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Εισαγωγή
Στο βιομηχανικό κόσμο υπάρχουν διάφορες ανάγκες
χρήσης
και βελτιώσεις
μηχανών που εφαρμόζονται με τον τρόπο που θέλει ένας χειριστής ή ένας
βιομήχανος. Οι ανάγκες μας οδηγούν στην αγορά ή κατασκευή
καινούργιων
μηχανών και στην γρήγορη παραγωγή προϊόντων. Οι μηχανές κατασκευάζονται για
τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής.
Στον κόσμο των λειαντικών, υπάρχουν δύο σημαντικές κατηγορίες
- ντυμένα λειαντικά
- συνδεμένα λειαντικά
Τα ντυμένα λειαντικά αποτελούνται από κόκκους του οξειδίου αλουμινίου, καρβιδίου
οξειδίων ζιρκονίου του κεραμικού ή του πυριτίου που συνδέεται με το χαρπ, με το
ύφασμα (βαμβάκι ή πολυεστέρας) ή με την υποστήριξη ινών. Υπάρχουν περισσότερα
από 30.000 είδη ντυμένων λειαντικών, τα ποιό εύχρηστα είναι τα ντυμένα λειαντικά σε
μορφή ιμάντων, σε δίσκων, σε ρολών και σε φύλλων.
Τα συνδεμένα λειαντικά (ρόδες λείανσης, κατεργασίας και στίλβωσης), επίσης,
αποτελούνται από κόκκους του οξειδίου αλουμινίου, καρβιδίου οξειδίων ζιρκονίου του
κεραμικού ή του πυριτίου,
εντούτοις, παρά την κατάθεση σε ένα μέσο, είναι
τοποθετημένοι σε στρώματα με ένα υαλοποιημένο ή αιολικό συνδέοντας υλικό
ρητίνης. Είναι πάντα υπό μορφή τροχών άλεσης (των οποίων 250.000 τύποι ή μεγέθη
υπάρχουν).
Το γυαλόχαρτο αποτελείται από τα λειαντικά μεταλλεύματα (σμυρίδα), την κόλλα και
μια υποστήριξη υφασμάτων (χαρτί ή πανί). Τα λειαντικά μεταλλεύματα συνδέονται με
την υποστηρίξει κόλλας.
Η σμυρίδα είναι ορυκτό που συνίσταται από κορούνδιο (ΑΙ2Ο3) με ανάμιξη μαγνητίτη,
και προϊόντων χημικής αποσάθρωσης του τελευταίου δηλαδή αιματίτη και λειμωνίτη.
Ως επουσιώδη συστατικά μπορεί να περιέχει χαλαζία, σιδηροπυρίτη, μοσχοβίτη,
τουρμαλίνη, βιστίτη κ,ά.
Το χρώμα της σμύριδας είναι κυανόμαυρο ή κατάμαυρο με πολλή μεγάλη
σκληρότητα που πλησιάζει τον αριθμό 9 (εκ του κορουνδίου που περιέχει).
Απαντάται σε κρυσταλλοσχιστώδεις περιοχές συνήθως σε μορφή κοίτης (λεκάνης),
φωλιάς ή και φλέβας. Τα κοιτάσματά της ως επί το πλείστον εντοπίζονται εντός
στρωμάτων μαρμάρου και δολομίτη. Από τους αρχαιότατους χρόνους ήταν γνωστές
οι ιδιότητες του ορυκτού αυτού και χρησιμοποιείτο ως μέσο λειαντικό και στιλβωτικό.
Η εμπορική αξία της σμύριδας εξαρτάται από την ομοιογένεια της μάζας της και
κυρίως από την περιεκτικότητα σε κορούνδιο που θα πρέπει να κυμαίνεται από 54 82%. Με πρώτη ύλη αυτό, κυκλοφορεί στο εμπόριο σε μορφή σκόνης (για λείανση
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Στον ελλαδικό χώρο κοιτάσματα σμύριδας έχουν αποκαλυφθεί στα νησιά του Αιγαίου
και περισσότερο στις Κυκλάδες, Ομοίως στις νοτιοδυτικές ακτές στη Μικρά Ασία
καθώς και στην Ιταλία. Τα πλουσιότερα όμως κοιτάσματα και τα καλύτερα από
πλευράς ποιότητας βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της ανατολικής πλευράς της Νάξου
απ' όπου και εξορύσσεται και εξάγεται η γνωστή Σμυρίδα Νάξου.
Περιγραφή τοο μηχανήματος
Η μηχανή επίστρωσης κόλλας, είναι μια μηχανή για επίστρωση κόλλας στο χαρτί ή
στο πανί για την παραγωγή σμυριδόχαρτου ή σμυριδόπανου. Είναι μια
ηλεκτρομηχανική κατασκευή αυτόματου ελέγχου και με την βοήθεια πνευματικών
εξαρτημάτων. Αποτελείται από άξονες, ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, ττνευματικά
έμβολα, σκάφη, βάση. Η λειτουργία της είναι με στράγγισμα, με την βοήθεια των
αξόνων γίνεται το πέρασμα της κόλλας στο χαρτί. Οι κινητήρες που είναι
τοποθετημένες έχουν ισχύς 0.12 kW σχετικά πολύ μικρή ισχύς, αυτό οφείλεται σπς
μικρές στροφές των αξόνων που βρίσκονται στο μηχάνημα.

Η χρησιμότητα και η λειτουργία του μηχανήματος
Το μηχάνημα έχει μεγάλη σημασία στην γραμμή παραγωγής, η κόλλα χωρίς την καλή
τοποθέτηση σμύριδας δεν έχει μεγάλη ισχύ. Το μηχάνημα λειτουργεί με δυο
κυλίνδρους. Ο σκοπός του είναι το πέρασμα της κόλλας στο χαρτί. Η μηχανή
επίστρωσης κολλάς πρέπει να κατασκευαστεί ώστε να μην έχουμε αποκλίσεις, να είναι
κατασκευασμένη ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα και να είναι εύχρηστο,
παράδειγμα τα ρουλεμάν που είναι τοποθετημένες στα άκρα του μηχανήματος με τον
καιρό μπορεί να περνούν κόκκοι σμυρίδας μέσα τους, με το χρόνο το ρουλεμάν
αρχίζουν και σταματάνε ή μπορούν να φρενάρουν το κύλινδρο με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί σκίσιμο του χαρτιού, αυτές οι παράγοντες ήταν πολύ σημαντικές στην
κατασκευή και τα ρουλεμάν επιλέχτηκαν με προσοχή.

Εξαρτήματα του μηχανήματος.
Βάση
Η βάση αποτελείται από 2 κομμάτια 1570χ100χ60πιηη και
από
3 κομμάτια
330x1 ΟΟχόΟπτηη. Τα δυο κομμάτια μήκους ΙδΖΟπιτη είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με
βίδες Μ 12. Αυτά τα κομμάτια είναι βιδωμένα στο πάνω μέρος , στο κάτω μέρος και με
απόσταση 830πιπτ από κάτω. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο, έχουμε δυο πλαίσια
τέτοια τα όποια συνδέονται μεταξύ τους με 1820χ60χ60πιπι και δημιουργείται η βάση
του μηχανήματος (φωτογραφία 1).
Η βάση κατασκευάστηκε ώστε να αντέχει στις δυνάμεις που ασκούν οι άξονες, και
κατασκευάστηκε να μην έχει ταλαντώσεις το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε
προβλήματα επίστρωσης κολλάς στο χαρτί, επίσης και ραγίσματα στους άξονες,
μπορεί και σπάσιμο των αξόνων.

φωτογραφία 1
Άξονες
Οι άξονες είναι κατασκευασμένο από μέταλλο μήκους 1820nnm και διάμετρο 180mm
(φωτογραφία 2). Οι άξονες κατασκευάστηκαν στο μηχανουργείο του smirdex Α.Ε.,
στην αρχή έγινε η κοπή της σωλήνας Φ 180mm μήκους 1600mm, και στο τόρνο έγινε
μια πατούρα με σκοπό για να πατήσει και να κεντραριστή η φλάντζα.

φωτογραφία 2

τοποθετήσαμε στα δυο άκρα φλάντζες Φ 160mm και έγινε ηλεκτροσυγκόλληση με
αλογόνο. Με την κατεργασία στο τόρνο δημιουργήσαμε το σχήμα όπως φαίνεται
στην παρακάτω φωτογραφία 3. Τοποθετήσαμε τις φλάντζες μέσα στον σωλήνα και
έγινε η ηλεκτροσυγκόλληση.

φωτογραφία 3
(τορνάρισμα της φλάντζας στο τόρνο φωτογραφία 3)

φωτογραφία 4

Μετά την ηλεκτροσυγκόλληση ακολουθεί το τορνάρισμα της άξονας για να το
φέρουμε στις αποστάσεις που θέλουμε (φωτογραφία 5). Στα άκρα των αξόνων
τοποθετούνται ρουλεμάν τύπου Τ211, με την βοήθεια των ρουλεμάν η περιστροφή
αξόνων γίνετε ποιο εύκολο.

φωτογραφία 5

Οι άξονες έχουν διάμετρο ISOnnm, επιλέξαμε ΦΙδΟπιπτ επειδή η εφατπόμενη επιφάνεια
ανάμεσα σε δυο άξονες είναι μεγάλο ώστε να γίνει καλή επίστρωση της κόλλας στο
χαρτί, θα μπορούσε να γινόταν ποιο μεγάλη διάμετρο, αλλά μεγαλύτερη διάμετρο
σημαίνει μεγαλύτερο βάρος το όποιο δεν μας βοηθά στην τοποθέτηση και αφαίρεση
του άξονα, επειδή ο άξονας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα φθείρεται, αυτό
σημαίνει μεγαλύτερη επίστρωση κόλλας στο χαρτί το οποίο δεν είναι επιθυμητό, άρα
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρεθεί η φθαρμένη επιφάνεια του
άξονα.
Αν ο άξονας ήταν ποιο μικρότερος, η εφατπόμενη επιφάνεια θα ήταν μικρότερη
ανάμεσα σε δυο άξονες αυτό έχει ως αποτέλεσμα μη καλή επίστρωσης κόλλας.

ο άξονας είναι χρωμιομένος με τραχύτητα 3 μικρών στην επιφάνεια του, ο
λαστηχοποιημένος άξονας έχει πολύ καλή ακρίβεια του αλλά όχι στην τάξη των
μικρών, διότι φθείρεται ποιο εύκολα και αλλάζει η ακρίβεια του.

Ηλεκτροκινητήρες
Το μηχάνημα έχει δυο ηλεκτροκινητήρες όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία
6 στα όποια έχουν τοποθετηθεί μειωτήρες που ρυθμίζουν το κενό ανάμεσα στις δυο
άξονες, με τους ηλεκτροκινητήρες μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το κενό, το κενό
δημιουργείτε με το ανέβασμα του πάνω άξονα με την βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα
μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το προϊόν. Οι ηλεκτροκινητήρες δεν έχουνε πολύ
μεγάλη ισχύ διότι δεν έχουμε μεγάλες δυνάμεις και πολλές στροφές.

Μειωτήρες
Μειωτήρες είναι τοποθετημένες στους ηλεκτροκινητήρες.
Στους ηλεκτροκινητήρες έχουμε μειωτήρες, επειδή απαιτείτε πολύ μικρή ταχύτητα.
Όπως φαίνεται
στην παραπάνω
φωτογραφία είναι συνδεδεμένο στον
ηλεκτροκινητήρα .

Έχουμε έναν πνευματικό έμβολο όπως στην παραπάνω φωτογραφία 7, που είναι
βιδωμένο κατακόρυφα στο πάνω μέρος της βάσης το οποίο ανεβάζει τον άξονα όταν
θα σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος, το έμβολο λειτουργεί με 3-5 bar και η
δύναμη που ασκεί είναι 1000 kg, αυτή η δύναμη αλλάζει ανάλογα με το προϊόν, όταν η
δύναμη είναι μικρή τότε η ποσότητα της επίστρωση κόλλας είναι μεγάλη, όταν η
δύναμη είναι μεγάλη τότε είναι η ποσότητα είναι ποιο μικρή. Το έμβολο χρησιμεύει όταν
σταματάμε το μηχάνημα, όταν δεν περιστρέφονται οι άξονες αφήνουν παραπάνω
ποσότητα κόλας στο χαρτί ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια γραμμή από κολλά,
με τη βοήθεια εμβολών γίνετε το ανέβασμα άξονα και δεν δημιουργείται γραμμή στο
χάρτη.

Η τοποθέτηση έγινε όπως στην φωτογραφία 8 που βλέπετε παρακάτω.

φωτογραφία 8

Ρουλεμάν
Τα ρουλεμάν που χρησιμοποιήθηκε είναι τύπου Τ211 και Ρ211. Είναι τοποθετημένα στα
άκρα των αξάνων. Τα ρουλεμάν είναι σπαστά, επειδή στο καθάρισμα των αξάνων ο
άξονας πρέπει να βγαίνει απά την βάση, τα σπαστά ρουλεμάν μας κάνουν ποιο
εύκολο την δουλεία, τα ρουλεμάν έχουν τοποθετηθεί ώστε να μην παίρνουνε μέσα
τους σμυρίδα και για αυτό τον λόγο έχουν τοποθετηθεί στα άκρα.

Σκάφη
Είναι ανοξείδωτο, στηρίζεται από δυο άκρα σε μια βάση (φωτογραφία 8-9), το οποίο
κινείται με την βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα για να ανεβοκατεβαίνει, το ανέβασμα
γίνετε ώστε ο κάτω άξονας να βυθιστεί καλά μέσα σε κόλα για επίστρωση κόλλας , η
άλλη αιτία είναι να καθαριστεί εύκολα επειδή κάθε μέρα γίνετε το καθάρισμα της
σκάφης.

φωτογραφία 9

φωτογραφία 10
Οι γλίστρες μας δίνουν την δυνατότητα να κεντράρουμε το χαρτί (φωτογραφία 10) .

Είναι κατασκευασμένα από καλυμπρέ
λάμα και χρησιμοποιούνται για την
ευθυγράμμιση της άξονας για να μη φύγει το χαρτί αριστερά η δεξιά, επειδή κάθε
φορά που αλλάζεται η μπομπίνα, η θέση της μπομπίνας αλλάζει, είναι τοποθετημένα
στην μια άκρη της άξονας ώστε να έχουμε ένα σταθερό σημείο και με την βοήθεια της
γλιστράς το ρυθμίζουμε ποιο εύκολα και είναι βιδωμένα με βίδες Μ10 ρουλεμάν τύπου
Τ211 για τοποθέτηση της άξονας κεντραρίσματος.

φωτογραφία 11

όπως βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία 11 είναι τοποθετημένα στο άκρο του
άξονα στην άκρη της υπάρχει μια ντίζα Μ10 το οποίο με το βίδωμα ή ξεβίδωμα
ανεβαίνει ή κατεβαίνει, με αυτό το τρόπο γίνετε κεντράρισμα , με το κεντράρισμα
ξεφεύγουμε από το τσαλάκωμα του χαρτιού, δεν φεύγει αριστερά ή δεξιά με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σκίσιμο του χαρτιού.

Αξονας Φ 60mm

φωτογραφία 12

Ο άξονας Φ 60mm όπως βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία 12 κάνει την
επανεπίστρωση της κόλλας, έχει μήκος 1720mm και είναι τοποθετημένο στα άκρα του
με δυο ρουλεμάν τύπου Τ 204, σε ένα άκρο του είναι συνδεδεμένο ένα
ηλεκτροκινητήρας που την δίνει αντιστροφή κίνηση ανάλογα με το χαρτί, δίνοντας την
αντιστροφή κίνηση στον άξονα αφαιρείται η κόλλα που περισσεύει η μεγάλη
ποσότητα που πέρασε από το διάκενο. Ο ρόλος του είναι δεύτερη επίστρωση της
κόλλας , επειδή ο κάτω άξονας είναι βυθισμένος στην σκάφη το χαρτί μπορεί να πάρει
ανεπιθύμητη ποσότητα κόλλας, ο άξονας Φ 60mm με αντίστροφη κίνηση παίρνει
αυτή την ποσότητα από το χαρτί. Ο δεύτερος άξονας που βρίσκεται πάνω από το
πρώτο άξονα Φ 60mm, αυτός άξονας πιέζει το χαρτί μπάστα και δημιουργείται ποιο
καλή επαφή του κάτω άξονα Φ 60mm με το χαρτί, ο άξονας είναι τοποθετημένος
πάνω και μπροστά από το μηχάνημα επειδή η διαδρομή του χαρτιού είναι προς τα
πάνω.

Μελέτη tou μηχανήματος
To μηχάνημα αποτελείται από μια βάση, το όποιο είναι κατασκευασμένο από μόλυβδο
καλυπμρέ st 60, το μηχάνημα δέχααι κατακόρυφες δυνάμεις ιδιαίτερα από άξονες, για
αυτό το λόγο όπως βλέπεται στην παρακάτω φωτογραφία 13 τα πλαϊνά πλαίσια είναι
κατασκευασμένα από ποιο χοντρό καλυμπρέ μόλυβδο, αυτά τα πλαίσια είναι
συνδεδεμένα μεταξύ τους επειδή το μηχάνημα επίστρωσης κόλλας δεν δέχεται
οριζόντιες δυνάμεις.

φωτογραφία 13

πάνω στη βάση είναι τοποθετημένα τρεις άξονες, πάνω άξονας στηρίζετε στα άκρα
του από δυο ρουλεμάν τύπου Τ211 το όποιο είναι τοποθετημένο στο ττνευματικό
έμβολο, για να ανεβοκατεβαίνει στο σταμάτημα της παράγωγης, ο κάτω άξονας
επίσης στηρίζεται στα άκρα του με δυο ρουλεμάν τύπου Ρ211. Ανάμεσα σε δυο
άξονες βρίσκετε ένας διάκενο, η ρύθμιση του διάκενου γίνετε με την βάση που
βλέπουμε στην παραπάνω φωτογραφία 14.

φωτογραφία 14
Αυτή η βάση αποτελείται από έναν γρανάζι που είναι βιδωμένο στο πάνω μέρος της
βάσης , το οποίο κινείται με την βοήθεια ενός κοχλία το όποιο είναι οριζόντια. Η
σχέση μετάδοσης ταχύτητας του γραναζιού ως προς τη κοχλία είναι 1/36 στροφές , η
ρύθμιση του διακένου γίνεται με μια περιστροφή του γραναζιού να ανεβαίνει 3 mm
πάνω, στην παρακάτω φωτογραφία 15 φαίνεται τα γρανάζι και η κοχλία. Με την
βάση αυτή πετυχαίνουμε μεγάλη ακρίβεια στο διάκενο, δηλαδή η απόσταση που κάνει
με την κίνηση του ηλεκτροκινητήρα είναι 0.1 mm.

φωτογραφία 15

φωτογραφία 16

Η λατουργϊα

Η διαδρομή που κάνει το χαρτί για να φτάσει στο μηχάνημα επίστρωσης κάλλας είναι
στο παραπάνω σχήμα, το χαρτί έρχεται στο πρώτο άξονα αφαύ έχει γίνει η εκτύπωση
κωδικού του προϊάντος πάνω στο χαρτί, στην παρακάτω φωτογραφία 17 φαίνεται η
εκτύπωση που πραγματοποιείτε ,

φωτογραφία 17

μετά των πρώτο άξονα όπως φαίνεται κατεβαίνει κάτω, έρχεται από κάτω,
περνώντας από τον άξονα κεντραρίσματος γίνετε κεντράρισμα με τη βοήθεια
γλίστρων, περνώντας των άξονα κεντραρίσματος έρχεται στο μηχάνημα επίστρωσης
κόλλας.
Το μηχάνημα λειτουργεί με δυο άξονες, το βασικό της λειτουργία είναι το πέρασμα της
κόλλας στο χαρτί. Έχουμε δυο άξονες, πάνω και κάτω, ο άξονας που βρίσκεται κάτω
είναι βυθισμένο στη σκάφη στο όποιο βρίσκετε η κόλλα, το χαρτί περνώντας
ανάμεσα σε δυο άξονες και γίνετε η επίστρωση κόλλας στο χαρτί, την ποσότητα
ρυθμίζουμε με το διάκενο που υπάρχει σε δυο άξονες.

φωτογραφία 18

Κάτω από δυο άξονες έχουμε την σκάφη στο όποιο υπάρχει κόλλα. Ανάμεσα σε δυο
άξονες έχουμε ένα διάκενο που μας εττιτρέπει την ποσότητα της κόλλας που θα
περάσει στο χαρτί. Με την διάκενο ρυθμίζουμε την ποσότητα, μεγάλη διάκενο σημαίνει
μεγαλύτερη ποσότητα κόλλας. Περνώντας από το διάκενο έρχεται στον άξονα
ΦόΟηηπη όπου γίνεται δεύτερη επίστρωση της κόλλας, η δεύτερη επίστρωση της
κόλλας γίνετε για εξής λόγο στο διάκενο μπορεί να γίνει ανεπιθύμητη επίστρωση
ποσότητας κόλλας ο άξονας με αντιστροφή κίνηση αφαιρεί αυτή τη ποσότητα , ως
αποτέλεσμα το πάχος του χαρτιού δεν μεγαλώνει, μετά των άξονα ΦόΟπιηπ περνώντας
από πάνω άξονες που βρίσκονται πάνω από το μηχάνημα επίστρωσης κόλλας το
χαρτί κατεβαίνει κάτω όπου βρίσκετε το μαγνητικό πεδίο, στο μαγνητικό πεδίο η
σμύριδα μαγνητίζεται και κολλά στο χαρτί, ο αριθμός σμυρίδας είναι πολύ σημαντικό,
ο αριθμός σμυρίδας μετριέται σε cm-, ο αριθμός σμυρίδας κάνει το χαρτί ποιο
ανθεκτικό ή χωρίς αντοχή σε λείανση. Μετά το πέρασμα της σμυρίδας το χαρτί αρχίζει
και ανεβαίνει πάνω, πάνω βρίσκεται το πατάρι, πάνω στο πατάρι είναι τοποθετημένο
ένας πνευματικός άξονας , όπου ο ττνευματικός άξονας τράβα το χαρτί, δηλαδή η
κυκλοφορία του χαρτιού γίνετε με των ττνευματικό άξονα.

φωτογραφία 19

Έχουμε και άξονες φρένου που φρενάρουν τη κυκλοφορία του χαρτιού, το χαρτί
πρέπει να είναι τεντωμένο για να γίνει σωστή επίστρωση κόλλας και σμυρίδας, δεν
πρέπει να τσαλακώνεται, τα αποτελέσματα τσαλακώματος μπορεί να είναι σκίσιμο του
χαρτιού, μικρή ποσότητα επίστρωσης κόλλας, ανεπαρκής σμύριδα. Μετά το
πνευματικό άξονα το χαρτί μπαίνει σε φούρνο οπού γίνετε ο πολυμερισμός του
χαρτιού.

. it

φωτογραφία 20

Μετά από το φούρνο γίνεται το τύλιγμα του χαρτιού, και με τύλιγμα δημιουργούνται
μπομπίνες φοτογραφια .

φωτογραφία 22

φωτογραφία 22

φωτογραφία 23

Επεξεργασία σμυριδόχαρτου
Η επεξεργασία σμυριδόχαρτου γίνεται με μηχανήματα C.N.C. σε φύλλα και δίσκους.

φωτογραφία 25
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