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Σήμερα όταν ζητείται να κατασκευαστεί ένα κύπελλο η πρώτη σκέψη

αφορά μία μέθοδο πατήματος με πρέσα. Ο αυτοματισμός στην παρα-

γωγή επιτρέπει ταχύτατους ρυθμούς ενώ οι σημερινές μηχανές και

τα σύγχρονα εργαλεία καλύπτουν πολλές και δύσκολες απαιτήσεις.

Σε παλιότερες εποχές όμως το μυαλό δούλευε διαφορετικά. Επηρεα-

σμένο ίσως από τη μέθοδο κατασκευής των πήλινων αγγείων που

εφαρμόστηκε στην Αρχαία Αίγυπτο και την Αρχαία Ελλάδα και συνε-

χίζει μέχρις σήμερα, επινόησε μία παρόμοια μέθοδο κατασκευής.

Αφορά κομμάτια με μορφή συμμετρική ως προς άξονα περιστροφής

και υλικό κατασκευής μεταλλικά φύλλα. Η ιδέα παραμένει η ίδια:

όπως ο πηλός περιστρέφεται στον τροχό του αγγειοπλάστη, έτσι πε-

ριστρέφεται το κομμάτι της λαμαρίνας. Αλλάζει μόνο η διεύθυνση

του άξονα περιστροφής που από κατακόρυφος γίνεται οριζόντιος.

Κατά τα άλλα τα δάκτυλα του αγγειοπλάστη, αντικαταστάθηκαν από

ένα μεταλλικό εργαλείο που το κρατούν τα δάκτυλα του τεχνίτη. Αυτή

ακριβώς η οδήγηση του εργαλείου από το χέρι του τεχνίτη είναι που

δικαιολογεί το χαρακτηρισμό «τέχνη» που χρησιμοποιούν ορισμένοι

νοσταλγοί των παλιών τεχνικών μηχανουργικής κατεργασίας. Είναι

φανερό πως πρόκειται για μία μάλλον επικίνδυνη δουλειά για έναν

τεχνίτη που την εξασκεί πολλές ώρες την ημέρα. Γι αυτό από παλιά

έγινε προσπάθεια να περιοριστεί η άμεση εμπλοκή του τεχνίτη και

να αντικατασταθεί όσο γίνεται από κινήσεις της μηχανής.

Σχ.1

Διαδοχικές

φάσεις

διαμόρφωσης

με περιστροφή

Μία ξεχασμένη

τεχνική επανέρχεται
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Στη σύγχρονη εποχή της μεγάλης

παραγωγικότητας, τεχνικές σαν τη

διαμόρφωση με περιστροφή που

απαιτούν σημαντική συμμετοχή του

τεχνίτη, υποτάχτηκαν στη λογική

των καιρών και κινδύνεψαν να

λησμονηθούν. Διατηρήθηκαν

ζωντανές από συγκεκριμένες

ανάγκες κατασκευής ενός ή λίγων

κομματιών που δεν δικαιολογούν

επενδύσεις σε κατασκευή

καλουπιών και ειδικού εξοπλισμού

και την τάση κάποιων να διατηρούν

την παράδοση και να εξασκούν την

τεχνική που έμαθαν κάποτε.

Ώσπου η εξέλιξη της

μηχανουργικής τεχνολογίας άλλαξε

τα δεδομένα και σε αυτή την

τεχνική όπως σε μία πληθώρα

άλλων. Έτσι σήμερα μπορεί κανείς

να ευεργετηθεί από τα θετικά

αποτελέσματα της διαμόρφωσης

μεταλλικών φύλλων με περιστροφή,

χωρίς να καταφεύγει σε

εξειδικευμένο προσωπικό και

χειρωνακτική κατεργασία. Η μόνη

απώλεια είναι ίσως η μαγεία της..

τέχνης που εξακολουθούν να

συντηρούν κάποιοι ρομαντικοί

περισσότερο σε καλλιτεχνικό παρά

σε βιομηχανικό επίπεδο. 

Πως γίνεται 

Η διαμόρφωση λαμαρίνας

χρειάζεται μία μήτρα με την

επιθυμητή μορφή του αντικειμένου

και την εφαρμογή μίας δύναμης

που θα παραμορφώσει τη λαμαρίνα

και θα την ωθήσει πάνω στη μήτρα

ώστε να αντιγράψει τη μορφή της.

Συνήθως επιλέγεται μία πρέσα σαν

μέσο άσκησης της απαιτούμενης

δύναμης. Στην περίπτωση αυτή η

δύναμη ασκεί με μιας σε όλη την

διαμορφούμενη επιφάνεια. 

Όταν η επιθυμητή μορφή το

επιτρέπει (αυτό ισχύει κυρίως για

κυλινδρικές μορφές, κωνικές

μορφές και γενικά «ανοικτές»

μορφές συμμετρικές εκ

περιστροφής), συχνά

χρησιμοποιείται μία άλλη

φιλοσοφία διαμόρφωσης. Η δύναμη

εφαρμόζεται σημειακά και

σταδιακά καλύπτει όλη την υπό

διαμόρφωση περιοχή. Για να

επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε η

μέθοδος που παραδοσιακά

χρησιμοποίησαν οι αγγειοπλάστες.

Δηλαδή περιστροφή του κομματιού

και άσκηση της δύναμης σε ένα

σημείο της περιφέρεις που

μετατοπίζεται παράλληλα με τον

άξονα περιστροφής του κομματιού. 

Αυτό πρακτικά γίνεται με τη χρήση

μηχανουργικού τόρνου. Το φύλλο

σταθεροποιείται με πίεση από την

κουκουβάγια σε ένα υποστήριγμα

που έχει κατασκευαστεί με την

επιθυμητή μορφή. [σχ.1] Ο

χειριστής,  ενώ περιστρέφεται το

κομμάτι,  το σπρώχνει με

κατάλληλο εργαλείο πάνω στο

υποστήριγμα ώστε τελικά το

κομμάτι να πάρει τη μορφή του

υποστηρίγματος.[σχ.2] Στις

σύγχρονες μηχανές η δουλειά του

χειριστή γίνεται από τη μηχανή.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα

περιστροφής ο κομματιού τόσο πιο

καλό είναι το αποτέλεσμα στην

ποιότητα επιφάνειας του

προϊόντος. Συνήθως η απαίτηση για

την ποιότητα της εξωτερικής

επιφάνειας δεν είναι λιγότερη από

την επίτευξη επιφάνειας σαν του

καθρέφτη. Σε άπειρους χειριστές

Σχ.2 Σχηματική

απεικόνιση

διαμόρφωσης με

περιστροφή ανοιχτού

μπωλ – (εύκολη

περίπτωση) και

κυλινδρικού δοχείου

(δυσκολότερη λόγω της

απότομης αλλαγής

κλίσης στη γωνία).

Σχ.3 Η διαμόρφωση με

περιστροφή «παράγει»

πολύ καλή ποιότητα

επιφανείας. Η

εσωτερική επιφάνεια

εξαρτάται από την

ποιότητα επιφανείας

του υποστηρίγματος.


