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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 

 

Χύτευση καλείται η έκχυση λειωµένου µετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου 

σχήµατος. Η χύτευση, αν και εµφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους, αποτελεί και 

σήµερα µια από τις σπουδαιότερες µεθόδους κατασκευής µεταλλικών αντικειµένων. Με τον 

όρο χύτευση εννοούµε την κατασκευή του καλουπιού, την παρασκευή του λειωµένου 

µετάλλου ή κράµατος και την έκχυσή του στο καλούπι.  

Στη χύτευση χρησιµοποιούµε δύο τύπους καλουπιών: 

α. Προσωρινά καλούπια µιας χρήσης. 

β. Μόνιµα καλούπια. 

Αναλυτικότερα οι δύο τύποι αυτοί χύτευσης έχουν ως έξης: 

 

2.2 ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ. 

α. Προσωρινά καλούπια. 

 

Η µέθοδος χύτευσης σε καλούπια µιας χρήσης είναι η σηµαντικότερη και η πιο διαδεδοµένη, 

κυρίως για λόγους απλότητας κατασκευής, κόστους, εύκολης προσαρµογής σε διάφορα είδη 

µετάλλων και σχηµάτων, και µειωµένης µηχανουργικής υποδοµής χυτηρίου. 

Σαν υλικό κατασκευής του καλουπιού χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι άµµου. Η άµµος του 

χυτηρίου πρέπει να έχει τις έξης κυρίως ιδιότητες: 

  

1. Να είναι συµπαγής ώστε να αντέχει τις πιέσεις που δηµιουργούνται κατά την έκχυση 

του µετάλλου. 

2. Να είναι άτικτος στις θερµοκρασίες χύτευσης. 

3. Να είναι διαπερατή από αέρια που δηµιουργούνται κατά τη χύτευση. 

 

Η άµµος του χυτηρίου πρέπει να περιέχει περίπου 2-6% άργιλο που δρα σα συνδετικό, και 

υγρασία 8%. 

Ειδικά στη χύτευση χυτοσιδήρου χρησιµοποιείται και σκόνη άνθρακα 8% για τη βελτίωση 

της εξωτερικής επιφάνειας του χυτού. 
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Η άµµος περιέχεται σε πλαίσια ορθογωνικού σχήµατος µέσα στα οποία σχηµατίζεται το 

καλούπι. Τα πλαίσια παρουσιάζονται στο σχήµα 1. 

 

 
Σχήµα 1 

 

Για την κατασκευή του καλουπιού χρησιµοποιείται το πρότυπο, που είναι ένα κατάλληλα 

διαµορφωµένο αντικείµενο, κατασκευασµένο από ξύλο ή αλουµίνιο, εάν ο αριθµός τεµαχίων 

που θα χυτευθούν είναι µεγάλος. 

Το πρότυπο σε γενικές γραµµές µοιάζει µε το προς κατασκευή αντικείµενο, έχει όµως 

µεγαλύτερες διαστάσεις για να είναι δυνατή η µετέπειτα µηχανουργική κατεργασία του. 

Επίσης, στρογγυλεύονται οι γωνίες του, για να διευκολύνεται η ροή του µετάλλου, και να 

αποφεύγονται οι ορθές και οξείες γωνίες που δυσκολεύουν την αποτύπωση του προτύπου 

στην άµµο. Στο κατωτέρω παράδειγµα, το σχήµα 2α δείχνει την τελική µορφή του 

αντικειµένου, και το σχήµα 2β τη µορφή του προτύπου. 

 

      

 

Σχήµα 2 

α β 
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Η κατασκευή του καλουπιού γενικά απαιτεί µεγάλη τέχνη και εµπειρία. Κατά την κατασκευή 

του καλουπιού το πρότυπο πιέζεται µε το χέρι ή µε µηχανή στην επιφάνεια της άµµου και 

αποτυπώνεται το σχήµα του. Ιδιαίτερα απλή είναι η αποτύπωση αντικειµένων µε επίπεδο 

συµµετρίας. Τότε το πρότυπο αποτυπώνεται κατά το ήµισυ στην άµµο δύο πλαισίων που στη 

συνέχεια τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, όπως στα σχήµατα 3α, 3β. 

 
 

Σχήµα 3 

Για την είσοδο και την έξοδο του µετάλλου προβλέπονται στόµια τα όποια χρησιµεύουν 

επίσης και σαν δεξαµενές µετάλλου για τη συµπλήρωση των κενών που δηµιουργούνται 

κατά τη βαθµιαία ψύξη του µετάλλου. Το πλήθος των στοµίων γενικά εξαρτάται από το 

µέγεθος του χυτού. 

Σε περιπτώσεις χυτεύσεως κοίλων αντικειµένων χρησιµοποιούνται εσωτερικά ένθετα 

(καρδιές) κατασκευασµένες από ψηµένη άµµο µε µεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Για την 

κατασκευή, για παράδειγµα του αντικειµένου α στο σχήµα 4, χρησιµοποιείται η καρδιά β. Το 

καλούπι κατά τη χύτευση έχει διαµορφωθεί όπως στο σχήµα 4γ. Για τη χύτευση πολύπλοκων 

αντικειµένων χρησιµοποιούνται καλούπια µε τρία πλαίσια και µε διαιρούµενα πρότυπα. 

 

 

 

Σχήµα 4 

Για να διευκολυνθεί η ροή του µετάλλου στο καλούπι χρησιµοποιείται επίσης και η διάταξη 

του σχήµατος 5 µε την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της υδροστατικής πίεσης του µετάλλου. 

Εάν το αντικείµενο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, είναι δυνατή επίσης η χρήση προτύπων από 

κερί τα όποια θερµαινόµενα λειώνουν αφήνοντας στην άµµο τη µορφή του αντικειµένου. 

α                                  β               

                α                                   β                                       γ     
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Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται ειδικοί τύποι άµµου µε συνδετικό υλικό το γύψο για 

υλικά µε χαµηλό σηµείο τήξης ή πυριτικό αιθύλιο, φωσφορικό οξύ κ.ά. για χυτοσίδηρο ή 

χάλυβα. Η ποιότητα επιφανείας και η ακρίβεια των διαστάσεων είναι γενικά πολύ καλή, µε 

ανοχές της τάξεως των 0.1 mm. Το κόστος χύτευσης µε πρότυπα από κερί είναι πολύ υψηλό 

και χρησιµοποιείται µόνο εάν είναι αδύνατος άλλος τρόπος χύτευσης, για αντικείµενα 

µικρών διαστάσεων. 

 
Σχήµα 5 

Σε περιπτώσεις χύτευσης αντικειµένων εκ περιστροφής συµµετρικών χρησιµοποιείται η 

λεγόµενη φυγοκεντρική χύτευση. Με τη µέθοδο αυτή το καλούπι τοποθετείται πάνω σε µια 

περιστρεφόµενη πλάκα µε αποτέλεσµα η ροή του µετάλλου από το κέντρο προς τα άκρα να 

βοηθείται από τη φυγόκεντρο δύναµη η όποια συνήθως φθάνει 50-100 φορές τη δύναµη της 

βαρύτητας (Σχήµα 6). 

Τα αποτελέσµατα της φυγοκεντρικής χύτευσης είναι η καλή ποιότητα επιφάνειας και 

κρυσταλλικής δοµής του χυτού, η αποφυγή ελαττωµάτων χύτευσης και η καλή ακρίβεια 

διαστάσεων µε ανοχή 1mm περίπου. 

Στο σχήµα δίδεται η κρυσταλλική δοµή του χυτού στην περίπτωση που υπάρχει ψύξη από τη 

µια ή από τις δύο πλευρές του χυτού (Σχήµα 6α, 6β). 

Ιδιαίτερα επιτυχής είναι η φυγοκεντρική χύτευση σωλήνων για την όποια χρησιµοποιείται η 

διάταξη του σχήµατος 7. Η χύτευση στην άµµο γενικά παρουσιάζει µια σειρά προβληµάτων: 

 

α. Πάχος τοιχωµάτων. 

Το πάχος των τοιχωµάτων του χυτού πρέπει να είναι µεγαλύτερο των παρακάτω τιµών: 

Χυτοσίδηρος   4mm 

Σίδηρος   3mm 

Χάλυβας   6mm 

Κράµατα χαλκού  3mm 

Αλουµίνιο   4mm 

 



 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
 

5 

 
Σχήµα 6 (α,β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7 

 

β. Ελαττώµατα καλουπιού. 

Κατά τη χύτευση ή κατά την κατασκευή του καλουπιού παρατηρούνται αποκολλήσεις 

άµµου, ιδίως στις γωνίες του χυτού. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται ελαττώµατα και 

στο σηµείο από όπου έφυγε η άµµος και στο σηµείο όπου έπεσε. 

 

γ. Φυσαλίδες. 

Κατά τη χύτευση δηµιουργούνται αέρια τα όποια πρέπει µε κατάλληλο σχεδιασµό του 

προτύπου να έχουν δυνατότητα διαφυγής, αλλιώς παραµένουν στη µάζα του χυτού 

δηµιουργώντας εξωτερικές ή και εσωτερικές ανωµαλίες. 
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δ. Σπηλαιώσεις ψύξεως. 

Κατά τη φάση της ψύξεως του χυτού, λόγω της συστολής του µετάλλου είναι δυνατό να 

παρουσιαστούν κενά ή ρωγµές στο εσωτερικό του χυτού, ιδίως σε σηµεία όπου είναι 

συγκεντρωµένη µεγάλη µάζα υλικού, όπως δείχνει το σχήµα 8. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται 

στην ψύξη του υλικού που διευθύνεται από τα τοιχώµατα του χυτού προς το εσωτερικό του. 

Έτσι το µέταλλο στερεοποιείται πρώτα στα σηµεία που έχει λεπτή διατοµή µε αποτέλεσµα 

την αποκοπή της ροής του υγρού µετάλλου στα σηµεία όπου είναι συγκεντρωµένη µεγάλη 

µάζα υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8 

 

Το φαινόµενο της σπηλαίωσης είναι το σοβαρότερο µειονέκτηµα της χύτευσης στην άµµο, 

και αποφεύγεται κυρίως µε τους έξης τρόπους: 

1. Καλός σχεδιασµός του προτύπου, ιδίως στα σηµεία που υπάρχουν συνδέσεις διατοµών 

διαφορετικού πάχους (Σχήµα 9).  
 

 

Σχήµα 9 

 

2. Καλή τοποθέτηση των στοµίων εισροής και εκροής του µετάλλου. 

3. Καλή ρύθµιση της ταχύτητας παροχής του µετάλλου. 

4. Χρησιµοποίηση καρδιών στα σηµεία σύνδεσης διατοµών διαφορετικού πάχους για τον 

περιορισµό των διαφορών αυτών. 

5. Χρησιµοποίηση ψύξης στα σηµεία σύνδεσης διατοµών διαφορετικού πάχους ή θερµικής 

µόνωσης στις διατοµές µικρών διαστάσεων 

Ρωγµή 
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Σχήµα 10 

 

Η εµφάνιση σπηλαιώσεων στο χυτό είναι το σοβαρότερο µειονέκτηµα της χύτευσης στην 

άµµο, γιατί δηµιουργεί µείωση της µηχανικής αντοχής του λόγω συγκέντρωσης τάσεων. Σε 

ιδιαίτερα κρίσιµα κοµµάτια για τον έλεγχο ποιότητος χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ, υπέρηχοι 

ή µαγνητικές µέθοδοι (Μέθοδοι µη καταστροφικών ελέγχων – ΜΚΕ)1. 

 

ε. Ελαττώµατα επιφανείας. 

Στην κατηγορία αυτή προβληµάτων της χύτευσης στην άµµο ανήκουν κυρίως οι ραφές του 

χυτού, που παρουσιάζονται στις επιφάνειες ένωσης των τµηµάτων του καλουπιού, και οι 

επιφανειακές ανωµαλίες λόγω προσκολλήσεως άµµου. 

Τα ελαττώµατα επιφανείας συνήθως εξοµαλύνονται µε τη χρήση σµυριδοτροχού πριν τη 

µηχανουργική κατεργασία του κοµµατιού στις εργαλειοµηχανές. Για τις επιφανειακές 

κατεργασίες των χυτών πρέπει να προβλέπονται αρκετά µεγάλες ανοχές διαστάσεων. 

Αναλόγως του µετάλλου και των διαστάσεων του κοµµατιού έχουµε: 

 

Πίνακας 5. Ανοχές χυτών 

Υλικό Μέγεθος Ανοχή 
Χυτοσίδηρος έως 300 mm 2 mm 

 300-600 mm 3 mm 

 600-1500 mm 6 mm 

 1500-2500 mm 10 mm 

Χάλυβας έως 500 mm 6 mm 

 500-1000 mm 8 mm 
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 1000-1250 mm 10 mm 

 1250-1750 mm 12.5 

mm  1750-2500 mm 15.0 

mm Κράµατα χαλκού έως 250 mm 1.5 mm 

και αλουµινίου 250-700 mm 3.0 mm 

 700-1000 mm 4.0 mm 

 1000-1250 mm 6.0 mm 

 

H χύτευση σε προσωρινά καλούπια από άµµο χρησιµοποιείται για όλα τα µέταλλα. Ιδίως 

για το χάλυβα είναι η µοναδική επιτρεπτή µέθοδος χύτευσης. Το κόστος χύτευσης είναι 

σχετικά χαµηλό και επιτρέπει την οικονοµική κατασκευή και µικρού αριθµού 

κοµµατιών. 

Το χαµηλό κόστος χύτευσης εν µέρει εξουδετερώνεται από το αυξηµένο κόστος 

µηχανουργικής κατεργασίας. 

 

 

β. Μόνιµα καλούπια –Χυτοπρεσσαριστά αντικείµενα. 

 

Η χύτευση σε µόνιµα καλούπια από χάλυβα χρησιµοποιείται για µέταλλα µε χαµηλό σηµείο 

τήξης όπως για παράδειγµα ο χαλκός, το αλουµίνιο, το µαγνήσιο κ.ά. και σπάνια για το 

χυτοσίδηρο. Λόγω της υψηλής αντοχής του καλουπιού είναι δυνατή η χύτευση υπό πίεση, η 

οποία µπορεί να προέρχεται είτε από την υδροστατική πίεση του ίδιου του µετάλλου, είτε 

από πεπιεσµένο αέρα, είτε από κάποιο έµβολο. Η συνηθέστερη µέθοδος παραγωγής 

χυτοπρεσσαριστών αντικειµένων χρησιµοποιεί την πίεση εµβόλου. Η χρησιµοποιούµενη 

διάταξη παρουσιάζεται στο σχήµα 11. 

Το µέταλλο σε ρευστή κατάσταση κάτω από την πίεση του εµβόλου, καταλαµβάνει τον 

κενό χώρο του καλουπιού, ο οποίος ψύχεται εξωτερικά. Στην περίπτωση πολύπλοκων 

αντικειµένων προβλέπονται και εσωτερικά ένθετα. Η όλη διαδικασία του κλεισίµατος του 

καλουπιού, της τοποθέτησης των ένθετων, της έκχυσης του µετάλλου, το χρονικό διάστηµα 

της στερεοποίησης, της αφαίρεσης των ένθετων, του ανοίγµατος του καλουπιού και της 

εξαγωγής του αντικειµένου, αποτελεί τον παραγωγικό κύκλο της µηχανής και 

πραγµατοποιείται αυτόµατα. 

Σε µικρά αντικείµενα µε απλό σχήµα είναι δυνατή η εκτέλεση έως και 1000 κύκλων την ώρα. 

Η παραγωγή αντικειµένων είναι δυνατό να είναι πολλαπλάσια του αριθµού αυτού, γιατί σε 

περιπτώσεις µικρών αντικειµένων είναι δυνατή η χρησιµοποίηση πολλαπλού καλουπιού µε 

ταυτόχρονη παραγωγή πολλών κοµµατιών. 



 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
 

9 

 

 
 

Σχήµα 11 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου χύτευσης κάτω από πίεση, εκτός της µεγάλης 

παραγωγικότητας, είναι η πολύ καλή εξωτερική επιφάνεια του χυτού, η σχεδόν πλήρης 

εξάλειψη των συνηθισµένων ελαττωµάτων χύτευσης, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες κλπ., η 

καλύτερη κρυσταλλική δοµή του χυτού και η µεγαλύτερη ακρίβεια διαστάσεων. 

Η ακρίβεια αυτή των διαστάσεων και η καλή εξωτερική επιφάνεια του χυτού επιτρέπει τον 

περιορισµό των µηχανουργικών κατεργασιών στο ελάχιστο µε σηµαντική µείωση του ανά 

τεµάχιο κόστους παραγωγής. Η ακρίβεια διαστάσεων των χυτοπρεσσαριστών αντικειµένων 

φθάνει το 1% των διαστάσεων του αντικειµένου. 

Βασικά µειονεκτήµατα της χύτευσης κάτω από πίεση είναι το µεγάλο κόστος των 

µηχανηµάτων υποδοµής του χυτηρίου, το µεγάλο κόστος των καλουπιών και ο 

περιορισµένος αριθµός µετάλλων και κραµάτων που είναι δυνατό να χυτευθούν µε τη µέθοδο 

αυτή. Επίσης υπάρχουν σαφείς περιορισµοί στο µέγεθος του χυτού, που στην περίπτωση του 

αλουµινίου είναι της τάξης των 10Κg, ανάλογα µε το µέγεθος της χυτόπρεσσας. 

Γενικά η χρησιµοποίηση χύτευσης κάτω από πίεση εφαρµόζεται για τις περιπτώσεις 

παραγωγής 1000 και άνω αντικειµένων. Για µικρότερες ποσότητες η χύτευση στην άµµο 

είναι συνήθως οικονοµικότερη. Το καθοριστικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή είναι το 

κόστος σχεδιασµού και κατασκευής του καλουπιού, που συνήθως είναι πολύπλοκο λόγω των 

εξωλκέων και των καρδιών που χρησιµοποιούνται. Το καλούπι πρέπει επίσης να είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτικό καθόσον, δυνάµεις της τάξεως των 1000t είναι συνήθεις στη χύτευση 

κάτω από πίεση. Η αντοχή δε αυτή πρέπει να διατηρείται στις υψηλές θερµοκρασίες της 

χύτευσης. Λόγω των υψηλών αυτών θερµοκρασιών η χύτευση χυτοσιδήρου κάτω από πίεση 

παρουσιάζει αυξηµένες δυσκολίες και η χύτευση χάλυβα είναι προς το παρόν αδύνατη σε 
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βιοµηχανική κλίµακα. 

2.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΥΤΕΥΣΗΣ 

Εκτός από τις µεθόδους χύτευσης που εξετάσαµε, χρησιµοποιούνται σήµερα και άλλες 

µέθοδοι για ειδικότερες χρήσεις που εξασφαλίζουν κυρίως µεγαλύτερη ακρίβεια διαστάσεων 

και ποιότητα επιφανείας σε αντικείµενα µε πολύπλοκη διαµόρφωση. Θα εξετασθούν δύο 

σηµαντικές ειδικές µέθοδοι χύτευσης. 

α. Χύτευση σε γύψινα καλούπια. 

β. Χύτευση σε επενδεδυµένα καλούπια. 

Και οι δύο αυτές µέθοδοι χρησιµοποιούν προσωρινά καλούπια τα οποία καταστρέφονται 

µετά τη χύτευση. 

 

2.3.1 Χύτευση σε γύψινα καλούπια. 

 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για τη χύτευση µη σιδηρούχων µετάλλων µέσου ή χαµηλού 

σηµείου τήξης, όπως τα κράµατα του αλουµινίου, του χαλκού, κ.λ.π. Για τον σχηµατισµό του 

καλουπιού συνήθως χρησιµοποιούνται πρότυπα από κράµατα χαλκού. Τα πρότυπα αυτά 

πιέζονται στην επιφάνεια µείγµατος ρευστού γύψου και τάλκης και αφού το µείγµα 

αποκτήσει κάποια σκληρότητα αποµακρύνονται αφήνοντας στην επιφάνειά του το 

κατάλληλο αποτύπωµα. Στη συνέχεια το καλούπι στεγνώνει τελείως σε φούρνο υψηλής 

θερµοκρασίας. Ο γύψος χρησιµοποιείται επίσης για τη διαµόρφωση και των καρδιών. Σε 

ειδικές περιπτώσεις πολύπλοκων αντικειµένων είναι δυνατό να δηµιουργηθούν στο 

εσωτερικό του καλουπιού κοιλότητες µε τη χρήση κεριού ή εύτηκτων µετάλλων τα οποία 

στη συνεχεία αποµακρύνονται, µε τη θέρµανση του καλουπιού σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες 

από το όριο τήξης των υλικών αυτών. 

Βασικά πλεονεκτήµατα της χύτευσης σε γύψινα καλούπια είναι η εξαιρετική ποιότητα της 

επιφάνειας των χυτών, η µεγάλη ακρίβεια διαστάσεων και η αποφυγή των εσωτερικών 

τάσεων και σπηλαιώσεων στα σηµεία αλλαγών του πάχους του µετάλλου. Η ιδιότητα αυτή 

των χυτών οφείλεται στη θερµοµονωτική ικανότητα του γύψου που επιτρέπει την αργή 

απόψυξη του υγρού µετάλλου στο καλούπι. Η µέθοδος επίσης παρουσιάζει καλή 

παραγωγικότητα και προσαρµόζεται εύκολα τόσο σε µικρούς αριθµούς όσο και σε µεγάλους, 

της τάξης των χιλιάδων ηµερησίως. 

Το µέγεθος των χυτών αντικειµένων δεν είναι σοβαρό πρόβληµα και είναι δυνατή η χύτευση 

κοµµατιών βάρους έως και 1000 Κg. Το κόστος παραγωγής είναι ελαφρά µεγαλύτερο από το 

κόστος της χύτευσης στην άµµο. 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η ικανότητα της µεθόδου στην παραγωγή ιδιαίτερα λείων 

επιφανειών µε ελάχιστη ή µηδενική ανάγκη µηχανουργικής επεξεργασίας. Η ακρίβεια 

διαστάσεων είναι επίσης πολύ ικανοποιητική µε ανοχές έως και 0.1 mm. 
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2.3.2 Χύτευση σε επενδεδυµένα καλούπια. 

 

Η µέθοδος της χύτευσης σε επενδεδυµένα καλούπια είναι πολύ παλιά και ανάγεται και αυτή, 

όπως και η χύτευση στην άµµο, στους προϊστορικούς χρόνους. Η βασική αρχή της µεθόδου 

αυτής είναι η δηµιουργία, γύρω από ένα κέρινο πρότυπο του αντικειµένου που θέλουµε να 

παράγουµε, µιας επένδυσης από το ρευστό υλικό του καλουπιού, η οποία στη συνέχεια 

στερεοποιείται περιβάλλοντας το πρότυπο. Μετά τη στερεοποίηση του καλουπιού, το κέρινο 

πρότυπο λειώνει µε θέρµανση και αποµακρύνεται, αφήνοντας την αντίστοιχη εσωτερική 

κοιλότητα για τη χύτευση του µετάλλου. 

Βασικό πρόβληµα για την βιοµηχανική εφαρµογή της µεθόδου αυτής υπήρξε η δυσκολία 

παραγωγής κέρινων προτύπων σε µεγάλους αριθµούς. 

Το πρόβληµα αυτό λύθηκε κατά τη δεκαετία του 1930 µε τη χρήση καλουπιών από ελαστικό 

και κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο µε την χρήση χαλύβδινων. Στα καλούπια αυτά, είναι 

δυνατό να γίνει η ταυτόχρονη διαµόρφωση πολλών κέρινων προτύπων µε µεγάλη ακρίβεια 

διαστάσεων και εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας. Για την αύξηση της παραγωγικότητας της 

µεθόδου παραγωγής των προτύπων, το κερί αντικαθίσταται από πλαστικό που χυτεύεται µε 

µεγάλη ευκολία σε µεγάλους αριθµούς σε χυτόπρεσσες πλαστικών. 

Μετά την κατασκευή των κέρινων ή πλαστικών προτύπων, κατάλληλος αριθµός αυτών 

συνδέεται, µεταξύ τους, ανάλογα µε κέρινο ή πλαστικό στέλεχος, για το σχηµατισµό του 

συγκροτήµατος χυτών που θα χυτευθούν ταυτόχρονα. Το συγκρότηµα αυτό στη συνέχεια 

καλύπτεται από το υλικό του καλουπιού, που ανάλογα µε το µέταλλο που θα χυτευθεί, είναι 

κατάλληλες ποιότητες γύψου για µη σιδηρούχα κράµατα ή µείγµα αιθυλικού πυριτίου, 

πυριτικού νατρίου και φωσφορικού οξέως για κράµατα χάλυβα. Μετά τη στερεοποίηση του 

καλουπιού, το κερί ή το πλαστικό αποµακρύνεται µε θέρµανση και επαναχρησιµοποιείται. 

Το δε καλούπι ψήνεται σε φούρνο για να αποκτήσει την αντοχή κεραµικού. Μετά τη 

χύτευση και τη στερεοποίηση του µετάλλου, το καλούπι πρέπει να καταστραφεί για να 

αφαιρεθεί το χυτό γιατί το καλούπι περιβάλλει ή "επενδύει" τελείως το αντικείµενο. 

 

Η µέθοδος της χύτευσης σε επενδεδυµένα καλούπια προσφέρεται ιδιαίτερα για την 

παραγωγή πολύπλοκων αντικειµένων µικρών διαστάσεων, παρουσιάζει όµως το µεγαλύτερο 

κόστος από όλες τις άλλες µεθόδους της χύτευσης γιατί εκτός από το καλούπι καταστρέφεται 

και το πρότυπο. Ο αριθµός των παραγοµένων αντικειµένων δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 

το κόστος παραγωγής. Για τον λόγο δε αυτό, η µέθοδος προσφέρεται και για την παραγωγή 

µικρού αριθµού αντικειµένων. 

Βασικός παράγων για τη χρήση της µεθόδου αυτής είναι η πολυπλοκότητα του αντικειµένου 

και το κόστος της µηχανουργικής επεξεργασίας του προϊόντος. Η µέθοδος χύτευσης σε 

επενδεδυµένα καλούπια δίνει προϊόντα µε ακρίβεια της τάξης 0.002 των διαστάσεων του 
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αντικειµένου. Η ακρίβεια αυτή σε συνδυασµό µε την πολύ καλή ποιότητα επιφάνειας των 

προϊόντων σε πολλές περιπτώσεις υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ανοχών του προϊόντος, µε 

αποτέλεσµα την πλήρη αποφυγή κατεργασιών κοπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ως ΜΚΕ θεωρείται η εξέταση ενός αντικειµένου µε τεχνολογίες οι οποίες δεν επηρεάζουν τη µελλοντική χρησιµότητά 

του. Οι κυριότερες ΜΚΕ είναι: α) οι υπέρηχοι, β) η ραδιογραφία, γ) τα διεισδυτικά υγρά, δ) τα δινορεύµατα, ε) η 
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θερµογραφία, στ) και τα µαγνητικά σωµατίδια. 

 

• ∆ΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ (EDDY CURRENT) 
In eddy current testing electrical currents are generated in 

a conductive material by an induced magnetic field. 
Distortions in the flow of the electric current (eddy 

currents) caused by imperfections or changes in a 
material’s conductive properties will cause changes in 

the induced magnetic field. These changes, when 
detected, indicate the presence of the imperfection or 

change in the test material. 
 

• ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ (THERMOGRAPHY) 
Thermography enables the thermal profile of an item, 
machine or building to be presented in a graphic form 
which allows a working temperature assessment to be 
derived. From this, variations in the material or 
component temperature are identified, enabling working 
limits or corrective actions to be identified. 
 

• ΡΑ∆ΙΟΦΡΑΦΙΑ (RADIOGRAPH Y) 
Radiography uses an x-ray device or radioactive 

isotope as a source of radiation which passes through 
the material and is captured on film or digital device. 

After processing the film an image of varying 
density is obtained. Possible imperfections are 

identified through density changes. 
 

• ΥΠΕΡΗΧΟΙ (ULTRASONICS) 
Ultrasonic inspection uses high frequency sound waves 
to detect imperfections or changes in properties within 
the materials. It can also be used to measure the 
thickness of a wide range of metallic and non-metallic 
materials where access from one side only is available. 
 
 

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ (MAGNETIC PARTICLE) 
Magnetic Particle inspection is used to identify surface 

and near surface discontinuities in ferromagnetic 
materials such as steel and iron. The technique uses 

the principle that magnetic lines of force (flux) will be 
distorted by the presence of a discontinuity. 

Discontinuities (for example, cracks) are located from 
the flux distortion following the application of fine 

magnetic particles to the area under test. 
 

• ∆ΙΕΙΣ∆ΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (L IQUID PENETRANT) 
In Liquid Penetrant the test object or material is coated 
with a visible or fluorescent dye solution. The excess 
dye is removed from the surface and a developer which 
acts like a blotter is applied drawing penetrant out of 
imperfections open to the surface. With visible dyes, 
the vivid colour contrast between the penetrant and the 
developer is used. With fluorescent dyes an ultraviolet 
lamp is used to make the ‘bleed out’ fluoresce brightly 
allowing the imperfection to be seen readily 
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