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Η ανάγκη των κατασκευών από

πολύ παλιά οδήγησε στην

κατασκευή μηχανισμών άσκησης

μεγάλων δυνάμεων. Σε πρωτόγονη

μορφή χρησιμοποιήθηκαν  για την

κατασκευή εργαλείων, για

επεξεργασία αγροτικών

προϊόντων, και άλλες εργασίες. Οι

μηχανισμοί αυτοί

σχηματοποιήθηκαν σε απλές

μηχανικές πρέσες. Οι ανάγκες των

προβιομηχανικών κοινωνιών δεν

ήταν τέτοιες που να πιέσουν για

την κατασκευή παραγωγικών

πρεσών, ούτε άλλωστε και οι

τεχνικές δυνατότητες της εποχής.

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση

που η δύναμη του ατμού κίνησε

τεράστιες μηχανές, έγινε

αντιληπτό ότι οι πρέσες [σχ.1]

μπορούν να γίνουν πολύ

παραγωγικές μηχανές. Βασισμένες

σε μηχανικά συστήματα αρχικά και

αργότερα σε υδραυλικά και

ηλεκτρικά, έδωσαν λύσεις σε

μεγάλη ποικιλία κατασκευών. Στο

κινούμενο άκρο των μηχανισμών

των πρεσών χρησιμοποιήθηκε

αντίστοιχα μεγάλη ποικιλία

εργαλείων που, ερχόμενα σε

επαφή – συχνά βίαιη – με τη

λαμαρίνα  έδιναν στο προϊόν τηv

επιθυμητή μορφή.

Βελτίωση του 

σχεδιασμού μηχανημάτων 

συσκευασίας με τη χρήση 

του SolidWorks



Σήμερα, η βιομηχανία

μηχανημάτων συσκευασίας

αντιμετωπίζει ένα μοναδικό

σύνολο προκλήσεων που φτάνει

τις ικανότητες εφαρμοσμένης

μηχανικής στα όρια. Οι

παραγωγοί καταναλωτικών

αγαθών προσπαθούν να

εξελίξουν τα

εμπορευματοκιβώτια σε νέες

μορφές για να απευθυνθούν

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες

ανάγκες και τις προτιμήσεις των

πελατών τους. Σχεδόν κάθε

μηχανή συσκευασίας που

παράγεται από μια επιχείρηση

είναι μια μοναδική δημιουργία

με σκοπό να υλοποιήσει την

ιδέα του σχεδιαστή και να

αυξήσει τα ποσοστά

παραγωγής, ή και να

συνεισφέρει στο χαμηλότερο

κόστος.

Για να πετύχει κανείς σε αυτόν

τον τομέα σχεδιασμού, πρέπει

να είναι σε θέση να δημιουργεί

τις νέες μηχανές γρήγορα και

εύκολα. Με τη χρήση

σύγχρονου παραμετρικού

λογισμικού σχεδίασης όπως το

SolidWorks®, είναι δυνατή η

επαναχρησιμοποίηση της

προηγούμενης εργασίας για τη

δημιουργία πολλαπλάσιων

παραλλαγών ενός προϊόντος,

χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα

ενιαίο έγγραφο-αρχείο.

Επιπλέον, είναι δυνατή η

ανάπτυξη και διαχείριση

οικογενειών εξαρτημάτων και

συναρμολογημάτων

διαφοροποιώντας διαστάσεις,

περιλαμβάνοντα μοντέλα ή

άλλες παραμέτρους. Συνήθως ο

στόχος είναι να αναπτυχθεί το

μεγαλύτερο μέρος (80-90%)

κάθε νέας μηχανής με τη

χρησιμοποίηση τυποποιημένων

ή ήδη σχεδιασμένων

εξαρτημάτων, και έπειτα να

αναπτυχθούν, στον ελάχιστο

δυνατό χρόνο, τα υπόλοιπα

μέρη του μηχανισμού

χρησιμοποιώντας τις πιο

σύγχρονες μεθόδους

εφαρμοσμένης μηχανικής. 

Εντούτοις, η ανάγκη να κινηθεί

κανείς γρήγορα δεν είναι μια

δικαιολογία για να κάνει λάθη. Η

κατασκευή μιας κατά

παραγγελίας μηχανής, θα

πρέπει να γίνει σωστά την

πρώτη φορά, γεγονός που εάν

δεν επιτευχθεί πιθανόν να

οδηγήσει στον ολικό

επανασχεδιασμό και

ανακατασκευή επιβαρύνοντας

τον κατασκευαστή. Σωστή

κατασκευή σημαίνει ότι μια

μηχανή μπορεί όχι μόνο να

αποδώσει καλά κατά τη

διάρκεια της δοκιμής, αλλά

μπορεί να λειτουργήσει 24 ώρες

την ημέρα, 7 ημέρες την

εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο,

για έτη και υπό τις

περιβαλλοντικές συνθήκες που

μπορούν να ποικίλουν από ένα

σκονισμένο αρτοποιείο σε

υγρές εγκαταστάσεις

παραγωγής γαλακτοκομικών

προϊόντων και από ένα

αποστειρωμένο περιβάλλον

συσκευασίας ιατρικών

μηχανημάτων σε ένα

μηχανουργείο.

Για την επιλογή ενός CAD

λογισμικού θα πρέπει να

εξασφαλίζεται ότι αυτό παρέχει

ένα σύνολο εργαλείων που

μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές

τις προκλήσεις. Με την έκδοση

Office Premium του SolidWorks

παρέχεται η δυνατότητα

χρησιμοποίησης τόσο

υποσυνόλων και

συναρμολογημάτων που

αναπτύσσονται από την

επιχείρησή μας, όσο και από

άλλους κατασκευαστές

σύμφωνα με βιομηχανικά

καθιερωμένα πρότυπα, π.χ.

πνευματικά συστήματα (έμβολα,

βαλβίδες κλπ) ή βίδες και

ρουλεμάν. Το λογισμικό

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα

εργαλείων εκτίμησης της

μηχανικής αντοχής του

πρωτοτύπου μοντέλου, για την

αναγνώριση και επιδιόρθωση

προβλημάτων πριν την τελική

υλοποίηση. Μέσα από το

SolidWorks παρέχονται

συνδέσεις με άλλα λογισμικά

για την κατασκευή με τη

βοήθεια υπολογιστή (CAM) σε

σύγχρονες εργαλειομηχανές
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