
Η σχεδίαση και κατασκευή καλουπιών πάντα ασκούσε μία

ιδιαίτερη γοητεία στους τεχνικούς. Ο άνθρωπος που σχεδιά-

ζει και κατασκευάζει καλούπια καθορίζει με τη δουλειά του

τη μορφή δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδων αντικειμένων

που θα παραχθούν από το καλούπι του. Δεν είναι λίγες οι πε-

ριπτώσεις που το προϊόν του καλουπιού έχει τέτοια μορφή

που δε μπορεί να παραχθεί παραγωγικά με άλλον τρόπο Η

μορφή αυτή τις περισσότερες φορές δεν κατασκευάζεται σε

εργαλειομηχανή με τη ίδια ευκολία που κατασκευάζεται ένας

πείρος ή ένα αυλάκι σφήνας. 

Η σχεδίαση καλουπιών είναι μία ιδιαίτερα δημιουργική εργα-

σία  και για όσους ασχολούνται με αυτή ένα είναι σίγουρο:

δεν πρόκειται να βαρεθούν. 

Μία ατελείωτη ποικιλία μορφών και μια μεγάλη γκάμα υλικών

προϊόντος και καλουπιού έχουν δώσει από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα πληθώρα δειγμάτων κατασκευών με καλούπια

[σχ1]. Ανάλογα μεγάλη είναι και η ποικιλία των διαφόρων με-

θόδων που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται για τη σχε-

δίαση και κατασκευή των καλουπιών. Οι μέθοδοι αυτές στις

μέρες μας έχουν εμπλουτιστεί  με νέες τεχνικές που οφείλο-

νται κυρίως σε δύο παράγοντες που έχουν επηρεάσει πολύ

την τεχνολογία των κατασκευών της εποχής μας:

• τη δυνατότητα εκτέλεσης  πολλών μαθηματικών πράξεων

σε ελάχιστο χρόνο που μας εξασφαλίζουν οι σύγχρονοι ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές και 

• τη δημιουργία πολλών νέων υλικών με ιδιότητες που μπο-

ρεί να αξιοποιήσει η σύγχρονη βιομηχανία σε λογικό κόστος.

Έτσι βλέπουμε σήμερα την τέχνη της κατασκευής καλου-

πιών να έχει εμπλουτιστεί με νέες τεχνικές και να έχει διαχυ-

θεί σε πολλές εταιρείες ακόμα και σε ιδιώτες για μη επαγγελ-

ματική χρήση.

H τέχνη 

της σχεδίασης

καλουπιών
Σχ.1



Μέθοδοι σχεδίασης καλουπιού

Α. Καθορισμός
μορφής προϊόντος

Αφετηρία για την κατασκευή ενός

καλουπιού  είναι η μορφή του

προϊόντος που πρόκειται να

παράγει. Αυτή μπορεί να είναι:

ήδη αποτυπωμένη σε

κατασκευαστικό σχέδιο. 

σε δείγμα προϊόντος

να προκύπτει από τις επιθυμητές

ιδιότητες του προϊόντος

Από κατασκευαστικό
σχέδιο. 

Γενικά όταν υπάρχει κατασκευαστικό

σχέδιο για ένα καλούπι προωθείται

στον τεχνίτη για  κατασκευή. Σε

πολλές περιπτώσεις είναι αρκετή η

ανάγνωση του σχεδίου [σχ.2] για την

κατασκευή, ιδιαίτερα για τις

απλούστερες μορφές. Συχνά όμως η

μετατροπή της επιθυμητής μορφής

του προϊόντος από το χαρτί σε

πρόγραμμα κατεργασίας,

προϋποθέτει τη σχεδίαση του

προϊόντος σε πρόγραμμα CAD σε

υπολογιστή. Ευτυχώς όλο και

περισσότεροι πελάτες παραδίδουν

τα σχέδιά τους σε ηλεκτρονική

μορφή, απαλλάσσοντας το

προσωπικό της εταιρείας

κατασκευής από τη χρονοβόρα

εργασία της επανασχεδίασης. 

Στα σύγχρονα μηχανουργεία όμως

είναι απαραίτητη μία προετοιμασία

της κατεργασίας, κυρίως για την

κατασκευή σε εργαλειομηχανές

CNC. Το πρόγραμμα κατεργασίας

που θα «διαβάσει» η

εργαλειομηχανή, παράγεται σε

υπολογιστή και για να είναι

αναγνώσιμο από τη μηχανή πρέπει

να χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος

Post processor (πρόγραμμα

«μετάφρασης» των εντολών

κατεργασίας σε κώδικα

αναγνωρίσιμο από τη συγκεκριμένη

εργαλειομηχανή. Γενικά κάθε

εργαλειομηχανή απαιτεί τον δικό της

post processor)

Αυτό λοιπόν που τα περασμένα

χρόνια ακουγόταν παράλογο, ισχύει

στις μέρες μας: η ύπαρξη

κατασκευαστικού σχεδίου προϊόντος

δεν σημαίνει άμεση δυνατότητα

κατεργασίας του προϊόντος στην

εργαλειομηχανή. Για τα προϊόντα με

απλή μορφή ισχύει ότι ίσχυε και πριν

πενήντα χρόνια. Για κομμάτια όμως

με πιο περίπλοκες μορφές – και τα

περισσότερα καλούπια για τέτοια

κομμάτια κατασκευάζονται –

κατασκευαστικό σχέδιο σε χαρτί

σημαίνει ανάγκη σχεδίασης εκ νέου

σε υπολογιστή. Προφανώς σε

κάποια χρόνια τα σχέδια θα

παραδίδονται στις εταιρείες και τα

μηχανουργεία σε ψηφιακή μορφή.

προς το πaρόν όμως υφιστάμεθα τις

δυσκολίες του μεταβατικού σταδίου

αφού κυκλοφορούν πολλά σχέδια σε

χαρτί.

Σχεδίαση βάσει
δείγματος

Πρόκειται για πολύ διαδεδομένη

μέθοδο όπου ο παραγγελιοδότης

Σχήμα 2. Για την κατασκευή 

του καλουπιού συχνά απαιτείται 

να ξανασχεδιαστεί 

σε υπολογιστή (CAD) το προϊόν

Σχήμα 3. 
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