
Σχ-1. Τα καλούπια εξασφαλίζουν

υψηλή παραγωγικότητα, χαμηλό

κόστος και ομοιομορφία προϊόντων

Πηγή : Charmilles

Η κατασκευή προϊόντων με τη βοήθεια καλουπιών είναι μία πολύ παλιά τεχνική. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως έχει παρου-

σιάσει μεγάλη διάδοση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ανακάλυψη και σύνθεση νέων υλικών. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα αποτελούν τα πλαστικά υλικά που έχουν κατακλύσει τις αγορές των σύγχρονων βιομηχανικών χωρών αλλά και των

χωρών του λεγόμενου Τρίτου κόσμου. Το ενδιαφέρον για την κατασκευή μέσω καλουπιών (ή αλλιώς μητρών ή τύπων)

δικαιολογείται για δύο κύριους λόγους: 

α) Η Παραγωγή πολλών όμοιων κομματιών με ένα καλούπι είναι κατά κανόνα πολύ γρήγορη και οικονομική και 

β) με τη χρήση καλουπιού αποδίδονται δύσκολες και περίπλοκες μορφές που είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να κατα-

σκευαστούν με άλλες μεθόδους.



Έτσι η κατασκευή των

καλουπιών [σχ.1] έχει βρεθεί

στις κορυφαίες θέσεις

ενδιαφέροντος μηχανουργικών

κατασκευών. Κατά τη χρήση

τους όμως τα καλούπια

αντιμετωπίζουν δύσκολες

συνθήκες λειτουργίας όπως τις

έντονες μηχανικές

καταπονήσεις για την κοπή ή τη

διαμόρφωση των προϊόντων

αλλά συχνότατα και θερμικές

καταπονήσεις όταν πρόκειται

για χύτευση ή  διαμόρφωση εν

θερμώ. Συνέπεια των

δυσχερειών αυτών είναι, οι

κατασκευαστές καλουπιών

συχνά να «παράγουν»

καινοτομίες από τις οποίες

ωφελούνται πολλοί κλάδοι

μηχανουργικής κατεργασίας. Το

φαινόμενο αυτό παρατηρείται

στην παραγωγή

εργαλειομηχανών, στην

κατασκευή κοπτικών εργαλείων,

στην παραγωγή σχεδιαστικών

προγραμμάτων που

εξυπηρετούν τη σχεδίαση

καλουπιών, την επινόηση

προγραμμάτων CAM για τις

ανάγκες κατασκευής

καλουπιών, τη χρήση ειδικών

μεθόδων μέτρησης, την

κατασκευή  προγραμμάτων

προσομοίωσης της λειτουργίας

ενός καλουπιού και

υπολογισμού της αντοχής και

της συμπεριφοράς του και

πολλές ακόμη εφαρμογές.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το

γεγονός ότι οργανώνονται

εμπορικές εκθέσεις γύρω από

το καλούπι και ιδρύονται

σύνδεσμοι και ομάδες τεχνικών

που ασχολούνται με σχεδίαση

και κατασκευή καλουπιού. Το

απαιτεί άλλωστε και η

πολυπλοκότητα και δυσκολία

της εργασίας της κατασκευής

των καλουπιών, αφού τα λάθη

κοστίζουν πολύ σε χρόνο και

χρήμα και ο ανταγωνισμός είναι

σκληρός. Είναι χαρακτηριστικό

ότι η κατασκευή των καλουπιών

είναι ένας τομέας όπου η

πρόοδος των υπολογιστικών

μεθόδων σχεδιασμού και

κατασκευής δεν έχει

αντικαταστήσει την εμπειρία

των τεχνικών. Αντίθετα απαιτεί

από αυτούς να γνωρίσουν τις

νέες τεχνολογίες σχεδίασης και

κατασκευής και να τις

εφαρμόζουν στη δουλειά τους.

Έτσι δικαιολογείται η αίγλη που

διατηρεί η ειδικότητα του

κατασκευαστή καλουπιών

συνεχίζοντας την παράδοση

των παλιότερων «μοδελοποιών»

και «καλουπατζήδων».

Οι τεχνικές που

χρησιμοποιούνται για την

κατασκευή καλουπιών είναι

πολλές και ποικίλες. Πολλές

από αυτές δεν έχουν

ενδιαφέρον για τη

μηχανουργική κατεργασία,

όπως αυτές που εφαρμόζουν

κάποιοι δάσκαλοι στα πλαίσια

της αγωγής των παιδιών, οι

γλύπτες για την κατασκευή των

έργων τους, οι  οδοντίατροι, οι

κατασκευαστές

προκατασκευασμένων δομικών

στοιχείων  και άλλες

ειδικότητες. Οι τεχνικές

κατασκευής καλουπιών που

ενδιαφέρουν τη μηχανουργική

κατεργασία, κινούνται κατά

κανόνα σε ένα κοινό βασικό

πλαίσιο με χρήση διάφορων

τεχνικών για κάποιες επί μέρους

κατεργασίες.  

Επιλογή υλικού

Η πρώτη και από τις

σπουδαιότερες φάσεις

κατασκευής ενός καλουπιού

είναι η επιλογή του υλικού του

καλουπιού. Οι συνθήκες

λειτουργίας του καλουπιού είναι

ο κύριος παράγοντας για την

επιλογή του υλικού του

καλουπιού και οι στόχοι που

καλείται να επιτύχει είναι η

ποιότητα του προϊόντος και ο

χρόνος ζωής. Στην πλειοψηφία

Σχ.-2.  Κατά την αρχική

μηχανουργική

κατεργασία δεν

αποδίδεται πλήρως η

τελική μορφή του

καλουπιού

Τεχνικές κατασκευής καλουπιών


