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Η κατασκευή μικρών ποσοτήτων προϊόντων από ελάσματα πάντοτε ήταν πονοκέφαλος για την κατασκευαστική βιομηχα-

νία. Το κόστος προετοιμασίας της παραγωγής είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το κόστος της κατασκευής. Από την

άλλη οι περιπτώσεις παραγγελιών κατασκευής ενός ή λίγων κομματιών από λαμαρίνα ολοένα πληθαίνουν. Το  πρόβλημα

αυτό δεν αφορά μόνον τις κατεργασίες λαμαρίνας. Όλες  οι κατασκευές που γίνονται με μηχανουργική κατεργασία (με

χρήση εργαλειομηχανών κοπής όπως τόρνος φρέζα, κλπ) αντιμετωπίζουν ανάλογες απαιτήσεις κατασκευής ενός ή λίγων

κομματιών. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που ανταποκρίνονται γρήγορα στις απαιτήσεις κατα-

σκευής. Χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό που απαιτεί το σχέδιο προϊόντος ή συνηθέστερα  άλλα ευκατέργαστα υλικά προορι-

σμένα να εργάζονται για τις συγκεκριμένες τεχνικές. Στο παραρτημα Α παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες από αυτές

τις μεθόδους πρωτοτυποποίησης. Εκεί φαίνεται ότι οι πιο πολλές από αυτές  δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις

κατασκευών προϊόντων από λαμαρίνα. [σχ.1].
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Το πρόβλημα γίνεται όλο και

περισσότερο πιεστικό,

δεδομένου ότι η τάση για

κατασκευές λίγων κομματιών

από ένα προϊόν γενικά αυξάνει.

Επί πλέον στις προηγμένες

βιομηχανικά χώρες όπου οι

ανάγκες είναι περισσότερες

επικρατεί όλο και πιο έντονα η

νοοτροπία της παραγωγής

μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων

σ χώρες με χαμηλό εργατικό

κόστος. Παράλληλα έχουν

συμπιεστεί οι απαιτούμενοι

χρόνοι παράδοσης. 

Πολλοί κατασκευαστές

βρίσκουν μάλλον ασύμφορο το

έργο της κατασκευής

πρωτοτύπων ή δειγμάτων μίας

παραγωγής με τις συμβατικές

μεθόδους κατεργασίας

λαμαρίνας (για παράδειγμα με

τη κατασκευή καλουπιού ). Η

ανταπόκριση σε τέτοιες

απαιτήσεις κατασκευής –

προκλήσεις θα μπορούσαν να

ονομαστούν- απαιτεί ιδιαίτερες

επιλογές όσον αφορά τα

εργαλεία και τα μέσα

κατασκευής.

Οι μέθοδοι
πρωτοτυποποίησης

Οι μέθοδοι πρωτοτυποποίησης

μηχανουργικών κατασκευών

βασίστηκαν στις δυνατότητες

των νεότερων γενεών

ηλεκτρονικών υπολογιστών σε

συνδυασμό με σύγχρονα

προγράμματα ελέγχου. Τις

δυνατότητες αυτές σε

συνδυασμό με τις νέες

βιομηχανοποιημένες μεθόδους

κατεργασίας λαμαρίνας –που

χρησιμοποιούν σύγχρονες

τεχνολογίες όπως laser, waterjet

(υδροκοπή), ηλεκτροδιάβρωση

σύρματος (EDM), και άλλες

–εκμεταλλεύονται και οι

τεχνικές πρωτοτυποποίησης

προϊόντων λαμαρίνας.

Η βασική δια φορά βρίσκεται

στο γεγονός ότι δεν

χρησιμοποιούνται άλλα υλικά

παρά προτιμάται να κόβεται το

προϊόν από έλασμα του ιδίου

υλικού. Σε περίπτωση έλλειψης

του, μπορεί να χρησιμοποιείται

έλασμα από παραπλήσιο

χάλυβα ή άλλο μέταλλο του
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Σχ. 1 Η κατασκευή πρωτοτύπων όπως το κομμάτι
της φωτογραφίας με γρήγορο και φθηνό τρόπο είναι
σημαντικό πρόβλημα για την ελασματουργική
βιομηχανία 

Σχ. 2 Η πιο απλή
μέθοδος

πρωτοτυποποίησης
γίνεται με χρήση

απλών εργαλείων
και του συμβατικού

εξοπλισμού 
του μηχανουργείου


