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ΚΑΛΟΥΠΙA
Στην εποχή μας η παραγωγή προϊόντων με καλούπια είναι πιο διαδεδομένη από ποτέ.

Σε αυτό συντελεί εκτός από τις καταναλωτικές τάσεις των σύγχρονων κοινωνιών, η

εξέλιξη της τεχνολογίας νέων υλικών, όπως τα πλαστικά που αποτελούν την πρώτη

ύλη κατασκευής μιας πληθώρας προϊόντων. Από τις ταχύτερες και φθηνότερες μεθό-

δους παραγωγής προϊόντων μαζικής κατανάλωσης, είναι η χύτευση και η διαμόρφω-

ση με πίεση και σε πολλές εφαρμογές ο συνδυασμός τους, δηλαδή η χύτευση υπό

πίεση. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι μαζί με τη  σφυρηλασία, την κοπή και διαμόρφωση

σε πρέσα εν ψυχρώ και άλλες χρησιμοποιούν καλούπια για την κατασκευή. Μοιραία

λοιπόν η επιλογή του υλικού κατασκευής του καλουπιού ανάγεται σε σημαντικό παρά-

γοντα για την ποιοτική και οικονομική υλοποίηση της παραγωγής. Βασική επιδίωξη

της σχεδίασης και κατασκευής καλουπιών είναι η αντοχή στις συνθήκες εργασίας και

στη συνεχή χρήση. Κατά κανόνα η αξία ενός καλουπιού είναι πολλαπλάσια της αξίας

του προϊόντος που παράγει. Για να είναι λοιπόν συμφέρουσα επιβάλλεται να αποδίδει

σωστά για σημαντικό αριθμό προϊόντων. Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

για την κατασκευή καλουπιών δεν είναι λίγα. Μία βασική παράμετρος για την επιλογή

τους είναι: η ευκολία της κατεργασίας τους, δεδομένου ότι η μορφή των προϊόντων

σπάνια είναι απλή οπότε απαιτείται ανάλογη μηχανουργική ή άλλη κατεργασία για την

κατασκευή του καλουπιού. Γι’ αυτό ιδιαίτερα δημοφιλή υλικά για τέτοιες περιπτώσεις

είναι ο γύψος, χυτεύσιμα λάστιχα και διάφορες ρητίνες. Τα παραπάνω υλικά όπως και

άλλα παρόμοιου είδους δεν είναι εύκολο να αντέξουν στις απαιτήσεις μαζικής παρα-

γωγής. Είναι ιδανικά για κατασκευή χυτών πρωτοτύπων ή λίγων κομματιών, αλλά μέχρι

εκεί. Για δυσκολότερες συνθήκες παραγωγής και περισσότερα κομμάτια χρησιμοποι-

ούνται μεταλλικά υλικά για την κατασκευή καλουπιών.
Kαλούπια VAP
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KAΛOYΠIA 

AΠO XAΛYBA

Ο χάλυβας επί σειρά δεκαετιών

υπήρξε το πιο δημοφιλές και

αξιόπιστο υλικό κατασκευής

καλουπιών. Οι ατελείωτοι

συνδυασμοί κραματικών

προσμείξεων, έχουν

δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία

χαλύβων ώστε να καλύπτουν τις

ανάγκες των μηχανολογικών

κατασκευών και των

μηχανουργικών κατεργασιών. Η

μεγάλη αυτή ποικιλία έχει

ταξινομηθεί με τρόπο που να

διευκολύνει την επιλογή του

καταλληλότερου υλικού για την

αντίστοιχη δουλειά. Τους

χάλυβες που είναι πιο κατάλληλοι

για κατασκευή καλουπιών θα

τους βρούμε στην κατηγορία των

Εργαλειοχαλύβων, ή Χαλύβων

Εργαλείων.

Τα εργαλεία των μηχανουργικών

κατεργασιών δεν εργάζονται όλα

στις ίδιες συνθήκες. Άλλες είναι

οι απαιτήσεις ενός χάλυβα που

θα χρησιμοποιηθεί για την

κατασκευή κοπτικού εργαλείου

τόρνου και άλλες για τα εργαλεία

διαμόρφωσης εν ψυχρώ. Γι αυτό

οι χάλυβες εργαλείων

ταξινομούνται γενικά σε

υποκατηγορίες όπως αυτές που

αναγράφονται στον πίνακα 1 . Οι

χάλυβες που χρησιμοποιούνται

στην κατασκευή καλουπιών

βρίσκονται στις ομάδες των

χαλύβων εργαλείων

Διαμόρφωσης και Χύτευσης.

Ένα μεγάλο ζήτημα που

ανακύπτει και αφορά τη

διαχείριση των χαλύβων

γενικότερα είναι η ονοματολογία

τους. Όπως ισχύει για όλα τα

μεταλλικά κράματα, διάφοροι

οργανισμοί έχουν αναπτύξει

συστήματα ταξινόμησης και

ονοματολογίας των χαλύβων. Τα

συστήματα αυτά στις

περισσότερες περιπτώσεις έχουν

υιοθετηθεί από τα αντίστοιχα

εθνικά πρότυπα και προσπαθούν

να καλύψουν όλες τις δυνατές

περιπτώσεις κραμάτων. Επειδή

όμως τον τελευταίο λόγο έχουν

οι μεταλλουργίες που παράγουν

τους χάλυβες, συμβαίνει συχνά

να μην υπάρχει ακριβής

αντιστοιχία των χαλύβων δύο

εταιρειών. Το αποτέλεσμα είναι

τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα να

μην μπορούν να ταξινομούν

ισοδύναμα κράματα, παρά τις

προσπάθειες διεθνοποίησης των

σχετικών προτύπων. Γι’ αυτό

παραμένουν ισχυρές στην αγορά

οι εμπορικές ονομασίες

διαφόρων κραμάτων

εργαλειοχαλύβων, με

αποτέλεσμα να περιπλέκεται το
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Μήτρα
κατασκευής
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με σφυρηλασία


