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Αφετηρία των περισσότερων μηχανουργικών κατασκευών

είναι το σχέδιο του προϊόντος. Η μηχανολογική σχεδίαση

αποτελεί γλώσσα επικοινωνίας των τεχνικών ανά τον κό-

σμο και μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την

κατασκευή του. Είναι όμως μία γλώσσα που την καταλαβαί-

νουν λίγοι και που μπορεί να περιγράψει καλά μόνον απλές

γεωμετρικές μορφές. Ένα γλυπτό του Πραξιτέλη θα αποτυ-

πωθεί πολύ φτωχά και με τρόπο τέτοιο που η κατασκευή

του από το σχέδιο θα είναι αδύνατη.

Η αδυναμία των περισσοτέρων ανθρώπων να χειριστούν

μηχανολογικό σχέδιο και η πολυπλοκότητα πολλών προϊό-

ντων, οδηγεί συχνά τους μηχανουργούς να δουλεύουν βά-

σει δείγματος. Κλασική περίπτωση είναι η κατασκευή

ανταλλακτικού για μία μηχανή βάσει του αρχικού κομματι-

ού, όπως επίσης και η άνευ αδείας αντιγραφή ενός προϊό-

ντος από ανταγωνιστές.

Μία σημαντική περίπτωση κατασκευών αντιγράφων από το

πρωτότυπο έχει να κάνει με έργα τέχνης που πρόκειται να

εκτεθούν σε μουσεία, να αντικαταστήσουν τα πρωτότυπα

ώστε να αποφεύγεται η φθορά τους ή ακόμα να πουληθούν

μαζικά σαν αναμνηστικά από την τουριστική βιομηχανία. 

Για όλους αυτούς τους λόγους έχουν αναπτυχθεί διάφορες

τεχνικές αντιγραφής δειγμάτων ή πρωτοτύπων για να εξυ-

πηρετήσουν τη μηχανουργική κατεργασία. Κάποιες από

αυτές είναι πολύ παλιές και δοκιμασμένες και κάποιες πο-

λύ πρόσφατες  στηριζόμενες στα επιτεύγματα της σύγχρο-

νης τεχνολογίας.  Οι πιο χαρακτηριστικές από τις τεχνικές

αντιγραφής περιγράφονται και σχολιάζονται στις επόμενες

γραμμές.



Αντιγραφή σε τόρνο
Αντιγραφή σε τόρνο προφανώς

νοείται μόνον για αντικείμενα

συμμετρικά ως προς άξονα

περιστροφής. Η ιδέα που

εφαρμόστηκε εξ αρχής [σχ.1]

ήταν:

Να τοποθετηθεί το πρωτότυπο

με τον άξονα συμμετρίας του

παράλληλο προς τον άξονα

περιστροφής του τόρνου

να κινηθεί στην επιφάνεια του

πρωτότυπου απ' άκρου εις

άκρον ένα αισθητήριο

«ανάγνωσης» της μορφής 

να μεταδίδεται η κίνηση του

αισθητήριου σε ένα εργαλείο

τόρνευσης συνδεδεμένο

σταθερά με το αισθητήριο που

θα ακολουθεί την τροχιά του

και θα αντιγράφει τη μορφή 

ΣτοÓ τόρνο τις περισσότερες

φορές συγκρατούμε το

αντικείμενο από την μία του

άκρη προκειμένου να το

κατεργαστούμε, είτε ο τόρνος

διαθέτει τσοκ είτε

τροφοδοτείται με ράβδο

πρώτης ύλης. Όταν όμως

χρειάζεται να συγκρατήσουμε

ένα κομμάτι από κέντρα που

βρίσκονται στις δύο πλευρές

του, αλλάζει η φιλοσοφία

εργασίας και ο συνηθισμένος

τόρνος από την κατασκευή του

δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για

αυτό στους τόρνους

αντιγραφής συναντάμε κάποιες

διαφοροποιήσεις σε σχέση με

τους συμβατικούς:

Υπάρχει η δυνατότητα

συγκράτησης μεταξύ κέντρων

που επιτυγχάνεται μέσω

υδραυλικού κυκλώματος με

λάδι. Παράλληλα διατηρείται η

δυνατότητα συγκράτησης σε

τσοκ, που όμως συνήθως είναι

υδραυλικό. Έτσι μειώνεται ο

χρόνος δεσίματος και

αυξάνεται η παραγωγικότητα

του τόρνου

Υπάρχει ειδικό φορείο που

φέρει την ακίδα ανάγνωσης της

μορφής του πρωτοτύπου. Η

ακίδα μπορεί να καταλήγει σε

οξύ άκρο για να «διαβάζει» τις

λεπτομέρειες αλλά μπορεί να

είναι και μορφής

περιστρεφόμενου κυλινδρίσκου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως

πρέπει να είναι ανθεκτική στη

φθορά, αφού συνεχώς πιέζεται

πάνω στο πρωτότυπο. Για να

εξασφαλισθεί αυτή η πίεση που

θα εξασφαλίσει σωστή

αντιγραφή, αλλά και για να

αυτοματοποιηθεί η προσέγγιση

στο πρωτότυπο, η ακίδα

οδηγείται από υδραυλικό

σύστημα. 

Τα εργαλεία τόρνευσης

προσεγγίζουν το κομμάτι με

υδραυλικό σύστημα, όπου

μπορεί να ρυθμίζεται με

Σχήμα 1.Τόρνος αντιγραφής. 

Α: πρωτότυπο κομμάτι 

Β Παραγόμενο αντίγραφο

Σχήμα 2. Μηχανισμός αντιγραφής.

Η επιθυμητή μορφή κόβεται 

σε λάμα (Α) και μεταφέρεται στο

κομμάτι (Β).


