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Σε πολύ κόσμο ο όρος εργαλειομηχνανή φέρ-

νει στο νου τον τόρνο. Από τα πιο παλιά μηχα-

νήματα κατεργασίας, είναι το πρώτο που μα-

θαίνουν στις τεχνικές σχολές οι εκκολαπτόμε-

νοι τεχνίτες μηχανουργικών κατεργασιών.

Εκτός από τα μέταλλα που αποτελούν το κύριο

υλικό κατεργασίας των τόρνων, μία σειρά από

άλλα υλικά έρχονται να προστε θούν στην γκά-

μα του τόρνου:  το ξύλο, τα μάρμαρα, τα πλα-

στικά και άλλα. Για όλες τις εφαρμογές κατερ-

γασίας τόρνου, όπως αυτές που προαναφέρ-

θηκαν, η εικόνα της μηχανής που έρχεται στο

νου είναι μία εργαλειομηχανή με οριζόντια

άτρακτο, με το τσοκ στην αριστερή πλευρά της

μηχανής και τα εργαλειοφορεία ή το μύλο με τα εργαλεία δεξιά. Έτσι θέλει τον τόρνο η παρά-

δοση και στη βασική αυτή διάταξη έχουν βασιστεί διάφορες εναλλακτικές μορφές τόρνων που

εξυπηρετούν ειδικές λειτουρ γίες. Επειδή οι παραδόσεις όμως δεν κρατούν για πάντα κάποιες

μορφές τόρνου δεν συμβαδίζουν με την παραπάνω εικόνα. Μία από αυτές είναι

και ο κάθετος τόρνος. Πρόκειται για καινούργια μορφή; Όχι βέβαια.! 

Οι κάθετοι τόρνοι εξυπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια κατεργα-

σίες σε κομμάτια μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου βάρους

[Σχ.1]. Έτσι σε πολύ κόσμο η έννοια κάθετος τόρνος εί-

ναι συνυφασμένη με μία ογκώδη εργαλειομηχανή. Τα

τελευταία χρόνια όμως οι ολοένα αυξανόμενες

απαιτήσεις για παραγωγικότητα και ποιότητα σε

συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες κάποιων κα-

τασκευών, προώθησαν την ιδέα χρήσης κάθετων

τόρνων και σε μικρότερες κατασκευές. Σε πολλές

εφαρμογές η ιδέα αποδείχτηκε επιτυχής. Έτσι σή-

μερα πολλές εταιρείες επιλέγουν για τις ανάγκες

τους κάθετους τόρνους. Στην αγορά θα τους συνα-

ντήσουμε με τις ονομασίες vertical turret lathe (VTL) –

τόρνος με κάθετο μύλο εργαλείων - ή την πιο πρόσφατη

vertical turning centre (VTC) -κάθετο κέντρο τόρνευσης. Κάποι-

οι από τους λόγους της εξάπλωσής τους αναλύονται παρακάτω.

Μία 

ενδιαφέρουσα

άποψη 

τόρνευσης

ΚΑΘΕΤΟΙ ΤΟΡΝΟΙ



ΚΑΘΕΤΟΙ  ΤΟΡΝΟΙ

81

Τι κάνει καλύτερα

από τον οριζόντιο 

ο κάθετος τόρνος

Η κατεργασία σε κάθετο τόρνο

σε σύγκριση με την κατεργασία

σε οριζόντιο τόρνο δεν

παρουσιάζει τεράστιες

διαφορές. Και εδώ το κομμάτι

περιστρέφεται περί άξονα ενώ

το κοπτικό εργαλείο κάνει κατά

κανόνα γραμμική κίνηση χωρίς

περιστροφή Οι βασικοί λόγοι

που έχουν κάνει τον κάθετο

τόρνο δημοφιλή είναι: 

A. εξυπηρετεί καλύτερα τη

φόρτωση και την παραλαβή των

έτοιμων κομματιών, οπότε κάνει

τον τόρνο παραγωγικότερο.

Β. διευκολύνει τη χωροταξική

τοποθέτησή του στο χώρο

εργασίας αφού είναι

προσβάσιμος από πολλές

πλευρές και μπορεί ένας

χειριστής να ελέγχει

περισσότερους τόρνους.

Γ. μειώνει τις δυσμενείς

επιδράσεις του μεγάλου

βάρους και των μεγάλων

διαστάσεων των

κατεργαζομένων κομματιών. 

Α. Ο χώρος εργασίας του

κλασικού οριζόντιου τόρνου

μπορεί να προσεγγιστεί

πρακτικά από μία μόνον

πλευρά. Την πλευρά που

βρίσκονται τα χειριστήρια. Το

ίδιο ισχύει και για τον τόρνο

CNC και μάλιστα σε

μεγαλύτερο βαθμό αφού

εργάζεται κλεισμένος σε ένα

μεταλλικό περίβλημα. Στον

κάθετο τόρνο όμως όλος ο

χώρος γύρω από το τραπέζι

του προσφέρεται για

προσέγγιση εκτός από την

πλευρά όπου είναι

συγκεντρωμένοι οι μηχανισμοί

οδήγησής του. Η διάταξη αυτή

εξυπηρετεί ιδιαίτερα την

αυτοματοποίηση της φόρτωσης

και της παραλαβής των

προϊόντων. Γι αυτό πολλοί

κατασκευαστές κάθετων

τόρνων προσφέρουν στον

τυπικό εξοπλισμό του ή σαν

προαιρετικό εξοπλισμό

μηχανισμούς αυτόματης

τροφοδοσίας. (βραχίονες,

ρομπότ, κλπ). Το «στήσιμο» του

τόρνου με την λογική αυτή

εξυπηρετεί κατεργασία σε

συνεχόμενες φάσεις

παραγωγής όπου το κομμάτι

αυτομάτως μεταφέρεται από

τον τόρνο σε διπλανό κάθετο

τόρνο ή άλλο μηχάνημα. 

Για την εξυπηρέτηση

παραγωγικών αναγκών άλλωστε

έχουν κατασκευαστεί κάθετοι

τόρνοι με δύο ατράκτους και με

περισσότερους του ενός

μύλους. Η διευκόλυνση της

ροής της παραγωγής σε έναν

κάθετο τόρνο σε σύγκριση με

έναν οριζόντιο, φαίνεται

εντονότερα όταν έχουμε να

κάνουμε με μεγάλα και βαριά

προϊόντα. 

Οι παραπάνω δυνατότητες

σηματοδοτούν μία αλλαγή

νοοτροπίας στη χρήση του

κάθετου τόρνου. Από μηχανή

κατεργασίας μεγάλων

κομματιών με χαμηλή

Σχ. 1.
Συμβατικός
κάθετος τόρνος
σε λειτουργία


