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ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ
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ΥΛΙΚΩΝ 
Πριν μερικές δεκαετίες δύσκολα μπορούσε κάποιος να φανταστεί την εξάπλωση

που θα είχαν τα πλαστικά υλικά που έκαναν δειλά τα πρώτα βήματα σε βιομηχανι-

κές και καθημερινές εφαρμογές. Σήμερα θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει

ότι η διάδοση των πλαστικών σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην τεχνολογική εξέλι-

ξη του ανθρώπου. Ένα ενδιαφέρον ζήτημα είναι αν μπορεί να συγκριθεί με την

εξέλιξη που συνδυάστηκε με τη χρήση του χαλκού ή του σιδήρου. Είναι μάλλον

νωρίς να αποτολμήσουμε κάποιο σχετικό συμπέρασμα, αφού μάλιστα τα πλαστι-

κά σχετίζονται με ζητήματα που σχετίζονται με τη εξέλιξη του ανθρώπινου τεχνο-

λογικού πολιτισμού όπως η αργή  αποδόμησή τους από το περιβάλλον με συνέ-

πεια να οξύνονται τα προβλήματα ρύπανσης του πλανήτη και το ζήτημα της εξάρ-

τησής τους από πρώτες ύλες με ημερομηνία λήξης όπως το πετρέλαιο.
Πηγή: 
«Kαλούπια VAP»
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Όταν ο άνθρωπος κατόρθωσε

να παρασκευάσει κράματα

χαλκού από μεταλλεύματα που

έβρισκε στο έδαφος έδωσε μία

τεράστια ώθηση στις συνθήκες

ζωής του. Η τεράστια σημασία

της ανακάλυψής του καθόρισε

το όνομα της περιόδου εκείνης:

εποχή του Χαλκού. Αντίστοιχης

σπουδαιότητας για το

ανθρώπινο είδος υπήρξε η

εξόρυξη και κατεργασία του

σιδήρου από τα

σιδηρομεταλλέυματα που

σηματοδότησε την εποχή του

Σιδήρου. 

Πολύ αργότερα, γύρω στα

1860, ο άνθρωπος πέτυχε να

πολυμερίσει τη σελλιλόζη και

γύρω στα 1910 να

κατασκευάσει φαινολικές

ρητίνες και έτσι σήμανε το

ξεκίνημα μιας περιόδου μια νέα

οικογένεια υλικών, τα πλαστικά,

ήρθε να δώσει ώθηση στον

ανθρώπινο πολιτισμό αντίστοιχη

με της περιόδου του Χαλκού.

Τα πλαστικά έχουν μπει για

καλά στη ζωή μας,που μας είναι

δύσκολο να φανταστούμε

κινητό τηλέφωνο, φορητό

υπολογιστή ακόμα και

αεροσκάφη χωρίς πλαστικά

μέρη. Τα πλαστικά που

χρησιμοποίησε ο άνθρωπος στα

μέσα του 20ου αιώνα σε σχέση

με τα πλαστικά που

χρησιμοποιεί σήμερα θυμίζουν

την αντικατάσταση των

ορειχάλκινων ειδών από τα

σιδερένια κατά την εποχή του

Σιδήρου. Όπως και να’ χει όμως

και τα σύγχρονα και τα λίγο

παλιότερα πλαστικά για να

έρθουν στα χέρια μας περνούν

από διάφορες κατεργασίες, Οι

περισσότερες από αυτές είναι

κατεργασίες διαμόρφωσης και

αυτό είναι το μεγάλο

πλεονέκτημα των πλαστικών σε

σύγκριση με τα μεταλλικά

υλικά. Ότι δηλαδή μπορεί να

παραχθούν σε ποικιλία μορφών

πολύ πιο εύκολα από τα

μεταλλικά. 

Εκτός όμως από τις

κατεργασίες διαμόρφωσης

υφίστανται και κατεργασίες με

αφαίρεση υλικού, δηλαδή

κατεργασίες κοπής. Αυτές τις

κατεργασίες πραγματεύεται το

παρόν άρθρο. 

Σε αντίθεση με τις κατεργασίες

διαμόρφωσης που επέβαλαν τη

δημιουργία νέων τύπων

μηχανών, οι μηχανουργικές

κατεργασίες των πλαστικών

υλικών ακολούθησαν την

πεπατημένη: εκτελούνται

δηλαδή στους ίδιους τύπους

μηχανών που χρησιμοποιούμε

για τη μηχανουργική

κατεργασία των μετάλλων,

χρησιμοποιούν λίγο – πολύ τα

ίδια εργαλεία, και συνεπώς

ταξινομούνται με τον ίδιο τρόπο

δηλαδή τόρνευση, φρεζάρισμα,

διάτρηση με τρυπάνι κλπ.

Η δημιουργία πλαστικών υλικών

[Σχ.1] με όλο και πιο

βελτιωμένες ιδιότητες

δημιουργεί συνθήκες για την

επέκτασή τους σε νέες

εφαρμογές με ιδιαίτερες

απαιτήσεις. Αυτό έχει σαν

συνέπεια η μηχανουργική τους

κατεργασία να αποκτά όλο και

μεγαλύτερη σημασία Έτσι

δημιουργήθηκαν μονάδες που

ασχολούνται αποκλειστικά και

μόνο με τη μηχανουργική

κατεργασία πλαστικών και

μάλιστα με πολύ σύγχρονες

μηχανές μηχανουργικής

κατεργασίας. 

Μπορεί η μηχανουργική

παραγωγή να

ανταγωνιστεί τη χύτευση;

Η πρώτη σκέψη που έρχεται

στο μυαλό όταν πρόκειται να

επιλέξουμε μέθοδο παραγωγής

πλαστικών αντικειμένων είναι η

κατασκευή με χύτευση και

μάλιστα με χύτευση υπό πίεση

[σχ.2]. Άλλωστε τα

ΣX. 1  Στην 

εποχή μας το

πλαστικό έχει

εκτοπίσει τα

μεταλλικά υλικά

από πολλές

σύγχρονες

κατασκευές


