
Άριστη παραγωγική λύση

Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά μι-

λάμε  και μάλιστα με θαυμασμό για

τις σύγχρονες εργαλειομηχανές. Πα-

ρατηρούμε με έκπληξη τα αποτελέ-

σματα του ελέγχου των μηχανών από

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εκφραζόμαστε με δέος για τις εργα-

λειομηχανές CNC, για την ενσωμά-

τωση νέων τεχνολογιών σε συμβατι-

κές μηχανές (κεφαλές laser), για τις

δυνατότητες «ανάγνωσης» και ανα-

παραγωγής περίπλοκων μορφών, για

την γρήγορη και φθηνή κατασκευή

πρωτοτύπων (rapid prototyping) κα-

θώς και για διάφορες άλλες εκφρά-

σεις της σύγχρονης τεχνολογίας στις

εργαλειομηχανές. Όταν όμως βρε-

θούμε στην ανάγκη παραγωγής πολ-

λών κομματιών σε  σύντομο χρόνο

και χωρίς μεγάλο κόστος παραγωγής

τότε θυμόμαστε τις συμβατικές μεθό-

δους και διαπιστώνουμε ότι η λαίλα-

πα της εξέλιξης της τεχνολογίας δεν

έχει κατορθώσει να αλλάξει πολύ τις

δυνατότητές τους. Μία τέτοια περί-

πτωση είναι και οι αυτόματοι πολυά-

τρακτοι τόρνοι. Με έξι ή οκτώ ταυτό-

χρονα εργαζόμενες ατράκτους και

με πολλά εργαλεία να δουλεύουν

ταυτόχρονα πετυχαίνουν πολύ μι-

κρούς χρόνους κατεργασίας. Για αυ-

τό στήριξαν επί δεκαετίες τη μαζική

παραγωγή κατασκευών τόρνου και

συνεχίζουν να τη στηρίζουν, αφού

δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα καλύ-

τερες λύσεις.
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2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αυτόματοι πολυάτρακτοι τόρνοι δεν είνα και-

νούργιοι αφού τους συναντάμε επί χρόνια στις

μηχανουργικές κατασκευές. Εν τούτοις θα αναφέ-

ρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους σε συντομία:

•τροφοδοτούνται αυτόματα με ράβδους, ακατέρ-

γαστα  ή ημιέτοιμα κομμάτια

•συνήθως έχουν 6 ατράκτους, καμιά φορά και 8.

•έχουν ένα πλευρικό σεπόρτ σε κάθε άτρακτο

(κινούμενο κάθετα στον άξονα της ατράκτου) και

ένα εργαλείο  κινούμενο στον άξονα της ατράκτου

ή παράλληλα σε αυτόν (π.χ. τρυπάνι)

•οι κινήσεις των εργαλείων ελέγχονται μηχανικά

από έκκεντρα (κάμες) 

•κατεργάζονται κομμάτια εξωτερικής διαμέτρου

σχετικά περιορισμένης. Τυπικές μέγιστες  εξωτερι-

κές διάμετροι 40 - 60 mm

Ο χώρος εργασίας ενός πολυάτρακτου τόρνου

σχηματικά φαίνεται στο [Σχ.1]

Στον φαινομενικά μικρό αυτό χώρο κατά τη διάρ-

κεια του κύκλου εργασίας υφίστανται κατεργασία

ταυτόχρονα 6 ή οκτώ κομμάτια. Η κατεργασία τους

διαιρείται σε 6 ή 8 φάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με

την περιστροφή του τυμπάνου – φορέα [σχ.2] των

ράβδων Α’ ύλης κατά 360/6=60 ή 360/8=45 μοίρες

μετά το πέρας κάθε φάσης.  Σε κάθε φάση πάνω

στο κομμάτι δουλεύουν τυπικά έως δύο εργαλεία:

ένα δεμένο στο κάθετο σεπόρτ που αντιστοιχεί στη

θέση που βρίσκεται ο φορέας και ένα δεμένο στο

τύμπανο με τα αξονικά εργαλεία που βρίσκεται

απέναντι από το κομμάτι.

Αν το δούμε λίγο το θέμα από την πλευρά της

παραγωγικότητας από την στιγμή που η ράβδος

προωθείται κατά ένα μήκος κομματιού στη θέση 1

μέχρι τη στιγμή που κόβεται το κομμάτι από την

Σχήμα 1 .
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