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ΜΑΚΡΑ
ΤΟΡΝΕΥΣΗ
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τόρνευση για να κατασκευάσουν αντικείμενα εδώ και

εκατοντάδες χρόνια. Οι πρώτοι τόρνοι από τα λίγα στοιχεία που έχουμε από αρχαίες επι-

γραφές αλλά και σχέδια σε βιβλία του μεσαίωνα ήταν πολύ απλές μηχανές.  

Από τότε τα πράγματα άλλαξαν αρκετά και οι μηχανές που εκτελούσαν μηχανουργική κα-

τεργασία σε περιστρεφόμενο αντικείμενο απέκτησαν όνομα - ΤΟΡΝΟΣ - και η μορφή τους

λίγο πολύ τυποποιήθηκε.

Άρχισαν λοιπόν σταδιακά να εμφανίζονται παραλλαγές της αρχικής μορφής για να ικανοποιήσουν τις ολοένα εξειδικευμένες ανάγκες.

Μία από τις σημαντικότερες μετεξελίξεις της  αρχικής μορφής του τόρνου σημειώθηκε όταν  τα εργαλεία τόρνευσης «δέθηκαν» σε ένα

περιστρεφόμενο φορείο - μύλο ή πύργο το απεκάλεσαν - που εκινείτο με μηχανικό αυτοματισμό και δημιουργήθηκε το ρεβόλβερ ή αυτό-

ματος τόρνος. 

Η χρήση του αυτόματου τόρνου – ρεβόλβερ ήταν μία επανάσταση για την παραγωγή. Εξασφάλιζε ταχύτατη κατασκευή όμοιων κομμα-

τιών χωρίς μεγάλο εργατικό κόστος. 

Ο συνδυασμός του ρεβόλβερ με τροφοδοσία του τόρνου όχι πια κομμάτι - κομμάτι αλλά με αυτοπροωθούμενη ράβδο δημιούργησε ένα

πολύ παραγωγικό τύπο ρεβόλβερ. Έτσι αυξήθηκε σημα-ντικά η παραγωγικότητα των μηχανών τόρνευσης, όπως και η επίτευξη επανα-

ληψιμότητας διαστάσεων.

Έγινε λοιπόν δυνατόν να παράγουν οι τεχνικοί πολλά κομμάτια σε λίγο χρόνο και μάλιστα με καλή επαναληψιμότητα. Όπως όμως συμ-

βαίνει συνήθως σε παραγωγές μεγάλων ποσοτήτων η ακρίβεια διαστάσεων δεν είναι πάντα όσο μεγάλη χρειάζεται. Ειδικά δε σε τόρνευ-

ση κομματιών μεγάλου μήκους η επίτευξη ακρίβειας διαστάσεων παρέμενε πρόβλημα. Στο πρόβλημα αυτό ήρθε να προτείνει λύση μια

καινούργια ιδέα: Η Μακρά Τόρνευση.
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Μέθοδος λειτουργίας

Οι περισσότεροι τεχνικοί όροι

που συναντάμε στη

μηχανουργική κατεργασία είναι

μετάφραση ξένων όρων. Ο

Τόρνος Μακράς Τόρνευσης

όμως είναι το ισοδύναμο των

όρων:

sliding headstock automatic

lathe της Αγγλικής,

Tour automatique de poupée

mobile της Γαλλικής, 

Drehautomat mit beweglichen

spindelstock ή gleitspindel

automaten ή

langdrehenautomaten της

Γερμανικής, 

Tornio automatico a fantina

mobile της Ιταλικής και 

Torno automatico de cabeza

mobil της Ισπανικής 

που σχεδόν όλοι θα

μετέφραζαν “Αυτόματος

Τόρνος κινητής κεφαλής”. 

Θα προτιμήσουμε τον

χρησιμοποιούμενο όρο Μακρά

Τόρνευση - από το langdrehen -

που χρησιμοποιείται και στη

χώρα μας και ας μην αποδίδει

πλήρως την αρχή λειτουργίας

του, που θα εξετάσουμε

αμέσως. Έτσι ελπίζουμε να

ξεκαθαριστεί  η σχέση της

τόρνευσης αντικειμένων σε

μεγάλο μήκους με το

συγκεκριμένο είδος τόρνου.

Ας θυμηθούμε λίγο τα σχολικά

μας χρόνια και ας θεωρήσουμε

μία ράβδο μήκους I

πακτωμένη στο ένα άκρο, στο

άκρο της οποίας ασκείται

δύναμη Ρ (Σχ. 1). Η ράβδος

ισορροπεί βέβαια, αλλά θα

λυγίσει στο ελεύθερο άκρο της

κατά ένα βέλος κάμψης s.

Αν η ράβδος έχει διπλάσιο

μήκος τότε το βέλος κάμψης

γίνεται 8xs δηλαδή οκταπλάσιο.

Αν φανταστούμε τη ράβδο του

παραδείγματος να

περιστρέφεται περί τον άξονά

της έχουμε μια κατάσταση που

μοιάζει πολύ με την τόρνευση

ενός κομματιού σε τόρνο. Στη

θέση της πάκτωσης είναι το

τσοκ και τη δύναμη Ρ ασκεί το

εργαλείο τόρνευσης. Για να

έχουμε μια χονδρική εκτίμηση

του βέλους κάμψης χρησιμο-

ποιούμε τις ακόλουθες τιμές:

I = 100 mm 

F = 10 Kp 

d = 10 mm 

οπότε: s = 0.3 mm

Αν φανταστούμε ότι η ράβδος

υποβάλλεται σε τόρνευση,
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