

z
m

w
0 erfc(u)du

b
t2QTt)T(z,  (3.13)

όπου Qw είναι η θερµότητα που εισέρχεται στο υλικό, Τ0 η αρχική θερµοκρασία 

και bm η θερµική διαχυτότητα του υλικού, που δίνεται από τον τύπο 

C ρk bm =  (3.14)

Όπου k ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, ρ η πυκνότητα και C η 

θερµοχωρητικότητα του υλικού. 

 

3.2.2 Αριθµητική προσέγγιση 

Για τον ακριβέστερο προσδιορισµό του θερµοκρασιακού πεδίου που 

µεταβάλλει τη µεταλλουργική κατάσταση του υλικού, χρειάζεται η γνώση της 
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εξέλιξης και του µεγέθους του πεδίου αυτού τουλάχιστον σε τρεις διαστάσεις (δύο 

διαστάσεις χώρου και η διάσταση του χρόνου).  Όµως η πολυπλοκότητα του 

προβλήµατος της διάδοσης θερµότητας µέσα σε ένα στερεό από µια κινούµενη 

πηγή στην επιφάνεια του σώµατος, αλλά και η αδυναµία των υπαρχόντων 

αναλυτικών προτύπων να υπολογίσουν ρυθµούς θέρµανσης και ψύξης επιβάλουν 

τη χρήση αριθµητικών µεθόδων προτυποποίησης των θερµικών ροών και 

θερµοκρασιών. 

Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη αριθµητική µέθοδος για την επίλυση 

περίπλοκων θερµικών προβληµάτων είναι η µέθοδος των πεπερασµένων 

στοιχείων.  Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, η γεωµετρία του σώµατος που 

δέχεται το θερµικό φορτίο προσεγγίζεται από πολλά µικρά στοιχεία 

συγκεκριµένης γεωµετρίας (τρίγωνα στοιχεία, τετράγωνα στοιχεία, τετράεδρα 

στοιχεία, πολύεδρα στοιχεία κ.λ.π.).  Το σύνολο των στοιχείων αυτών απαρτίζουν 

το τελικό πρότυπο.  Ένα παράδειγµα διακριτοποίησης µε πεπερασµένα στοιχεία 

φαίνεται στο σχήµα 3.4. 

 
Σχήµα 3.4: Παράδειγµα προτυποποίησης στροφαλοφόρου άξονα 

µε πεπερασµένα στοιχεία 



Θεωρητική Προσέγγιση της ∆ιεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως Κεφάλαιο 3ο 

54 

Στο πρότυπο αυτό ορίζονται τα θερµικά φορτία που επιβάλλονται, οι θερµικές 

ιδιότητες του υλικού καθώς και οι συνοριακές συνθήκες.  Η επίλυση του όλου 

προτύπου γίνεται µε την επίλυση των εξισώσεων µετάδοσης θερµότητας για κάθε 

ένα από τα πεπερασµένα στοιχεία.  Με τη σύνθεση των αποτελεσµάτων από κάθε 

στοιχείο, προκύπτουν τα αποτελέσµατα για το πρότυπο. 

Παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία [24] δείχνουν πως η µέθοδος έχει 

εφαρµοστεί µε επιτυχία σε θερµικά προβλήµατα παρόµοια µε αυτά που 

εµφανίζονται στη διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Τα κύρια 

χαρακτηριστικά των θερµικών αυτών προβληµάτων είναι η κινούµενη πηγή 

θερµότητας και η µεταβατικότητα των φαινοµένων. 

Η ανάπτυξη και η επίλυση του προτύπου πεπερασµένων στοιχείων της 

Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως έγινε µε τη βοήθεια του υπολογιστικού πακέτου 

LUSAS.   

 

 

3.3  Προσέγγιση διαδικασιών σκλήρυνσης 

3.3.1 Γενικά περί σκλήρυνσης 

Η θερµική σκλήρυνση χαλύβδινων εξαρτηµάτων (βαφή) είναι µια διεργασία 

που εφαρµόζεται µε σκοπό τη βελτίωση της αντοχής του εξαρτήµατος στα 

δυναµικά φορτία και στην τριβή.  Στην απλούστερη µορφή της, η διεργασία 

συνίσταται στη θέρµανση του ολόκληρου του υλικού πάνω από τη θερµοκρασία 

ωστενοποίησης σε κάποιο κλίβανο ή σε φλόγα και ακολούθως στην απότοµη ψύξη 

του µε κάποιο κατάλληλο µέσο (συνήθως νερό ή λάδι). 

Στη σύγχρονη βιοµηχανική εφαρµογή, η µέθοδος αυτή της ολοκληρωτικής 

σκλήρυνσης είναι πολλές φορές ασύµφορη, καθώς για τις περισσότερες εφαρµογές 

δεν είναι απαραίτητη η σκλήρυνση του εξαρτήµατος σε όλα τα σηµεία και σε όλο 

το βάθος.  Η επιφανειακή ή τοπική σκλήρυνση εφαρµόζεται σήµερα ευρύτατα στα 

συστήµατα παραγωγής χαλύβδινων εξαρτηµάτων υψηλής αντοχής και ακρίβειας, 

λόγω της οικονοµίας χρόνου, της ευελιξίας που παρέχουν αλλά και γιατί 
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αποφεύγονται παραµορφώσεις που πιθανόν να προέκυπταν από τη θερµική 

κατεργασία του όλου εξαρτήµατος.   

Οι συνήθεις µέθοδοι επιφανειακής ή/και τοπικής σκλήρυνσης χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες:  Με αλλαγή και χωρίς αλλαγή της χηµικής σύστασης του χάλυβα.  

Παραδείγµατα διαδικασιών επιφανειακής σκλήρυνσης µε αλλαγή της σύστασης 

του χάλυβα είναι η ενανθράκωση και η εναζώτωση.  Η σκλήρυνση των 

εξαρτηµάτων χωρίς αλλαγή της χηµικής σύστασης επιτυγχάνεται µε µηχανισµούς 

τοπικής και έντονης θέρµανσης της επιφάνειας και ακόλουθης ψύξης λόγω της 

απορρόφησης της θερµότητας από την υπόλοιπη µάζα του εξαρτήµατος.  Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η θέρµανση γίνεται είτε µε συµβατικές µεθόδους, π.χ. φλόγιστρο 

(flame hardening) είτε µε σύγχρονες µεθόδους, όπως η µέθοδος εξ επαγωγής 

(induction hardening), η µέθοδος µε δέσµη laser (laser hardening) και η µέθοδος 

µε δέσµη ηλεκτρόνιων (electron beam hardening).  Στις µεθόδους αυτές 

συµπεριλαµβάνεται και η Σκλήρυνση δια Λειάνσεως, καθώς η παραγόµενη 

θερµότητα στην περιοχή της κοπής αποτελεί την τοπική και έντονη πηγή 

θερµότητας που προκαλεί τα φαινόµενα σχηµατισµού µαρτενσίτη. 

 

3.3.2 Μηχανισµός σκλήρυνσης 

Η υψηλή σκληρότητα σε έναν χάλυβα είναι αποτέλεσµα της παρουσίας 

µαρτενσίτη στη µικροδοµή του.  Ο µαρτενσίτης είναι µια από τις φάσεις που 

µπορεί να βρεθεί ένας χάλυβας και αντιπροσωπεύει µια συγκεκριµένη 

κρυσταλλική δοµή, στην οποία τα άτοµα του άνθρακα παγιδεύονται σε µια 

οκταεδρική δοµή (Σχ. 3.5).  

Ο κύριος λόγος που η µαρτενσιτική δοµή χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή 

και σκληρότητα είναι ότι τα παγιδευµένα άτοµα άνθρακα δηµιουργούν µια 

σχετική µετατόπιση στα άτοµα σιδήρου στη χωροκεντρωµένη τετραγωνική δοµή 

του κρυσταλλικού πλέγµατος του µαρτενσίτη (Σχ. 3.6).  Αυτή η παραµόρφωση του 

κρυσταλλικού πλέγµατος καθιστά δύσκολη τη µετατόπιση των καταναγκασµών, 

αυξάνοντας έτσι την αντοχή και τη σκληρότητα του χάλυβα. 
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Σχήµα 3.5: Χωροκεντρωµένη κρυσταλλική δοµή µαρτενσίτη [31]. 

 

 
Σχήµα 3.6: Μετατοπίσεις των ατόµων σιδήρου λόγω της παρουσίας των ατόµων 

άνθρακα στο µαρτενσιτικό κρυσταλλικό πλέγµα του χάλυβα [31]. 

Η προέλευση του µαρτενσίτη είναι ο ωστενίτης.  Όταν ένας χάλυβας θερµανθεί 

πάνω από το όριο ωστενοποίησης και βρεθεί στην ωστενιτική του κατάσταση, τα 

άτοµα του άνθρακα έχουν αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να κινούνται ελεύθερα 

µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα.  Στην περίπτωση που ο χάλυβας ψυχθεί µε 
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χαµηλούς ρυθµούς ψύξης, τα άτοµα του άνθρακα, µέσω διαδικασιών διάχυσης, 

έχουν το χρόνο να επανέλθουν στις φάσεις από τις οποίες προήλθε ο ωστενίτης, 

δηλαδή ο χάλυβας επανέρχεται στη δοµή φερρίτη-σεµεντίτη.  Στις διεργασίες 

σκλήρυνσης όµως, ο χάλυβας, ξεκινώντας από την ωστενιτική του κατάσταση, 

ψύχεται µε υψηλούς ρυθµούς απορρόφησης θερµότητας, µη αφήνοντας περιθώριο 

εξέλιξης στα φαινόµενα διάχυσης των ατόµων του άνθρακα.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τα άτοµα του άνθρακα να παγιδευτούν στην κρυσταλλική δοµή που 

απεικονίζεται στο σχήµα 3.5 και έτσι να προκύψει η δοµή που ονοµάζεται 

µαρτενσίτης. 

Όπως είναι λοιπόν αντιληπτό, ο ρυθµός ψύξης του ωστενίτη παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην κρυσταλλική δοµή που θα αναπτύξει ο χάλυβας κατά την πτώση της 

θερµοκρασίας του.  Ανάλογα µε τον ρυθµό ψύξης, ο ωστενίτης µπορεί να 

αποκτήσει µια ποικιλία κρυσταλλικών δοµών, όπως τον φερρίτη, τον σεµεντίτη, 

τον περλίτη, βαϊνίτη και µαρτενσίτη.  Η επίπτωση που θα έχει µια συγκεκριµένη 

καµπύλη ψύξης στην κρυσταλλική δοµή του χάλυβα αποτυπώνεται στο 

διάγραµµα CCT (Σχ. 3.7). 

 
Σχήµα 3.7: ∆ιαγράµµατα ΙΤ και CCT για τον χάλυβα 42CrMo4 [31]. 
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Στο σχήµα 3.7 περιλαµβάνονται δύο διαγράµµατα: Το διάγραµµα ισόθερµου 

µετασχηµατισµού (Isothermal Transformation – IT) µε διακεκοµµένες γραµµές και 

το διάγραµµα µετασχηµατισµού συνεχούς ψύξης (Continuous Cooling 

Transformation – CCT) µε συνεχείς γραµµές.  Οι γραµµές αυτές οριοθετούν τις 

περιοχές από τις οποίες, όταν περνάει η καµπύλη ψύξης, σχηµατίζεται η 

αντίστοιχη κρυσταλλική δοµή.  Η διαφορά µεταξύ των διαγραµµάτων ΙΤ και CCT 

είναι ότι το ΙΤ χρησιµοποιείται για διεργασίες ψύξης στις οποίες η θερµοκρασίες 

µειώνονται σταδιακά, ώστε ο χάλυβας να διατηρεί τη θερµοδυναµική του 

ισορροπία.  Αντίθετα, το CCT ισχύει για ταχείες διεργασίες ψύξης στις οποίες ο 

χάλυβας χάνει τη θερµοδυναµική του ισορροπία.  Είναι προφανές ότι σε 

διεργασίες όπως η Σκλήρυνση δια Λειάνσεως, λόγω των µεγάλων ρυθµών 

θέρµανσης και ψύξης ισχύει το CCT διάγραµµα για το εκάστοτε επεξεργαζόµενο 

υλικό. 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο σχήµα 3.6 τις καµπύλες ψύξης, οι οποίες 

όσο βρίσκονται πιο κοντά στον άξονα της θερµοκρασίας, τόσο αυξάνει και η 

επιτευχθείσα σκληρότητα.  Με σκοπό την επίτευξη της µέγιστης δυνατής 

σκληρότητας, και άρα 100% µαρτενσιτικής δοµής σε έναν χάλυβα, θα πρέπει η 

καµπύλη ψύξης να µην περάσει καθόλου από την περιοχή του βαϊνίτη και να 

κατευθυνθεί απ’ευθείας στη γραµµή έναρξης του σχηµατισµού µαρτενσίτη.  Η 

θερµοκρασία έναρξης σχηµατισµού µαρτενσίτη (Μs) εξαρτάται από τη σύνθεση 

του χάλυβα και δηλώνει τη θερµοκρασία έναρξης του σχηµατισµού των 

µαρτενσιτικών κρυστάλλων. 

 

3.3.3 Προσέγγιση φαινοµένων σκλήρυνσης στη Σκλήρυνση δια Λειάνσεως 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο 

προσδιορισµός του προφίλ σκληρότητας που προκύπτει στο χαλύβδινο εξάρτηµα 

το οποίο υπόκειται σε διεργασία Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως µε συγκεκριµένες 

τιµές των παραµέτρων της διεργασίας.  Για να προσδιοριστεί το προφίλ της 

σκληρότητας, θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα του χάλυβα σε 

µαρτενσίτη συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια του εξαρτήµατος.  Με 
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βάση όµως το µηχανισµό δηµιουργίας µαρτενσίτη, όπως ήδη περιγράφηκε, η 

περιεκτικότητα σε µαρτενσίτη σε κάποιο δεδοµένο σηµείο εξαρτάται από δύο 

συνθήκες: α. αν το συγκεκριµένο σηµείο έχει φτάσει σε αρκετά υψηλή 

θερµοκρασία ώστε να ωστενοποιηθεί (θερµοκρασία ωστενοποίησης) και β. µε 

δεδοµένο ότι το σηµείο α. ικανοποιείται, η τιµή του ρυθµού ψύξης θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη από µια κρίσιµη τιµή, η οποία µπορεί να υπολογιστεί από το 

διάγραµµα CCT του υλικού.  Άρα, ο υπολογισµός της επιφανειακής σκληρότητας 

και του βάθους σκλήρυνσης βασίζεται στη χρονική εξέλιξη του θερµοκρασιακού 

πεδίου µέσα στην επιφάνεια του εξαρτήµατος.  Ο τρόπος υπολογισµού της 

σκληρότητας σε κάποιο σηµείο της επιφάνειας του εξαρτήµατος φαίνεται 

σχηµατικά στο σχ. 3.9. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ως µέγιστη σκληρότητα εννοείται η µέγιστη 

δυνατή σκληρότητα που µπορεί να επιτευχθεί από το υπό επεξεργασία υλικό.  Η 

µέγιστη σκληρότητα ενός χάλυβα εξαρτάται κυρίως από την περιεκτικότητά του σε 

άνθρακα, όπως φαίνεται και στο σχήµα 3.8. 

 
Σχήµα 3.8: Μέγιστη σκληρότητα σε συνάρτηση µε την περιεκτικότητα σε άνθρακα. 
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Σχήµα 3.9: Μέθοδος προσδιορισµού σκληρότητας στη διεργασία Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως. 

 

 

OXI 

NAI 

NAI 

OXI

Tmax>Tausten Σκληρότητα = Αρχική σκληρότητα 

Σκληρότητα = Α*µέγιστη σκληρότητα 
+ (1-Α)*αρχική σκληρότητα, 
όπου Α = το ποσοστό µαρτενσίτη που 
σχηµατίστηκε στον χάλυβα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Πειραµατική Προσέγγιση της ∆ιεργασίας 

Σκλήρυνσης ∆ια Λειάνσεως 

 

Με σκοπό την πληρέστερη και ολόπλευρη διερεύνηση της διεργασίας της 

Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως, αλλά και για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων 

του θεωρητικού µοντέλου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων 

επί της διεργασίας.  Τα πειράµατα σχεδιάστηκαν µε γνώµονα τη διερεύνηση της 

επίδρασης των παραµέτρων της διεργασίας πάνω στο αποτέλεσµά της, δηλαδή την 

επιφανειακή σκληρότητα και το βάθος σκλήρυνσης. 

 

4.1  Περιγραφή πειραµατικής διάταξης  

Τα πειράµατα της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως πραγµατοποιήθηκαν σε µια 

κυλινδρική λειαντική µηχανή.  Η µηχανή αυτή είναι αριθµητικά ελεγχόµενη από 

υπολογιστή (CNC), τύπου Schaudt T3X 400 (Σχ. 4.1). 

Τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιήθηκαν ως δοκίµια ήταν απλά, συµπαγή 

κυλινδρικά εξαρτήµατα µε διάµετρο 27mm και µήκος 60mm.  Το υλικό από το 

οποίο αποτελούνται τα δοκίµια είναι χάλυβας 100Cr6.  Η ακριβής σύνθεση του 

χάλυβα αυτού δίνεται στον πίνακα 4.1.  Οι δύο βασικοί λόγοι που επιλέχθηκε 

αυτός ο τύπος χάλυβα για τη διεξαγωγή των πειραµάτων είναι οι ακόλουθοι: 

α.  Υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να 

επιτευχθούν υψηλές τιµές επιφανειακής σκληρότητας και 

β.  Η ευρεία χρήση του χάλυβα αυτού για εξαρτήµατα που προορίζονται να 

δεχθούν διεργασίες επιφανειακής σκλήρυνσης.  
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Σχήµα 4.1:  Λειαντική κυλινδρική µηχανή Schaudt T3X 400 

Στοιχείο βάρος% 
C 1.04 
Cr 1.53 
Mn 0.33 
Ni 0.31 
Si 0.26 
P 0.023 

Cu 0.2 
Mo <0.01 
V <0.01 
S 0.006 

Πίνακας 4.1:  Η σύνθεση του χάλυβα 100Cr6 

Με βάση το διάγραµµα 3.8 του κεφαλαίου 3, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

περιεκτικότητα του 100Cr6 σε άνθρακα, µπορεί να εκτιµηθεί ότι η µέγιστη δυνατή 

επιφανειακή σκληρότητα για το υλικό αυτό είναι της τάξεως των 950HV.    

Η διάµετρος των λειαντικών τροχών που χρησιµοποιήθηκαν είναι σταθερή και 

ίση µε 400mm.  Επίσης, το πλάτος της λείανσης που επιλέχθηκε ήταν 5mm (Σχ. 

4.2).  Το πλάτος αυτό επιλέχθηκε λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετικά περιορισµένη 

ισχύ της λειαντικής µηχανής, µε σκοπό να αποφευχθούν φαινόµενα έλλειψης 

ισχύος και, κατά συνέπεια, διακοπής των πειραµάτων.   
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Σχήµα 4.2: Πειραµατική διάταξη Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως. 

 

4.2  Σχεδιασµός και διεξαγωγή πειραµάτων 

Στο σχήµα 4.3 φαίνεται σχηµατικά η διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως 

που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πειραµάτων, καθώς και οι βασικοί 

παράµετροί της.  Το εύρος των τιµών που πήρε η κάθε παράµετρος παρουσιάζεται 

στον πίνακα 4.2. 

Προηγούµενες πειραµατικές εργασίες πάνω στη διεργασία της Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως [28,29], υποδεικνύουν ως κύριες παραµέτρούς επίδρασης στο 

αποτέλεσµα της διεργασίας το βάθος κοπής, την πρόωση, την ταχύτητα κοπής, τον 

τύπο του λειαντικού τροχού και τον τύπο και την κατάσταση του υπό επεξεργασία 

υλικού.  Το κύριο κριτήριο για την επιλογή καταλλήλων τιµών για κάθε µια από 

τις προαναφερθείσες παραµέτρους ήταν η παραγωγή ικανής ποσότητας 

θερµότητας στην περιοχή της κοπής ώστε να εµφανιστούν φαινόµενα σκλήρυνσης 

στο υλικό.  Με βάση το παραπάνω κριτήριο, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

εµπειρία προηγούµενων πειραµατιστών [29], επιλέχθηκε ένα συγκεκριµένο εύρος 

τιµών για κάθε µια από τις παραµέτρους της διαδικασίας (Πίνακας 4.2). 

Λειαντικός 
τροχός 

Τσόκ 
συγκράτησης 

Υλικό
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Σχήµα 4.3:  ∆ιεργασία Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως – βασικές παράµετροι 

Παράµετρος Τιµή 
Τύπος υλικού και κατάσταση 100Cr6, ανοπτηµένο ή 

κανονικοποιηµένο 

Τύπος λειαντικού τροχού 

85A90Q3BH52 (1) 
10A90QU3BH52 (2) 
10A60R4BH52 (3) 

10A60QU4V111 (4) 
10A90P4V111 (5) 

Βάθος κοπής – ae (µm) 250 – 650 
Ταχύτητα πρόωσης - vw (m/min) 0.15 – 1.75 
Ταχύτητα κοπής – vc (m/sec) 30 – 45 

Πίνακας 4.2: Πειραµατικές συνθήκες. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, ο τύπος του υλικού που 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των δοκιµίων επιλέχθηκε λόγω της υψηλής 

του περιεκτικότητας σε άνθρακα.  Για να µελετηθεί όµως η επίδραση της 

κατανοµής του άνθρακα µέσα στην κρυσταλλική δοµή του χάλυβα πάνω στα 

φαινόµενα σκλήρυνσης, µερικά από τα δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

ανοπτηµένα ενώ τα υπόλοιπα ήταν κανονικοποιηµένα.  Αυτό έδωσε τη 



Κεφάλαιο 4ο  Πειραµατική Προσέγγιση της ∆ιεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως 

  65 

δυνατότητα της διερεύνησης της επίπτωσης που έχει η κατάσταση του υλικού 

πάνω στο αποτέλεσµα της σκλήρυνσης.  Το αποτέλεσµα που αναµένεται είναι ότι 

το κανονικοποιηµένο υλικό θα δώσει καλύτερα αποτελέσµατα.  Ο λόγος γι’ αυτό 

είναι ότι στο κανονικοποιηµένο υλικό η κατανοµή των ατόµων άνθρακα είναι 

λεπτότερη και καλύτερη απ’ ότι στο ανοπτηµένο υλικό, επιτρέποντας έτσι πιο 

αποτελεσµατική διάχυση των ατόµων του άνθρακα κατά τη φάση της 

ωστενοποίησης, η επιτυχία της οποίας έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την επίτευξη 

ικανοποιητικής σκληρότητας. 

Πέντε διαφορετικοί τύποι λειαντικών τροχών χρησιµοποιήθηκαν στα 

πειράµατα (Πίνακας 4.2).  Για λόγους εύκολης αναφοράς οι πέντε αυτοί τύποι θα 

αναφέρονται στο εξής ως τύπος 1, 2, 3, 4, 5 αντίστοιχα.  Η σηµαντικότερη διαφορά 

µεταξύ τους είναι ότι οι τρεις πρώτοι τροχοί έχουν ρητινικό συνδετικό υλικό, ενώ 

οι δύο τελευταίοι έχουν κεραµικό συνδετικό υλικό.  Το ενδιαφέρον στοιχείο στην 

περίπτωση αυτή είναι το ποιο από τα δύο συστήµατα σύνδεσης και συγκράτησης 

των κόκκων του τροχού θα ανταποκριθεί καλύτερα στις υψηλές µηχανικές και 

θερµικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως. 

Το εύρος του βάθους κοπής επιλέχθηκε µε σκοπό την παραγωγή ικανοποιητικής 

ποσότητας θερµότητας στην περιοχή της κοπής, αλλά και τον περιορισµό των 

δυνάµεων κοπής κάτω από κάποιο όριο, ώστε να αποφευχθούν ταλαντώσεις της 

µηχανής και πιθανό σταµάτηµα του τροχού λόγω υπερφόρτωσης.  Οι ίδιοι 

περιορισµοί καθόρισαν και το εύρος των τιµών για την ταχύτητα πρόωσης του 

εξαρτήµατος.  Η ταχύτητα κοπής επιλέχθηκε µε βάση αντίστοιχη προηγούµενη 

πειραµατική εµπειρία σε διεργασίες Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως [29], καθώς ο 

ρόλος της ταχύτητας κοπής πάνω στο αποτέλεσµα της διεργασίας δεν είναι 

ξεκάθαρος.  Οι τιµές ταχύτητας κοπής που τελικά επιλέχθηκαν είναι τυπικές για 

απλές διεργασίες λείανσης. 

Σε κάθε πείραµα η αλληλουχία των διαδικασιών ξεκινάει µε την αναγέννηση 

της επιφάνειας του λειαντικού τροχού.  Ακολουθεί η βύθιση του λειαντικού 

τροχού µέσα στο υλικό, ενώ το εξάρτηµα είναι ακόµα ακίνητο.  Μόλις ο τροχός 
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φτάσει το προκαθορισµένο βάθος κοπής το εξάρτηµα αρχίζει να περιστρέφεται µε 

µια σταθερή περιφερειακή ταχύτητα πρόωσης µέχρι να συµπληρώσει µία πλήρη 

περιστροφή (Σχ. 4.4).  Κατά τη διάρκεια της κίνησης του εξαρτήµατος, παράγεται 

θερµότητα στην περιοχή της κοπής, και κατά συνέπεια δηµιουργείται ένα 

θερµοκρασιακό πεδίο στην επιφάνεια του επεξεργαζόµενου κοµµατιού.  Το υλικό 

στην επιφάνεια του εξαρτήµατος, αφού αρχικά θερµανθεί και ξεπεράσει τη 

θερµοκρασία ωστενοποίησης λόγω της παρουσίας της θερµικής πηγής που 

αντιπροσωπεύει η περιοχή της κοπής, τελικά υπόκειται σε ταχεία ψύξη λόγω της 

µεγάλης απορρόφησης θερµότητας από την κύρια µάζα του εξαρτήµατος.  Η 

παραπάνω διαδικασία οδηγεί σε µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό στη 

µεταλλουργική δοµή του υλικού.  Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

επιφανειακή σκλήρυνση.  Αφού ολοκληρωθεί µια πλήρη περιστροφή του 

εξαρτήµατος, η διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως έχει τελειώσει.  

Ακολουθεί µία διεργασία φινιρίσµατος, η οποία δεν σχετίζεται µε τη Σκλήρυνση 

δια Λειάνσεως αλλά έχει σκοπό την επίτευξη της επιθυµητής διαστασιακής 

ακρίβειας και επιφανειακής ποιότητας του υλικού.  Πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε 

όλα τα πειράµατα, κατά τη διάρκεια της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως δεν υπήρχε 

παροχή υγρού κοπής σε αντίθεση µε τη φάση φινιρίσµατος.  Ο αριθµός των 

πειραµάτων που τελικά έγιναν είναι 75. 

 

4.3  Μετρήσεις και αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της πειραµατικής διαδικασίας, όλα τα δοκίµια που 

υπέστησαν Σκλήρυνση δια Λειάνσεως υπεβλήθησαν σε εγκάρσια τοµή.  Επί της 

επιφάνειας που έγινε η τοµή, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σκληρότητας σε 

διάφορα βάθη κάτω από την επιφάνεια του εξαρτήµατος, µε σκοπό τον 

προσδιορισµό του προφίλ σκληρότητας συναρτήσει του βάθους (Σχ. 4.5).  Από τη 

διαδικασία αυτή, προσδιορίζεται και το βάθος σκλήρυνσης. 

Είναι εµφανές από το σχήµα 4.5 το σκληρυµένο στρώµα που εµφανίζεται στην 

επιφάνεια του δοκιµίου, µετά τη διαδικασία σκλήρυνσης.  Η περιοχή αυτή, που 

φαίνεται στο πάνω µέρος του σχήµατος 4.5 έχει το χαρακτηριστικό βελονοειδές 
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σχήµα της µαρτενσιτικής δοµής.  Από ένα βάθος και κάτω, η δοµή αυτή υποχωρεί 

και παίρνει τη θέση της η κρυσταλλική δοµή του περλίτη, η οποία διατηρεί την 

αρχική σκληρότητα του υλικού. 

 

Σχήµα 4.4:  Πειραµατική διαδικασία Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως 

 

Σχήµα 4.5:  Μετρήσεις σκληρότητας κατά το βάθος του δοκιµίου και η 

προκύπτουσα µαρτενσιτική δοµή. 



Πειραµατική Προσέγγιση της ∆ιεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως Κεφάλαιο 4ο 

68 

Ένα τυπικό παράδειγµα του προφίλ σκληρότητας που προκύπτει από τις 

µετρήσεις σκληρότητας στην τοµή του εξαρτήµατος, φαίνεται στο Σχήµα 4.6.  

Είναι εµφανές ότι µε τη διεργασία Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως είναι δυνατή η 

σκλήρυνση του επιφανειακού στρώµατος του υλικού µέχρι τη µέγιστη δυνατή τιµή 

σκληρότητας.  Παρατηρούµε επίσης ότι µετά τη σκληρυµένη ζώνη υπάρχει µία 

απότοµη µείωση της σκληρότητας που καταλήγει στη σκληρότητα που είχε το 

υλικό πριν την κατεργασία.  Το βάθος σκλήρυνσης ορίζεται ως το βάθος στο οποίο 

η σκληρότητα ισούται µε 80% της µέγιστης επιτευχθείσας. 

Τύπος λειαντικού τροχού 2, ae: 50µm, vw: 0.5m/min, 
vc: 35m/sec, Κανονικοποιηµένο υλικό
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Σχήµα 4.6:  Σκληρότητα σε συνάρτηση µε το βάθος. 

Μετά τον προσδιορισµό του βάθους σκλήρυνσης για κάθε πείραµα, 

καταρτίζεται ο πίνακας µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα (Πίνακας 4.3).  Με βάση 

τον πίνακα πειραµατικών αποτελεσµάτων και µετά από κατάλληλη επεξεργασία, 

προκύπτουν διαγράµµατα από τα οποία µπορεί να προσδιοριστεί η επίδραση των 

παραµέτρων τις διεργασίας πάνω στο βάθος σκλήρυνσης. 
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Α/Α Κατάστασηυλικού 

Τύπος 
λειαντικού 
τροχού 

Ταχύτητα 
πρόωσης 

vw (mm/sec)

Βάθος 
κοπής 

ae (mm) 

Ταχύτητα 
κοπής 

vc (mm/sec) 

Βάθος 
σκλήρυνσης

(µm) 
1 κανονικοπ. 1 2,50 0,45 45000 430 
2 ανοπτηµένο 1 2,50 0,65 35000 480 
3 ανοπτηµένο 1 2,50 0,65 25000 840 
4 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 35000 750 
5 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 45000 240 
6 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35000 740 
7 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 30000 1020 
8 κανονικοπ. 3 2,50 0,65 45000 370 
9 κανονικοπ. 3 2,50 0,65 35000 540 
10 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35000 920 
11 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 45000 420 
12 κανονικοπ. 2 2,50 1,05 45000 670 
13 κανονικοπ. 3 2,50 1,05 45000 530 
14 ανοπτηµένο 1 2,50 1,55 45000 600 
15 κανονικοπ. 2 2,50 1,55 45000 480 
16 κανονικοπ. 3 2,50 1,55 45000 400 
17 κανονικοπ. 2 3,33 0,25 35000 500 
18 κανονικοπ. 2 3,33 0,65 35000 760 
19 ανοπτηµένο 1 4,17 0,65 45000 370 
20 κανονικοπ. 2 4,17 0,65 45000 550 
21 κανονικοπ. 3 4,17 0,65 45000 300 
22 κανονικοπ. 2 5,00 0,45 35000 630 
23 κανονικοπ. 1 5,83 0,65 45000 500 
24 κανονικοπ. 2 6,67 0,25 35000 450 
25 κανονικοπ. 2 6,67 0,25 40000 460 
26 κανονικοπ. 2 6,67 0,45 40000 500 
27 κανονικοπ. 2 6,67 0,45 40000 540 
28 κανονικοπ. 2 6,67 0,45 30000 510 
29 κανονικοπ. 2 6,67 0,65 35000 640 
30 κανονικοπ. 2 8,33 0,05 35000 500 
31 κανονικοπ. 2 8,33 0,45 35000 530 
32 ανοπτηµένο 1 8,33 0,65 45000 320 
33 κανονικοπ. 2 8,33 0,65 45000 410 
34 κανονικοπ. 3 8,33 0,65 45000 330 
35 κανονικοπ. 1 12,50 0,65 45000 440 
36 κανονικοπ. 2 16,67 0,05 35000 290 
37 ανοπτηµένο 1 16,67 0,65 45000 240 
38 κανονικοπ. 1 2,50 0,85 45000 560 
39 κανονικοπ. 1 2,50 1,05 45000 590 
40 κανονικοπ. 1 2,50 1,55 45000 830 
41 ανοπτηµένο 1 2,50 0,65 30000 630 
42 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 40000 620 
43 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 30000 670 
44 ανοπτηµένο 1 5,83 0,65 45000 400 
45 ανοπτηµένο 1 12,50 0,65 45000 300 
46 κανονικοπ. 1 16,67 0,65 45000 350 
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Α/Α Κατάσταση 
υλικού 

Τύπος 
λειαντικού 
τροχού 

Ταχύτητα 
πρόωσης 

vw (mm/sec)

Βάθος 
κοπής 

ae (mm) 

Ταχύτητα 
κοπής 

vc (mm/sec) 

Βάθος 
σκλήρυνσης

(µm) 
47 κανονικοπ. 1 8,33 0,65 45000 420 
48 κανονικοπ. 1 4,17 0,65 45000 540 
49 κανονικοπ. 2 2,50 1,05 45000 450 
50 κανονικοπ. 2 2,50 1,55 45000 770 
51 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 45000 310 
52 κανονικοπ. 2 8,33 0,65 45000 450 
53 κανονικοπ. 2 4,17 0,65 45000 400 
54 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 30000 820 
55 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35000 970 
56 κανονικοπ. 3 2,50 1,05 45000 210 
57 κανονικοπ. 3 2,50 1,55 45000 720 
58 κανονικοπ. 3 2,50 0,65 45000 490 
59 κανονικοπ. 3 8,33 0,65 45000 340 
60 κανονικοπ. 3 4,17 0,65 45000 320 
61 κανονικοπ. 2 5,00 0,25 35000 430 
62 κανονικοπ. 2 5,00 0,65 35000 680 
63 κανονικοπ. 2 6,67 0,45 35000 520 
64 κανονικοπ. 2 8,33 0,25 35000 380 
65 κανονικοπ. 2 8,33 0,65 35000 530 
66 κανονικοπ. 2 3,33 0,45 35000 630 
67 κανονικοπ. 2 6,67 0,65 35000 650 
68 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35000 800 
69 κανονικοπ. 2 12,50 0,05 35000 400 
70 κανονικοπ. 2 6,67 0,45 40000 340 
71 κανονικοπ. 2 6,67 0,25 40000 430 
72 κανονικοπ. 2 6,67 0,45 35000 540 

Πίνακας 4.3:  Πειραµατικά αποτελέσµατα. 

Το πρώτο αποτέλεσµα της πειραµατικής διερεύνησης της Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως είναι ότι οι λειαντικοί τροχοί που είχαν κεραµικό συνδετικό υλικό 

έδειξαν πλήρη αστοχία στο να επιτύχουν την ολοκλήρωση της διεργασίας.  

Παρατηρήθηκε εκτεταµένη καταστροφή της επιφάνειας του λειαντικού τροχού 

πριν ακόµα προλάβει να ολοκληρωθεί η διεργασία µόλις στο πρώτο δοκίµιο.  

Είναι βεβαίως προφανές ότι στα πειράµατα αυτά δεν παρατηρήθηκε φαινόµενο 

σκλήρυνσης.  Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσµατα που ακολουθούν αφορούν µόνο στα 

πειράµατα που έγιναν µε τους λειαντικούς τροχούς 1, 2 και 3. 

Οι τρεις τύποι λειαντικών τροχών που χρησιµοποιήθηκαν είχαν όλοι υψηλές 

επιδόσεις και δεν επιδεικνύουν σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το επιτευχθέν 

βάθος σκλήρυνσης (Σχ. 4.7).  Όµως ο τύπος 3 φαίνεται να έχει ελαφρά 
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χαµηλότερες επιδόσεις σε σχέση µε τους δύο άλλους τύπους, γεγονός που µπορεί 

να αποδοθεί στο ότι ο τύπος 3 έχει µεγαλύτερους λειαντικούς κόκκους σε σχέση µε 

τους άλλους δύο τύπους.  Οι µεγάλοι κόκκοι αφαιρούν περισσότερο υλικό και 

εποµένως δηµιουργείται λιγότερη θερµότητα τριβής. 

vw: 0.15m/min, vc: 45m/sec, κανονικοποιηµένο υλικό
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Σχήµα 4.7:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει του βάθους κοπής. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η λειτουργία του µηχανισµού σκλήρυνσης 

εξαρτάται κυρίως από το ποσό της θερµότητας που εισέρχεται στο υλικό και κατά 

συνέπεια από τη συνολική θερµότητα που παράγεται στην περιοχή της λείανσης, 

θα ήταν αναµενόµενο ότι οι υψηλοί ρυθµοί αφαίρεσης υλικού θα προκαλούσαν 

µεγαλύτερο βάθος σκλήρυνσης λόγω του µεγαλύτερου ποσού ενέργειας που 

παράγεται και διαχέεται.  Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται στο Σχήµα 4.7, όπου, 

αυξανοµένου του βάθους κοπής, το βάθος σκλήρυνσης αυξάνει σηµαντικά. 

Θα ήταν επίσης αναµενόµενο ότι η αυξανόµενη ταχύτητα πρόωσης θα αύξαινε 

το βάθος σκλήρυνσης λόγω του αυξανόµενου ρυθµού αφαίρεσης υλικού.  Όµως 

στο Σχήµα 4.8 µπορεί να παρατηρηθεί η αντίθετη συµπεριφορά.  Η ερµηνεία 

αυτής της παρατήρησης είναι ότι καθώς η ταχύτητα πρόωσης αυξάνει, αυξάνεται 

και η παραγωγή θερµότητας.  Ταυτόχρονα όµως, η µεγαλύτερη ταχύτητα πρόωσης 

αντιπροσωπεύει και µεγαλύτερη σχετική ταχύτητα µεταξύ της πηγής θερµότητας 
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και του εξαρτήµατος.  Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε η 

αυξηµένη παραγόµενη θερµότητα να εισέλθει στο υλικό και να προκαλέσει την 

ωστενοποίηση, και κατά συνέπεια τη σκλήρυνση του υλικού.  Θα πρέπει εδώ να 

σηµειωθεί εδώ ότι για να επιτευχθούν υψηλές τιµές ταχύτητας πρόωσης έπρεπε να 

µειωθεί αντίστοιχα το βάθος κοπής λόγω περιορισµών ισχύος της λειαντικής 

µηχανής που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα. 

Τύπος λειαντικού τροχού 2, vc: 35m/sec,
κανονικοποιηµένο υλικό
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Σχήµα 4.8:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει της ταχύτητας πρόωσης. 

Στο Σχήµα 4.9 φαίνεται πως επηρεάζεται το βάθος σκλήρυνσης από την 

ταχύτητα κοπής.  Το βάθος σκλήρυνσης φαίνεται να µειώνεται καθώς η ταχύτητα 

κοπής αυξάνει.  Αυτό µπορεί να συµβαίνει λόγω του ότι υψηλότερες ταχύτητες 

κοπής µειώνουν την εµπλοκή του τροχού µε το υλικό ανά κόκκο και εποµένως 

µειώνεται το πάχος του αποβλήτου, οι δυνάµεις κοπής άρα και η θερµότητα που 

δηµιουργείται.  Το γεγονός, ωστόσο, ότι η επίδραση της ταχύτητας κοπής στο 

βάθος σκλήρυνσης διαφέρει σηµαντικά για κάθε διαφορετικό τύπο λειαντικού 

τροχού, οδηγεί  στην ανάγκη περαιτέρω πειραµατικής διερεύνησης. 

ae 
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vw: 0.15m/min, ae: 650µm, κανονικοποιηµένο υλικό 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 20 40 60

Ταχύτητα κοπής vc (m/sec)

Β
άθ
ος

 σ
κλ
ήρ

υν
ση

ς 
 (µ

m
)

Τύπος
λειαντικού
τροχού 1
Τύπος
λειαντικού
τροχού 2
Τύπος
λειαντικού

 
Σχήµα 4.9:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει της ταχύτητας κοπής. 

Τέλος στο σχήµα 4.10 φαίνεται η υπεροχή του κανονικοποιηµένου υλικού 

έναντι του ανοπτηµένου υλικού ως προς το επιτευχθέν βάθος σκλήρυνσης.  Το 

φαινόµενο αυτό ήταν αναµενόµενο, καθώς το κανονικοποιηµένο υλικό έχει πιο 

οµοιόµορφη κατανοµή των ατόµων άνθρακα µέσα στην κρυσταλλική δοµή του.   

Τύπος λειαντικού τροχού 1, ae: 650 µm, vc: 45 m/sec
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Σχήµα 4.10:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει της ταχύτητας πρόωσης. 
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Το γεγονός αυτό µειώνει την ανάγκη διάχυσης των ατόµων άνθρακα κατά τη 

φάση της ωστενοποίησης, διευκολύνοντας έτσι τη δηµιουργία µαρτενσίτη.  Ακόµη 

στο σχήµα 4.10 επιβεβαιώνεται η αρνητική επίδραση της αυξανόµενης ταχύτητας 

πρόωσης στο βάθος σκλήρυνσης, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί. 

Συµπερασµατικά, από τα πειραµατικά αποτελέσµατα και τις αντίστοιχες 

παρατηρήσεις, µπορούν να εξαχθούν µερικοί γενικοί κανόνες για την επίτευξη 

σηµαντικής επιφανειακής σκλήρυνσης κατά τη διάρκεια της διεργασίας 

Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Οι κανόνες αυτοί είναι: 

 Μεγάλα βάθη κοπής προκαλούν µεγάλα βάθη σκλήρυνσης.  Ωστόσο πρακτικοί 

λόγοι όπως η περιορισµένη ισχύς της εργαλειοµηχανής, ταλαντώσεις και η 

εκτεταµένη φθορά του εργαλείου περιορίζουν τις εφαρµόσιµες τιµές του 

βάθους κοπής µέχρι 1mm. 

 Οι τιµές για την ταχύτητα πρόωσης θα πρέπει να διατηρούνται χαµηλές (περί 

τα 0,2m/min) µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της σκλήρυνσης και τον περιορισµό 

των δυνάµεων κοπής σε χαµηλά επίπεδα.  Ο ρόλος της ταχύτητας κοπής δεν 

είναι ξεκάθαρος αλλά µία λογική τιµή θα ήταν περί τα 30m/sec. 

 Τα κανονικοποιηµένα υλικά θα πρέπει να προτιµώνται έναντι των 

ανοπτηµένων υλικών για εφαρµογές Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως, λόγω 

µεγαλύτερης δυνατότητας σκλήρυνσης.  Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι τα 

ανοπτηµένα υλικά είναι ακατάλληλα για τέτοιες εφαρµογές, καθώς είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί σκλήρυνση. 

 Οι λειαντικοί τροχοί µε κεραµικό συνδετικό υλικό είναι ακατάλληλοι για 

διεργασίες Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Το κεραµικό συνδετικό υλικό δεν 

µπορεί να αντέξει τα υψηλά µηχανικά κρουστικά φορτία που αναπτύσσονται 

κατά τη διεργασία αυτή.  Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προτιµώνται τροχοί 

µε ρητινικό συνδετικό υλικό, οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στα φορτία που 

παρουσιάζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Σύγκριση Θεωρητικών και Πειραµατικών Αποτελεσµάτων 

 

Μετά την εκτέλεση των πειραµάτων και τη µελέτη των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων, γίνεται η εφαρµογή του θεωρητικού προτύπου που αναπτύχθηκε 

στο κεφ. 3 µε βάση τις συνθήκες που υπήρχαν κατά την πειραµατική διαδικασία.  

Ο σκοπός της εφαρµογής αυτής είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας του προτύπου, 

καθώς και η βελτίωσή του.  Με τον τρόπο αυτό, δίδεται η δυνατότητα καλύτερης 

κατανόησης της διεργασίας µε τελικό στόχο τον έλεγχο του αποτελέσµατος της 

διεργασίας, που είναι η επιφανειακή σκληρότητα και το βάθος σκλήρυνσης. 

 

  

5.1  Εφαρµογή θεωρητικών µοντέλων – εξαγωγή αποτελεσµάτων  

Ακολουθώντας τη θεωρητική ανάλυση της διεργασίας Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως που έγινε στο κεφ. 3, εφαρµόζονται τα θεωρητικά µοντέλα που 

προέκυψαν µε βάση τα πειραµατικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο κεφ. 4.  Πιο 

συγκεκριµένα, εφαρµόζοντας την εξίσωση (3.12) για τις συνθήκες κάθε ενός από τα 

πειράµατα που διεξήχθησαν, µπορούµε να εκτιµήσουµε την ελάχιστη και µέγιστη 

ποσότητα της θερµότητας που παράγεται στην περιοχή κοπής, προσδιορίζοντας 

έτσι και το εύρος των τιµών θερµότητας που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό του θερµοκρασιακού πεδίου.  Για τον υπολογισµό αυτό γίνονται οι 

εξής υποθέσεις: 

 ότι ο συντελεστής τριβής µεταξύ των κόκκων του λειαντικού τροχού και του 

υλικού είναι 0.4 [30]  

 ότι το κατεργαζόµενο υλικό απορροφά σταθερά το 50% της συνολικής 

παραγόµενης θερµότητας στην περιοχή της κοπής. 
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Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, και µε τη χρήση της εξίσωσης (3.12) µπορεί 

να υπολογιστεί η θερµότητα που εισέρχεται στο υλικό.  Τα αποτελέσµατα του 

υπολογισµού αυτού έδωσαν ένα εύρος θερµοτήτων από 350W έως και 1750W 

περίπου. 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, µπορεί να εκτιµηθεί το εύρος, καθώς και 

η δυναµική του θερµοκρασιακού πεδίου που δηµιουργείται στο επεξεργαζόµενο 

κοµµάτι, µε τη χρήση αναλυτικών και αριθµητικών προσεγγίσεων. 

Με σκοπό την αρχική εκτίµηση του θερµοκρασιακού πεδίου και του ρυθµού 

ψύξης που επιτυγχάνεται, εφαρµόζεται ένα µονοδιάστατο αναλυτικό 

θερµοκρασιακό πρότυπο.  Εφαρµόζοντας την εξίσωση (3.13) για τις συνθήκες των 

πειραµάτων που έγιναν, προκύπτει το µονοδιάστατο θερµοκρασιακό πεδίο.  Οι 

σταθερές που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του µονοδιάστατου 

αναλυτικού προτύπου παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1: 

 
Ιδιότητα Τιµή 

Πυκνότητα ρ (kg/m3) 7870 
Θερµική Αγωγιµότητα k (W/m oK) 52 
Θερµοχωρητικότητα Cp (J/kg oK) 450 

 

Πίνακας 5.1: Ιδιότητες χάλυβα που χρησιµοποιήθηκαν στο αναλυτικό πρότυπο 

 

 
Σχήµα 5.1:  ∆ιάγραµµα CCT για τον χάλυβα 100Cr6 [40]. 
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Τα φορτία που εφαρµόστηκαν στο πρότυπο είχαν ένα εύρος από 500W έως 

1500W, έτσι ώστε να καλυφθεί το µεγαλύτερο µέρος των πιθανών ποσοτήτων 

ενέργειας που εισέρχονται στο υλικό κατά τη διάρκεια της διεργασίας.  Ένα 

ενδεικτικό παράδειγµα των αποτελεσµάτων που ελήφθησαν φαίνεται στο σχήµα 

5.2.  Από το σχήµα αυτό φαίνεται καθαρά πως οι ρυθµοί θέρµανσης και ψύξης 

είναι πολύ υψηλότεροι από το όριο των 2000 οC/s που απαιτείται για την επίτευξη 

συνθηκών σχηµατισµού µαρτενσίτη (Σχ. 5.1).  Ακόµη, µε δεδοµένο ότι η 

θερµοκρασία ωστενοποίησης είναι περίπου 850 οC (1123 οΚ) για τους 

περισσότερους χάλυβες, είναι εµφανές ότι για την επιφάνεια του εξαρτήµατος και 

το βάθος των 0.11mm, η µέγιστη θερµοκρασία ξεπερνάει ξεκάθαρα τη 

θερµοκρασία ωστενοποίησης, ενώ για το βάθος των 0.38mm, η θερµοκρασία µόλις 

που προσεγγίζει το όριο αυτό.   

Qw: 1000W, te: 0.07sec
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Σχήµα 5.2:  Εξέλιξη θερµοκρασιακού πεδίου συναρτήσει του χρόνου, για τρία 

διαφορετικά βάθη (αναλυτικό πρότυπο). 

Aφού λοιπόν έγινε µια πρώτη εκτίµηση του θερµοκρασιακού πεδίου που 

προκύπτει κατά τη διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως, αναπτύχθηκε το 

αριθµητικό πρότυπο µε βάση την τεχνική των πεπερασµένων στοιχείων (Finite 

Element Analysis – FEA). 

Το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη του προτύπου είναι ο σχεδιασµός της 

γεωµετρίας που πρόκειται να προσεγγιστεί.  Στην περίπτωση της Σκλήρυνσης δια 
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Λειάνσεως, θεωρήθηκε ότι η διεργασία γίνεται στην επάνω επιφάνεια ενός 

παραλληλεπιπέδου κοµµατιού από χάλυβα (Σχ. 5.3).  Το πρότυπο περιορίζεται 

στις δύο διαστάσεις, λόγω της συµµετρίας του προβλήµατος και για λόγους 

οικονοµίας υπολογιστικού χρόνου κατά την επίλυσή του. 

Αφού οριστεί η βασική γεωµετρία του υλικού γίνεται ο χωρισµός του σε 

στοιχεία.  Επιλέχθηκαν απλά τετράκοµβα στοιχεία για την προσέγγιση της 

γεωµετρίας για λόγους εύκολης προτυποποίησης και επειδή το επιτρέπει η 

γεωµετρία του υλικού.  Τα στοιχεία πυκνώθηκαν στο πάνω µέρος του υλικού, 

καθώς στην περιοχή αυτή αναµένονται υψηλοί ρυθµοί θέρµανσης και ψύξης, 

αλλά και είναι η περιοχή στην οποία αναµένεται να αναπτυχθεί η σκληρυµένη 

ζώνη του υλικού.  Επίσης, ο πυκνός χωρισµός επιτρέπει τον υπολογισµό της 

θερµοκρασίας σε διάφορες αποστάσεις από την επιφάνεια, µε απώτερο στόχο τον 

ακριβή υπολογισµό του βάθους σκλήρυνσης µε βάση την επίτευξη της 

θερµοκρασίας ωστενοποίησης.   

Για τους παραπάνω λόγους, το επάνω µέρος του προτύπου έχει πλάτος 2 mm, 

ενώ η κατακόρυφη διάσταση του κάθε στοιχείου είναι 50 µm.  Το κάτω µέρος του 

προτύπου έχει πλάτος 8 mm και η κατακόρυφη διάσταση του κάθε στοιχείου είναι 

0.8 mm.  Η οριζόντια διάσταση όλων των στοιχείων ισούται µε 1.25 mm.  Το 

πρότυπο περιλαµβάνει συνολικά 4000 τετράκοµβα στοιχεία.  Επιπλέον στοιχεία 

για το πρότυπο δίνονται στον πίνακα 5.2. 

Αφού ολοκληρώθηκε η προετοιµασία του προτύπου, αυτό επιλύθηκε για 

διάφορους συνδυασµούς των µεταβλητών εισόδου.  Οι µεταβλητές αυτές ήταν η 

ισχύς της πηγής θερµότητας και η ταχύτητα πρόωσης.  Οι υπολογισµοί αυτοί είχαν 

ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των δύο αυτών παραµέτρων πάνω στο 

θερµοκρασιακό πεδίο που δηµιουργείται µέσα στο επεξεργαζόµενο κοµµάτι.  Ένα 

παράδειγµα θερµοκρασιακού πεδίου που υπολογίστηκε δίνεται στο σχήµα 5.4. 

 

 
Σχήµα 5.3:  Θερµικό πρότυπο πεπερασµένων στοιχείων. 



Κεφάλαιο 5ο  Σύγκριση Θεωρητικών και Πειραµατικών Αποτελεσµάτων 

  79 

 

Μήκος 100mm 
Γεωµετρία 

Πλάτος 10mm 
Πυκνότητα 7810kg/m3 
Θερµική αγωγιµότητα 46.6 W/m oK Ιδιότητες υλικού 
Θερµοχωρητικότητα 475 J/kg oK 
Σταθερά περιβάλλοντος   20 W/m2 oK at 25 oC 
Μήκος επαφής πηγής 2.5 mm Φορτία 
Ισχύς πηγής 400W~1500W 
Ταχύτητα πρόωσης 0.15 m/min – 1m/min 
Χρόνος βήµατος 0.5sec 
Χρόνος απόκρισης 0.5sec 

Παράµετροι 

Συνολικός χρόνος απόκρισης 11sec 
 

Πίνακας 5.2: Χαρακτηριστικά και ρυθµίσεις του προτύπου πεπερασµένων 

στοιχείων. 

 

 Σχήµα 5.4:  Ισοθερµοκρασιακές καµπύλες του θερµοκρασιακού πεδίου που 

δηµιουργείται στο υλικό κατά την κατεργασία 
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Για επιβεβαίωση της ορθότητας των αποτελεσµάτων του αριθµητικού 

προτύπου, στα σχήµατα 5.5 έως και 5.7 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ των 

αποτελεσµάτων του αριθµητικού προτύπου και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων 

του αναλυτικού προτύπου.  Από τη σύγκριση αυτή µπορεί να εξαχθεί ως 

συµπέρασµα το ότι τα δύο µοντέλα δίνουν αποτελέσµατα που έχουν σηµαντικό 

βαθµό συµφωνίας ως προς τις επιτευχθείσες θερµοκρασίες και τους ρυθµούς 

θέρµανσης και ψύξης.  Όµως, το γεγονός ότι το αναλυτικό πρότυπο είναι 

µονοδιάστατο αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία της απόκλισης των καµπυλών 

µεταξύ τους, ιδιαίτερα καθώς αυξάνει το βάθος.  Το αριθµητικό πρότυπο λαµβάνει 

υπόψη τη διάχυση της θερµότητας και στις δύο διαστάσεις του υλικού, 

καταγράφοντας έτσι χαµηλότερες µέγιστες θερµοκρασίες αλλά και ηπιότερους 

ρυθµούς θέρµανσης και ψύξης. 
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Σχήµα 5.5:  Σύγκριση αποτελεσµάτων αναλυτικού και αριθµητικού προτύπου για 

θερµοκρασίες στην επιφάνεια του υλικού 
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Βάθος 0.11mm
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Σχήµα 5.6:  Σύγκριση αποτελεσµάτων αναλυτικού και αριθµητικού προτύπου για 

θερµοκρασίες σε βάθος 0.11mm 
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Σχήµα 5.7:  Σύγκριση αποτελεσµάτων αναλυτικού και αριθµητικού προτύπου για 

θερµοκρασίες σε βάθος 0.38mm 

Στο σχήµα 5.8 φαίνονται διαγραµµατικά τα αποτελέσµατα της διερεύνησης της 

επίδρασης των παραµέτρων του αριθµητικού προτύπου πάνω στο θερµοκρασιακό 

πεδίο που δηµιουργείται στο υλικό.  Πρέπει να σηµειωθεί πως για τα 

διαγράµµατα αυτά έχει γίνει η υπόθεση ότι η αύξηση της ταχύτητας πρόωσης 

είναι ανεξάρτητη από την εισερχόµενη θερµότητα στο υλικό.  Με άλλα λόγια, 
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θεωρούµε πως η εισερχόµενη θερµότητα παραµένει σταθερή και ανεξάρτητη από 

την ταχύτητα πρόωσης. 

Από το σχήµα 5.8 είναι εµφανές ότι ο ρυθµός ψύξης είναι για κάθε περίπτωση 

αρκετά υψηλότερος από το κρίσιµο όριο των 2000 οC/sec που είναι απαραίτητο 

για τον σχηµατισµό µαρτενσίτη.  Έτσι ο σχηµατισµός µαρτενσίτη σε κάποιο 

δεδοµένο σηµείο του επεξεργαζόµενου κοµµατιού εξαρτάται µόνο από το αν στο 

σηµείο αυτό επιτευχθεί ωστενοποίηση του υλικού.  Για να επιτευχθεί 

ωστενοποίηση, αρκεί η θερµοκρασία στο σηµείο αυτό να διατηρηθεί σε επίπεδα 

πάνω από το σηµείο ωστενοποίησης για χρονικό διάστηµα αρκετό ώστε να 

επιτευχθεί πλήρης διάχυση των ατόµων του άνθρακα στο κρυσταλλικό πλέγµα. 

Στη σχετική βιβλιογραφία [32-33] αναφέρεται πως η διαδικασία διάχυσης των 

ατόµων του άνθρακα κατά την ωστενοποίηση του χάλυβα µπορεί να θεωρηθεί 

σχεδόν ακαριαία, µε δεδοµένο ότι ο χάλυβας που χρησιµοποιείται αποτελείται 

από λεπτούς κρυσταλλικούς κόκκους.  Επειδή στα πειράµατα που διεξήχθησαν ο 

χάλυβας που χρησιµοποιήθηκε ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις 

κανονικοποιηµένος (και άρα µε λεπτή κρυσταλλική δοµή), µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι η ωστενοποίηση επέρχεται ακαριαία, µόλις επιτευχθεί η 

θερµοκρασία ωστενοποίησης. 

Με βάση την προηγούµενη θεώρηση, το βάθος σκλήρυνσης µπορεί τελικά να 

προσδιοριστεί ως το βάθος εκείνο στο οποίο επιτυγχάνεται οριακά η θερµοκρασία 

ωστενοποίησης.  Έχοντας λοιπόν επιβεβαιώσει την ορθότητα του αριθµητικού 

προτύπου, αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση του βάθους 

σκλήρυνσης, υπολογίζοντας απλά το βάθος στο οποίο επιτυγχάνεται θερµοκρασία 

ωστενοποίησης.   



Κεφάλαιο 5ο  Σύγκριση Θεωρητικών και Πειραµατικών Αποτελεσµάτων 

  83 

vw = 1 m/min, Qw = 1100W
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Σχήµα 5.8α:  Θερµοκρασίες και κλίσεις θερµοκρασιών συναρτήσει του βάθους. 
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Qw = 1100W, Επιφάνεια
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Σχήµα 5.8β:  Θερµοκρασίες και κλίσεις θερµοκρασιών συναρτήσει της ταχύτητας 

πρόωσης 
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vw = 0.5 m/min, Επιφάνεια

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Θ
ερ

µο
κρ
ασ

ία
 (o K

) 1100W
700W

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Χρόνος (sec)

Ρυ
θµ
ός

 Μ
ετ
αβ

ολ
ής

 Θ
ερ

µο
κρ
ασ

ία
ς 

(o K
/s

)

1100W
700W

Qw

Qw

 
Σχήµα 5.8γ:  Θερµοκρασίες και κλίσεις θερµοκρασιών συναρτήσει της 

εισερχόµενης θερµότητας 

γ 
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Εφαρµόζοντας το αριθµητικό πρότυπο για διάφορους συνδυασµούς 

θερµοτήτων και ταχυτήτων πρόωσης και καταγράφοντας κάθε φορά το βάθος στο 

οποίο επιτυγχάνεται οριακά η θερµοκρασία ωστενοποίησης, παράγονται τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 5.3.   

 

 Βάθος σκλήρυνσης HPD (µm) για διάφορες ταχύτητες πρόωσης 

Qw (W) 0,15 
m/min 

0,2 
m/min 

0,25 
m/min

0,3 
m/min

0,35 
m/min

0,4 
m/min

0,5 
m/min 

0,75 
m/min 

1 
m/min

400 400 300        
500 500 400 250 100      
600 650 550 400 250 200 50    
700 850 750 550 400 350 200 50   
900   900 700 650 450 300   
1100     900 700 550 200  
1300      900 700 400 150 
1500        500 300 
1700         400 

 

Πίνακας 5.3:  Βάθη σκλήρυνσης για διάφορες ταχύτητες πρόωσης και θερµότητες 

εισόδου. 

Τα κενά κελιά του πίνακα 5.3 που βρίσκονται πάνω από τα συµπληρωµένα 

υποδεικνύουν ότι για τους συγκεκριµένους συνδυασµούς παραµέτρων, είτε η 

θερµοκρασία ωστενοποίησης δεν επιτεύχθηκε, είτε το βάθος σκλήρυνσης ήταν 

πολύ µικρό για να ξεχωρίσει µέσα στον κάνναβο του αριθµητικού προτύπου.  Τα 

κενά κελιά κάτω από τα συµπληρωµένα υποδεικνύουν ότι η θερµότητα που 

εισέρχεται στο υλικό είναι τόσο υψηλή που προκύπτει τήξη του µετάλλου (δηλαδή 

η θερµοκρασία της επιφάνειας ξεπερνά τη θερµοκρασία τήξης του µετάλλου).   

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 5.3 παράγεται το διάγραµµα του σχήµατος 5.9, 

από το οποίο µπορούν να εξαχθούν εµπειρικές σχέσεις που συνδέουν τη 

θερµότητα εισόδου Qw µε το βάθος σκλήρυνσης HPD (πίνακας 5.4).  Με βάση τις 

σχέσεις αυτές  µπορεί να γίνει υπολογισµός του βάθους σκλήρυνσης που θα 

προκύψει για δεδοµένες συνθήκες της διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως. 
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Σχήµα 5.9:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει θερµότητας και ταχύτητας πρόωσης 

 

 

Ταχύτητα Πρόωσης Συνάρτηση Βάθους Σκλήρυνσης 

vw= 0,15 m/mm HPD=4 10-7 Q 327,3
w  

vw= 0,2 m/mm HPD=10-7 Q 4739,3
w  

vw= 0,25 m/mm HPD=10-8 Q 8068,3
w  

vw= 0,3 m/mm HPD=2 10-10 Q 3888,4
w  

vw= 0,35 m/mm HPD=2 10-10 Q 3493,4
w  

vw= 0,4 m/mm HPD=3,1786 Q w -1714,3 

vw= 0,5 m/mm HPD=2020,8 lnQ w -12783 

vw= 0,75m/mm HPD=1947,3 lnQ w -12700 

vw= 1 m/mm HPD=1472,5 lnQ w -9663,6 
 

Πίνακας 5.4:  Εµπειρικές σχέσεις υπολογισµού βάθους σκλήρυνσης συναρτήσει 

θερµότητας εισόδου και ταχύτητας πρόωσης 

 

 

 

 



Σύγκριση Θεωρητικών και Πειραµατικών Αποτελεσµάτων Κεφάλαιο 5ο 

88 

a. Σύγκριση θεωρητικών – πειραµατικών αποτελεσµάτων 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, µπορεί να γίνει σύγκριση των θεωρητικών 

και πειραµατικών τιµών για το βάθος σκλήρυνσης που επιτεύχθηκε κατά την 

πειραµατική διαδικασία.  Για λόγους ευκολότερης διαχείρισης των δεδοµένων, 

αλλά και για να προκύψει µια σαφής εικόνα της ορθότητας της θεωρητικής 

προσέγγισης σε σχέση µε την επίδραση των παραµέτρων της διεργασίας, 

επιλέχθηκαν µόνο 27 από όλα τα πειράµατα που έγιναν.  Η επιλογή αυτή έγινε µε 

κριτήριο τη δυνατότητα αντιπαραβολής πειραµάτων έχοντας µόνο µια 

παράµετρο κάθε φορά να αλλάζει τιµή.  Ο Πίνακας 5.5 περιλαµβάνει τα 27 αυτά 

πειράµατα, το βάθος σκλήρυνσης που υπολογίζεται από τη θεωρητική προσέγγιση 

για κάθε ένα από τα πειράµατα αυτά, καθώς και την απόκλιση της θεωρητικής 

τιµής από την αντίστοιχη πειραµατική. 

α/α Κατάσταση 
υλικού 

Τύπος 
λειαντικού
τροχού 

Ταχύτητα 
πρόωσης 

vw (mm/sec)

Βάθος κοπής
ae (mm) 

Ταχύτητα 
κοπής 

vc (mm/sec)

Πειραµατικό 
Βάθος 

σκλήρυνσης 
(µm) 

Θεωρητικό 
Βάθος 

σκλήρυνσης 
(µm) 

Λάθος 
(%) 

1 κανονικοπ. 1 2,50 0,45 45 430 326,83 23,99
2 ανοπτηµ. 1 2,50 0,65 25 840 321,50 61,73
3 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 35 750 397,55 46,99
4 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 45 240 477,51 98,96
5 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 740 397,55 46,28
6 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 30 1020 359,01 64,80
7 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 920 397,55 56,79
8 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 45 420 428,50 2,02 
9 κανονικοπ. 2 3,33 0,65 35 760 383,23 49,57

10 κανονικοπ. 1 5,83 0,65 45 500 395,92 20,82
11 κανονικοπ. 2 6,67 0,65 35 640 265,55 58,51
12 κανονικοπ. 1 12,50 0,65 45 440 347,14 21,10
13 κανονικοπ. 1 2,50 0,85 45 560 522,10 6,77 
14 κανονικοπ. 1 2,50 1,05 45 590 610,02 3,39 
15 κανονικοπ. 1 2,50 1,55 45 830 812,67 2,09 
16 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 40 620 437,07 29,51
17 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 30 670 359,01 46,42
18 κανονικοπ. 1 16,67 0,65 45 350 347,03 0,85 
19 κανονικοπ. 1 8,33 0,65 45 420 352,89 15,98
20 κανονικοπ. 1 4,17 0,65 45 540 403,69 25,24
21 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 45 310 477,51 54,04
22 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 30 820 359,01 56,22
23 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 970 397,55 59,02
24 κανονικοπ. 2 5,00 0,65 35 680 260,75 61,65
25 κανονικοπ. 2 8,33 0,65 35 530 282,09 46,77
26 κανονικοπ. 2 6,67 0,65 35 650 265,55 59,15
27 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 800 397,55 50,31

Πίνακας 5.5:  Πειραµατικά αποτελέσµατα και σύγκριση µε τα θεωρητικά. 
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Παρατηρούµε πως το µέσο λάθος στους υπολογισµούς του προτύπου είναι 

περίπου 39,6%.  Τα αποτελέσµατα που περιέχονται στον πίνακα 5.5 φαίνονται και 

διαγραµµατικά στα σχήµατα 5.10 έως 5.14. 

κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 1, vw=2.5mm/sec, 
vc=45m/sec
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Σχήµα 5.10:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει βάθους κοπής 

 

κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 1, ae=0.65mm, 
vc=45m/sec
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Σχήµα 5.11:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας πρόωσης 
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κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 2, ae=0.65mm, 
vc=35m/sec
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Σχήµα 5.12:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας πρόωσης 
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Σχήµα 5.13:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας κοπής 
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κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 2, ae=0.65mm, 
vw=2.5 mm/sec
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Σχήµα 5.14:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας κοπής 

 

5.3  Συζήτηση αποτελεσµάτων 

Η επίδραση των παραµέτρων της διεργασίας πάνω στο θερµοκρασιακό πεδίο 

και στη ζώνη σκλήρυνσης, που επιτεύχθηκε από τη Σκλήρυνση δια Λειάνσεως, 

µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τα διαγράµµατα του σχήµατος 5.8. 

Μία πρώτη παρατήρηση είναι, ότι σε όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται 

στο σχήµα 5.8, οι ρυθµοί ψύξης είναι πάνω από το κρίσιµο όριο των 1000 oC/s.  

Θα δειχθεί ότι ο ρυθµός ψύξης θα είναι πάντα επαρκής για τον σχηµατισµό του 

µαρτενσίτη υπό την προϋπόθεση ότι το πάχος του εξαρτήµατος είναι τόσο ώστε να 

συµβαίνει το φαινόµενο της «αυτο-ψύξης» του υλικού. 

Στο σχήµα 5.8α, παρατηρείται ότι η επιφανειακή θερµοκρασία του υλικού είναι 

υψηλότερη από τη θερµοκρασία που έχει το υλικό σε βάθος 0.65 mm.  

Επιπρόσθετα η κλίση της θερµοκρασίας είναι περισσότερο έντονη στην επιφάνεια 

του υλικού παρά κάτω από αυτό.  Ωστόσο µπορεί να παρατηρηθεί ότι καθώς η 

µέγιστη θερµοκρασία του βάθους των 0.65 mm είναι χαµηλότερη από τη 

θερµοκρασία ωστενοποίησης, ο αντίστοιχος ρυθµός ψύξης εξακολουθεί να είναι 

καθαρά µεγαλύτερος από την κρίσιµη τιµή.  Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 
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διεργασία της σκλήρυνσης οριοθετείται από τις θερµοκρασίες που επιτυγχάνονται 

και από όχι από τους ρυθµούς ψύξης. 

Με την αύξηση της ταχύτητας πρόωσης του εξαρτήµατος και κρατώντας  

σταθερή την εισαγωγή της θερµοκρασίας (π.χ. µειώνοντας συγχρόνως το βάθος 

κοπής), η µέγιστη επιφανειακή θερµοκρασία του υλικού µειώνεται (σχήµα 5.8β).  

Ωστόσο η κλίση της θερµοκρασίας τείνει να αυξηθεί µε την αύξηση της ταχύτητας 

πρόωσης του εξαρτήµατος.  Εποµένως είναι λογικό να συµπεράνουµε ότι η 

θερµοκρασία και όχι ο ρυθµός ψύξης, είναι ο ρυθµιστικός παράγοντας για τη 

σκλήρυνση του υλικού.  Όταν η ταχύτητα πρόωσης του εξαρτήµατος γίνει τόσο 

υψηλή ώστε να έχουµε πτώση της θερµοκρασίας κάτω από το όριο ωστενοποίησης, 

η σκλήρυνση σταµατάει, παρόλο ότι ο ρυθµός ψύξης εξακολουθεί να επιτρέπει τη 

δηµιουργία του µαρτενσίτη. 

Στο σχήµα 5.8γ φαίνεται η επίδραση της εισαγόµενης θερµότητας στη 

θερµοκρασιακή ιστορία του υλικού.  Όπως είναι αναµενόµενο, η αύξηση της 

εισερχόµενης θερµότητας αυξάνει τις θερµοκρασίες και την κλίση τους.  

∆εδοµένου ότι οι ρυθµοί ψύξης είναι αρκετά πάνω από το κρίσιµο σηµείο, σε όλες 

τις περιπτώσεις, τότε η µέγιστη σκληρότητα θα επιτευχθεί όταν θα προσέγγιση ή 

υπέρβαση του ορίου ωστενοποίησης. 

Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, καθώς η ταχύτητα πρόωσης αυξάνεται τα 

φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα µπορούν να προσεγγιστούν καλύτερα ως 

συνδυασµός των περιπτώσεων που περιγράφονται στα σχήµατα 5.8β και 5.8γ.  Στο 

πείραµα η ταχύτητα πρόωσης αυξάνει ενώ όλες οι άλλες παράµετροι είναι 

σταθερές.  Με αυτό τον τρόπο η παραγωγή θερµότητας θα αυξηθεί επίσης, αφού 

αυξάνεται ο ρυθµός αφαίρεσης υλικού.  Καθώς η ταχύτητα πρόωσης αυξάνει οι 

θερµοκρασίες τείνουν να µειωθούν σύµφωνα µε το σχήµα 5.8β.  Ταυτόχρονα 

όµως, λόγω της αύξησης της θερµότητας που εισέρχεται στο υλικό θα υπάρξει µία 

αύξηση των θερµοκρασιών σύµφωνα µε το σχήµα 5.8γ.  Η αύξηση ή η µείωση της 

θερµοκρασίας θα εξαρτηθεί τελικά από τις θερµικές ιδιότητες του υλικού καθώς 

και από τον λόγο της θερµότητας που εισέρχεται στο υλικό προς τη συνολικά 

παραγόµενη θερµότητα.      
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Από την προηγούµενη ανάλυση έχει δειχθεί ότι ο σχηµατισµός µαρτενσίτη 

εξαρτάται κυρίως από την επίτευξη της θερµοκρασίας ωστενοποίησης, δεδοµένου 

ότι οι ρυθµοί ψύξης που επίσης επηρεάζουν τον σχηµατισµό του µαρτενσίτη, είναι 

συνήθως πολύ υψηλότεροι από την αναγκαία τιµή. 

Από την άλλη πλευρά το βάθος σκλήρυνσης επηρεάζεται σηµαντικά από όλες 

τις κύριες παραµέτρους της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως.  Στο σχήµα 5.10 φαίνεται 

η αύξηση του βάθους σκλήρυνσης καθώς αυξάνεται το βάθος κοπής.  Αυτό είναι 

αναµενόµενο καθώς η αύξηση του βάθους κοπής αυξάνει το ρυθµό αφαίρεσης 

υλικού και κατά συνέπεια την παραγόµενη θερµότητα.  Συνεπώς, και σύµφωνα µε 

το σχήµα 5.9 η αυξανόµενη είσοδος θερµότητας στο υλικό θα αυξήσει επίσης το 

βάθος σκλήρυνσης.  Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το θεωρητικό πρότυπο δείχνει 

να προσεγγίζει πολύ ικανοποιητικά τα πειραµατικά δεδοµένα. 

Σχετικά µε την επίδραση της ταχύτητας πρόωσης στο βάθος σκλήρυνσης, στα 

σχήµατα 5.11 και 5.12 φαίνεται µια πτωτική τάση για το βάθος σκλήρυνσης καθώς 

η ταχύτητα πρόωσης αυξάνει.  Παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός αφαίρεσης υλικού – 

και κατά συνέπεια η παραγόµενη θερµότητα – αυξάνει, το βάθος σκλήρυνσης 

δείχνει µια ελαφρά µείωση, καθώς η θερµότητα διανέµεται σε µεγαλύτερο µήκος 

διαδροµής λόγω της αυξηµένης ταχύτητας πρόωσης.  Με άλλα λόγια, η επίδραση 

που περιγράφεται στο σχήµα 5.8β υπερνικά την επίδραση που περιγράφεται στο 

σχήµα 5.8γ.  Σχετικά µε την επίδοση του θεωρητικού προτύπου, στο σχήµα 5.11 

µπορεί να παρατηρηθεί ότι υπάρχει συµφωνία θεωρητικών και πειραµατικών 

δεδοµένων.  Στο σχήµα 5.12 όµως, παρατηρείται ότι, ενώ η πτωτική τάση του 

βάθους σκλήρυνσης ακολουθείται από το θεωρητικό πρότυπο, οι πειραµατικές 

τιµές είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες θεωρητικές.  Η ερµηνεία αυτού 

του φαινοµένου είναι ότι το πρότυπο δεν λαµβάνει υπόψη την αλλαγή του λόγου 

εισαγωγής θερµότητας στο υλικό (heat partition ratio) που λαµβάνει χώρα µε την 

αλλαγή της ταχύτητας κοπής. 

Η προαναφερθείσα αδυναµία του θεωρητικού προτύπου φαίνεται πιο καθαρά 

στα σχήµατα 5.13 και 5.14.  Η αύξηση της ταχύτητας κοπής θα ήταν αναµενόµενο 

να προκαλέσει µια αύξηση στην παραγόµενη θερµότητα και έτσι και στο βάθος 

σκλήρυνσης.  Όµως, η ακριβώς αντίθετη συµπεριφορά παρατηρείται στα 
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πειραµατικά δεδοµένα.  Η φυσική εξήγηση για το φαινόµενο αυτό είναι ότι η 

αυξανόµενη ταχύτητα κοπής αυξάνει την ικανότητα του λειαντικού τροχού να 

αποµακρύνει θερµότητα από την περιοχή της κοπής, επηρεάζοντας έτσι τον λόγο 

εισαγωγής θερµότητας στο υλικό (heat partition ratio).  Μπορεί λοιπόν να 

παρατηρηθεί στα διαγράµµατα ότι, ενώ τα θεωρητικά αποτελέσµατα προβλέπουν 

αύξηση του βάθους σκλήρυνσης, τα πειράµατα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. 

 

5.4 Προσαρµογή του προτύπου – Αποτελέσµατα 

Όπως προαναφέρθηκε, η κύρια πηγή λάθους του προτύπου που προβλέπει το 

βάθος σκλήρυνσης είναι το γεγονός ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή του 

λόγου εισαγωγής θερµότητας στο υλικό καθώς αλλάζει η ταχύτητα κοπής.  Στη 

βιβλιογραφία [7] αναφέρεται πως ο λόγος εισαγωγής θερµότητας στο υλικό 

πράγµατι µειώνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα κοπής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

λείανσης µεγάλου βάθους, όπως είναι και η Σκλήρυνση δια Λειάνσεως.  

Προσαρµόζοντας λοιπόν το πρότυπο έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή 

αυτή του λόγου εισαγωγής θερµότητας, η εξίσωση (3.12) παίρνει τη µορφή 

( )
se

se2w1e
w υ64d

vdkv4kadµπbC
Q

+
=  (5.1) 

όπου Qw η θερµότητα που εισέρχεται στο υλικό και C σταθερά που εξαρτάται 

από τις τιµές που παίρνει η ταχύτητα κοπής.  Στην τρέχουσα περίπτωση, C = 22,5 

m/sec. 

Μετά την προσαρµογή του προτύπου, υπολογίζονται εκ νέου µε βάση τη σχέση 

(5.1) τα νέα θεωρητικά αποτελέσµατα (Πίνακας 5.6) και σχεδιάζονται τα 

διαγράµµατα 5.15 έως 5.19. 

α/α Κατάσταση 
υλικού 

Τύπος 
λειαντικού
τροχού 

Ταχύτητα 
πρόωσης 

vw (mm/sec)

Βάθος κοπής
ae (mm) 

Ταχύτητα 
κοπής 

vc (mm/sec)

Πειραµατικό 
Βάθος 

σκλήρυνσης 
(µm) 

Θεωρητικό 
Βάθος 

σκλήρυνσης 
(µm) 

Λάθος 
(%) 

1 κανονικοπ. 1 2,50 0,45 45 430 326,83 23,99
2 ανοπτηµ. 1 2,50 0,65 25 840 707,59 15,76
3 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 35 750 557,02 25,73
4 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 45 240 477,51 98,96
5 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 740 557,02 24,73
6 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 30 1020 618,64 39,35
7 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 920 557,02 39,45
8 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 45 420 428,50 2,02 
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α/α Κατάσταση 
υλικού 

Τύπος 
λειαντικού 
τροχού 

Ταχύτητα 
πρόωσης 

vw (mm/sec)

Βάθος κοπής
ae (mm) 

Ταχύτητα 
κοπής 

vc (mm/sec)

Πειραµατικό 
Βάθος 

σκλήρυνσης 
(µm) 

Θεωρητικό 
Βάθος 

σκλήρυνσης 
(µm) 

Λάθος 
(%) 

9 κανονικοπ. 2 3,33 0,65 35 760 577,89 23,96
10 κανονικοπ. 1 5,83 0,65 45 500 395,92 20,82
11 κανονικοπ. 2 6,67 0,65 35 640 542,00 15,31
12 κανονικοπ. 1 12,50 0,65 45 440 347,14 21,10
13 κανονικοπ. 1 2,50 0,85 45 560 522,10 6,77 
14 κανονικοπ. 1 2,50 1,05 45 590 610,02 3,39 
15 κανονικοπ. 1 2,50 1,55 45 830 812,67 2,09 
16 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 40 620 511,92 17,43
17 κανονικοπ. 1 2,50 0,65 30 670 618,64 7,67 
18 κανονικοπ. 1 16,67 0,65 45 350 347,03 0,85 
19 κανονικοπ. 1 8,33 0,65 45 420 352,89 15,98
20 κανονικοπ. 1 4,17 0,65 45 540 403,69 25,24
21 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 45 310 477,51 54,04
22 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 30 820 618,64 24,56
23 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 970 557,02 42,57
24 κανονικοπ. 2 5,00 0,65 35 680 520,96 23,39
25 κανονικοπ. 2 8,33 0,65 35 530 550,90 3,94 
26 κανονικοπ. 2 6,67 0,65 35 650 542,00 16,62
27 κανονικοπ. 2 2,50 0,65 35 800 557,02 30,37

Πίνακας 5.6:  Πειραµατικά αποτελέσµατα και σύγκριση µε τα νέα θεωρητικά. 

Είναι εµφανές από την σύγκριση των πινάκων 5.5 και 5.6 ότι η ακρίβεια 

πρόβλεψης του προτύπου βελτιώνεται δραµατικά.  Το ποσοστό λάθους µειώνεται 

από 39,6% σε 23,2%.  Επίσης, η βελτίωση φαίνεται κυρίως στα διαγράµµατα 5.17 

έως 5.19, στα οποία έχουµε αλλαγή της ταχύτητας κοπής. 
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Σχήµα 5.15:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει βάθους κοπής 
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κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 1, ae=0.65mm, 
vc=45m/sec
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Σχήµα 5.16:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας πρόωσης 

 

 

κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 2, ae=0.65mm, 
vc=35m/sec
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Σχήµα 5.17:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας πρόωσης 
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κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 1, ae=0.65mm, 
vw=2.5 mm/sec
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Σχήµα 5.18:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας κοπής  

 

κανονικοποιηµένο υλικό, τύπος τροχού 2, ae=0.65mm, 
vw=2.5 mm/sec
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Σχήµα 5.19:  Βάθος σκλήρυνσης συναρτήσει ταχύτητας κοπής  

 

Συγκρίνοντας τα διαγράµµατα 5.10 και 5.11 µε τα αντίστοιχα 5.15 και 5.16, 

είναι εµφανές ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά, καθώς δεν υπάρχει αλλαγή στην 
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ταχύτητα κοπής και άρα το πρότυπο δίνει ακριβώς τις ίδιες τιµές και στις δύο 

περιπτώσεις.  Σηµαντική όµως διαφορά διακρίνεται συγκρίνοντας τα 

διαγράµµατα 5.12 και 5.17.  Στο δεύτερο διάγραµµα, οι θεωρητικές τιµές έχουν 

πλησιάσει πολύ τις πειραµατικές, αν και υπάρχει ακόµη σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τους.  Στο διάγραµµα 5.18 έχουµε πια σχεδόν ταύτιση θεωρητικών και 

πειραµατικών αποτελεσµάτων.  Η αλλαγή είναι σηµαντική, συγκρίνοντας µε το 

διάγραµµα 5.13. Επίσης στο διάγραµµα 5.19 βλέπουµε αλλαγή στην κλίση των 

θεωρητικών αποτελεσµάτων, συγκρίνοντας µε το αντίστοιχο διάγραµµα 5.14.   Οι 

καµπύλες πλέον συµφωνούν ότι αυξανόµενης της ταχύτητας, το βάθος 

σκλήρυνσης µειώνεται. 

Σχετικά µε την ακρίβεια του προτύπου θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπό όψιν ότι 

η επαναληψηµότητα της ίδιας της διεργασίας είναι αρκετά χαµηλή.  Ο πίνακας 5.7 

δείχνει µερικές περιπτώσεις πειραµάτων µε τις ίδιες συνθήκες που όµως δίνουν 

διαφορετικά βάθη σκλήρυνσης. 

Κατάσταση 
Υλικού 

(100Cr6) 

Τύπος 
λειαντικού
τροχού 

Ταχύτητα 
πρόωσης 

vw (mm/sec) 

Βάθος κοπής
ae (mm) 

Ταχύτητα 
κοπής 

vc (mm/sec)

Βάθος 
σκλήρυνσης 

(µm) 
Απόκλιση (%) 

tempered 2 2,50 0,65 35000 740 
tempered 2 2,50 0,65 35000 920 
tempered 2 2,50 0,65 35000 970 
tempered 2 2,50 0,65 35000 800 

23,7% 

tempered 2 6,67 0,45 40000 500 
tempered 2 6,67 0,45 40000 540 
tempered 2 6,67 0,45 40000 340 

37% 

tempered 2 2,50 0,65 30000 1020 
tempered 2 2,50 0,65 30000 820 19,6% 

tempered 2 4,17 0,65 45000 550 
tempered 2 4,17 0,65 45000 400 27,3% 

tempered 2 2,50 1,05 45000 670 
tempered 2 2,50 1,05 45000 450 32,8% 

tempered 2 2,50 1,55 45000 480 
tempered 2 2,50 1,55 45000 770 37,6% 

Πίνακας 5.7:  Πειράµατα επαναληψιµότητας διεργασίας 

Η µέση απόκλιση στις περιπτώσεις που παρατίθενται είναι περίπου 30%.  

∆εδοµένου ότι το πρότυπο µπορεί να προβλέψει το βάθος σκλήρυνσης µε µία 

ακρίβεια της τάξεως του 23,2%, µπορεί να θεωρηθεί ότι το πρότυπο προσεγγίζει τη 

διεργασία της Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως πολύ καλά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Συµπεράσµατα 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η 

διερεύνηση της διεργασίας Σκλήρυνσης δια Λειάνσεως, µε απώτερο στόχο την 

εισαγωγή και εφαρµογή της σε βιοµηχανική κλίµακα.  Τα αποτελέσµατα της 

µελέτης αυτής µας οδηγούν σε ορισµένα συµπεράσµατα τα οποία ενισχύουν την 

άποψη ότι η Σκλήρυνση δια Λειάνσεως µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό βοήθηµα 

στη βιοµηχανική παραγωγή χαλύβδινων εξαρτηµάτων υψηλής ποιότητας. 

Το βασικό συµπέρασµα που εξάγεται από την έρευνα είναι ότι η διεργασία 

είναι κατ’ αρχήν εφικτή.  Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διεργασία 

µπορεί πράγµατι να αυξήσει την επιφανειακή σκληρότητα χαλύβδινων 

εξαρτηµάτων µέχρι τη µέγιστη δυνατή τιµή που επιτρέπει η σύσταση και η 

κρυσταλλική δοµή του υλικού.  Ακόµη, επιβεβαιώθηκε πειραµατικά ότι, υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες, το βάθος της σκληρυµένης ζώνης µπορεί να φτάσει ή και να 

ξεπεράσει το 1 mm.   

Ένα ακόµη συµπέρασµα είναι ότι το αποτέλεσµα της διεργασίας µπορεί να 

ελεγχθεί σε µεγάλο καθορίζοντας τις παραµέτρους της διεργασίας.  Ο µηχανισµός 

που καθορίζει τη σκλήρυνση ή µη του υλικού, καθώς και την έκταση της 

σκληρυµένης ζώνης είναι η εξέλιξη και το εύρος του θερµοκρασιακού πεδίου που 

δηµιουργείται στο επεξεργαζόµενο κοµµάτι.  Με δεδοµένο ότι το πάχος του 

εξαρτήµατος είναι τέτοιο που επιτρέπει το φαινόµενο της «αυτο-ψύξης», η 

επιφανειακή σκληρότητα και το βάθος σκλήρυνσης επηρρεάζονται κυρίως από τα 

ακόλυθα: 
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 Η επιφανειακή σκληρότητα εξαρτάται µόνο από τη σύνθεση του χάλυβα, 

κυρίως από την περιεκτικότητά του σε άνθρακα.  Άλλα κραµατικά στοιχεία 

επηρρεάζουν λιγότερο τη µέγιστη δυνατή σκληρότητα ενός δεδοµένου χάλυβα. 

 Το βάθος της σκληρυµένης ζώνης εξαρτάται κυρίως από την ένταση του 

θερµοκρασιακού πεδίου.  Όσο βαθύτερα φτάνουν θερµοκρασίες της τάξεως των 

800 οC – 850οC, τόσο βαθύτερη η ζώνη σκλήρυνσης.  Άρα η ισχύς της θερµικής 

πηγής είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει το βάθος της 

σκληρυµένης ζώνης. 

Με βάση τα παραπάνω, ρυθµίζοντας κατάλληλα τις παραµέτρους της 

διεργασίας µπορεί να ελεγχθεί το αποτέλεσµά της.  Πιο συγκεκριµένα: 

 Το αυξανόµενο βάθος κοπής αυξάνει την παραγόµενη θερµότητα και κατά 

συνέπεια και το βάθος σκλήρυνσης, µέχρι να προκύψει κάποιος εξωτερικός 

περιορισµός, όπως υπερβολικές δυνάµεις κοπής και ταλαντώσεις, αστοχία του 

λειαντικού τροχού ή τήξη της επιφάνειας του υλικού. 

 Η επίπτωση της αυξανόµενης ταχύτητας πρόωσης εξαρτάται από άλλες 

παραµέτρους.  Το βάθος κοπής, οι ιδιότητες του υλικού, η κατάσταση του 

λειαντικού τροχού είναι µερικές από τις παραµέτρους που επηρεάζουν την 

επίπτωση της ταχύτητας πρόωσης.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, αύξηση της 

ταχύτητας πρόωσης οδηγεί σε µείωση του βάθους σκλήρυνσης. 

 Η αυξανόµενη ταχύτητα κοπής µειώνει το βάθος σκλήρυνσης, σε αντίθεση µε 

τις θεωρητικές εκτιµήσεις.  Η συµπεριφορά αυτή αποδίδεται στη σηµαντική 

επίπτωση της αυξανόµενης ταχύτητας κοπής στον λόγο εισαγωγής θερµότητας 

στο υλικό (heat partition ratio). 

 Σε αντίθεση µε τις απλές διεργασίες λείανσης, στη Σκλήρυνση δια Λειάνσεως 

χρησιµοποιούνται στοµωµένοι τροχοί, µε σκοπό την αύξηση της τριβής και 

κατά συνέπεια την αύξηση της παραγόµενης θερµότητας στην περιοχή της 

κοπής.  Οι τροχοί µε ρητινικό συνδετικό υλικό δείχνουν να έχουν τη 

µεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές δυνάµεις και θερµοκρασίες της διεργασίας. 
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Η επαναληψιµότητα της διεργασίας χαρακτηρίζεται ως µέτρια.  Αποκλίσεις του 

βάθους σκλήρυνσης της τάξεως του 30% µεταξύ όµοιων πειραµάτων 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.  Εκτιµάται όµως ότι σηµαντικό 

µέρος αυτών των αποκλίσεων οφείλεται στη φθορά των λειαντικών τροχών και 

την αλλαγή των χαρακτηριστικών τους κατά την πειραµατική διαδικασία. 

Τέλος, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η διεργασία της Σκλήρυνσης δια 

Λειάνσεως έχει µεγάλες δυνατότητες να εισαχθεί στη βιοµηχανική παραγωγή και 

να αποδώσει τα οφέλη της.  Παρόλα αυτά, περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια 

είναι απαραίτητη για την πλήρη διερεύνησή της.  Πιο συγκεκριµένα: 

 Τα φαινόµενα διάχυσης των ατόµων του άνθρακα κατά τη διαδικασία της 

ωστενοποίησης και η διαδικασία σκλήρυνσης που έπεται µπορούν να 

προτυποποιηθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια.  Για να επιτευχθεί όµως αυτό, 

σηµαντική έρευνα σχετικά µε θέµατα µεταλλουργίας πρέπει να γίνει, θέµατα 

που είναι έξω από τους στόχους της εργασίας αυτής. 

 Η επίδραση των παραµέτρων της διεργασίας και κυρίως της ταχύτητας κοπής 

πάνω στον λόγο εισαγωγής θερµότητας στο υλικό πρέπει να ερευνηθεί 

διεξοδικά.  Απαιτείται θεωρητική και πειραµατική δουλειά επικεντρωµένη στο 

θέµα αυτό για να διερευνηθεί πλήρως. 

 ∆ιερεύνηση της συµπεριφοράς του θερµοκρασιακού πεδίου και του υλικού στις 

µεταβατικές φάσεις της διεργασίας, π.χ. στο ξεκίνηµα ή στο τελείωµά της.  

Ειδική µελέτη χρειάζεται για τη διερεύνηση των φαινοµένων που λαµβάνουν 

χώρα όταν, σε κυλινδρικά εξαρτήµατα, το τελείωµα της διεργασίας συµπίπτει 

µε το ξεκίνηµά της (overlapping). 

 Λεπτοµερής µελέτη της επίδρασης των παραµέτρων του λειαντικού τροχού 

πάνω στην παραγόµενη θερµότητα στην περιοχή της κοπής.  

Η σε βάθος µελέτη των παραπάνω θεµάτων θα φέρει τη Σκλήρυνση δια 

Λειάνσεως πολύ κοντά στη βιοµηχανική εφαρµογή, αφού θα βελτιωθούν µερικά 

σηµαντικά σηµεία, όπως: 

 Την υπερβολική φθορά των λειαντικών τροχών 
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 Την ασαφή επίδραση της ταχύτητας κοπής στο αποτέλεσµα 

 Τη χαµηλή επαναληψιµότητα της διεργασίας 

 Πρακτικά προβλήµατα, όπως η αυξηµένη παραγωγή ρύπων, θορύβου κ.λπ. 
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