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Εισαγωγή
Η παρούσα σπουδαστική εργασία έχει ως
στόχο τη διερεύνηση της κατεργασιμότητας
εξαρτημάτων κατασκευασμένων με
διεργασία εναπόθεσης υλικού.Μια
προκαταρκτική πειραματική διερεύνυση
έλαβε χώρα χρησιμοποιώντας δοκίμια
κατασκευασμένα μέσω DED.
Αξιολογήθηκαν διάφορες συνθήκες κοπής,
όπως η πρόωση, το βάθος και η ταχύτητα
κοπής και η γεωμετρία του κοπτικού. Η
τραχύτητα της επιφάνειας, η φθορά του
κοπτικού και ο ρυθμός αφαίρεσης υλικού
χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες απόδοσης της
διεργασίας. Μετά το πέρας της
πειραματικής διαδικασίας έγινε στατιστική
ανάλυση των αποτελεσμάτων με σκοπό τον
προσδιορισμό της επίδρασης κάθε
παραμέτρου στην ποιότητα της διεργασίας.

Στόχοι σπουδαστικής εργασίας
• Σύντομη περιγραφή των διεργασιών 

εναπόθεσης και αφαίρεσης υλικού.
• Λεπτομερής περιγραφή των 

δυσκολιών των υβριδικών 
διεργασιών

• Σχεδιασμός κατάλληλης 
πειραματικής διαδικασίας που θα 
μένει ανεπηρέαστη από 
ανεξέλεγκτους παράγοντες.

• Μέτρηση της φθοράς του κοπτικού 
εργαλείου και της τραχύτητας της 
επιφάνειας σύμφωνα με τυπικές 
πρακτικές

• Στατιστική ανάλυση των μετρήσεων
• Προσδιορισμός της επιρροής των 

διάφορων συνθηκών κοπής στη 
διεργασία και βελτιστοποίηση

Κατεργασία των δοκιμίων στη μηχανή μικρο-φρεζαρίσματος

Περιγραφή της ροής εργασιών στη σπουδαστική εργασία

• Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας σύμφωνα με τους ορθογωνικούς πίνακες του Taguchi.
• Επιλογή κατάλληλων κοπτικών εργαλείων για το φρεζάρισμα σκληρυμένου χάλυβα.
• Προετοιμασία των δοκιμίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέσω Directed Energy Deposition.
• Πραγματοποίηση των πειραμάτων φρεζαρίσματος στη μηχανής μικρο-φρεζαρίσματος 3 αξόνων.
• Μέτρηση φθοράς κοπτικού μέσω οπτικού μικροσκοπίου.
• Μέτρηση της τραχύτητας των κατεργασμένων επιφανειών.
• Πραγματοποίηση Grey Relational Analysis στα μετρούμενα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών κοπής.
• Πραγματοποίηση Ανάλυσης της Διακύμανσης στα αποτελέσματα της Grey Relational Analysis για τον προσδιορισμό της επιρροής των συνθηκών 

κοπής στη διεργασία.

Πειραματικός εξοπλισμός:

Τα δοκίμια μετά τη διαδικασία φρεζαρίσματος

Υλικό προς κατεργασία Εργαλειοχάλυβας Bohler K890

Υλικό κοπτικών εργαλείων Καρβίδιο του βολφραμίου με επικάλυψη AlTiN

Μηχανή φρεζαρίσματος Μηχανή μικρο-φρεζαρίσματος 3 αξόνων

Άτρακτος Άτρακτος υψηλής ταχύτητας εδραζόμενη σε αεροδυναμικά 
έδρανα


