
Από την εποχή που ο Μέγας Ναπολέων χρησιμοποιούσε μαχαιροπήρουνα από Αλουμίνιο σαν

σύμβολο πλούτου μέχρι την εποχή που το Αλουμίνιο έγινε εμπορικά εκμεταλλεύσιμο πέρασαν πά-

νω από 150 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα γνώρισε ευρεία διάδοση στη βιομηχανία λόγω του μο-

ναδικού συνδυασμού ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζει:

Kατεργασία
Tροχών
Aλουμινίου
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•Είναι πολύ ελαφρύ αν και

μερικά από τα κράματά του

έχουν αντοχή συγκρίσιμη με του

χάλυβα. Αυτή είναι και η

σπουδαιότερη ιδιότητά του για

τις μηχανουργικές κατεργασίες.

Το αλουμίνιο είναι περίπου τρεις

φορές ελαφρύτερο από το

χάλυβα. Σκεφθείτε λοιπόν τις

επιπτώσεις στην αεροπορική

βιομηχανία, αν τα αεροπλάνα

ήταν 3 φορές πιο βαριά.

•Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση

στη διάβρωση ακόμα και κάτω

από εξαιρετικά δυσμενείς

συνθήκες. Η διάβρωσή του δεν

σχηματίζει στις περισσότερες

των περιπτώσεων αντιαισθητικές

κηλίδες ούτε επηρεάζει τα υλικά

με τα οποία έρχεται σε επαφή.

Συνέπεια της ιδιότητας αυτής

του αλουμινίου είναι να

χρησιμοποιείται πολύ σε

μεταλλικές κατασκευές που

έρχονται σε επαφή με το

θαλασσινό νερό.

• Δεν είναι τοξικό. Άφοβα

μπορούμε να κατασκευάσουμε

μαγειρικά σκεύη από Αλουμίνιο

αλλά και για αυτό

χρησιμοποιείται τόσο στις

συσκευασίες τροφίμων – από το

κοινό αλουμινόχαρτο της

κουζίνας μέχρι τις σοκολάτες και

τα γαριδάκια των παιδιών.

•Είναι καλός αγωγός του

ηλεκτρικού ρεύματος και της

θερμότητας. Απόδειξη η χρήση

του σε ηλεκτρικά καλώδια αντί

χαλκού σε εφαρμογές που

απαιτούν από το καλώδιο καλή

μηχανική αντοχή.

•Ανακλά σε μεγάλο ποσοστό το

φως και τη θερμότητα, γι’ αυτό

και αντικαθιστά συχνά το ασήμι

στην κατασκευή κατόπτρων (σαν

οικονομικότερη λύση).

•Επιδέχεται με ευκολία

μηχανουργικές κατεργασίες

κοπής και διαμόρφωσης αλλά και

επιφανειακές επικαλύψεις.

Ένα τόσο πλεονεκτικό υλικό δε

θα το άφηνε η

αυτοκινητοβιομηχανία χωρίς

εκμετάλλευση. Η

αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί

σήμερα έναν από τους τομείς της

σύγχρονης βιομηχανίας που

αντιπροσωπεύει μεγάλη

κερδοφορία αλλά και αποτελεί

πεδίο εφαρμογής πολλών

σύγχρονων μεθοδολογιών

παραγωγής. Εκτός αυτών όμως

είναι το πεδίο ενός πολύ

σκληρού ανταγωνισμού των

εταιρειών κατασκευής

αυτοκινήτων όπου

αντιπαρατίθενται από αυστηρά

τεχνολογικές εφαρμογές έως

εντελώς αισθητικές επινοήσεις.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του

ανταγωνισμού εμφανίστηκαν σε

αρκετά μοντέλα τροχοί (ζάντες

συνηθίσαμε να τις ακούμε

σήμερα) από αλουμίνιο. Οι λόγοι

είναι οι ιδιότητες του αλουμινίου

που αναφέρθηκαν παραπάνω

(εκτός της μη τοξικότητας που

και αυτή σε τελική ανάλυση

αφορά τις επιπτώσεις στο

περιβάλλον κατά την απόρριψη

των άχρηστων υλικών).

Αναπτύχθηκε λοιπόν ένας

ιδιαίτερος κλάδος στα πλαίσια

της βιομηχανίας κατασκευής

οχημάτων που έχει ως

αντικείμενο την κατασκευή

τροχών από αλουμίνιο. Και σε

Σχήμα 1. Mελέτη καλουπιού

σε H/Y για χύτευση τροχού

Aλουμινίου.

Σχήμα 2. Mελέτη μήτρας κατασκευής

τροχού Aλουμινίου σε υπολογιστή


