
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Η κατασκευή  έλικας έλυσε πολλά

τεχνικά προβλήματα από την αρχαία

εποχή μέχρι σήμερα. Πολύ πριν χρη-

σιμοποιηθεί για την κατασκευή κο-

χλιών σύνδεσης αντικειμένων, έδω-

σε λύσεις σε προβλήματα μεταφο-

ράς υλικών, [σχ.1 ] ανύψωσης φορ-

τίων, μεταφοράς δύναμης.  Οι κο-

χλίες, εκτός των άλλων χρήσεων,

χρησιμοποιήθηκαν και εξακολου-

θούν να χρησιμοποιούνται  για τη

μετατροπή της περιστροφικής κίνη-

σης σε ευθύγραμμη. Η συγκεκριμέ-

νη χρήση των κοχλιών  βρήκε πολ-

λές εφαρμογές στην κατασκευή των

εργαλειομηχανών. Στις εφαρμογές

αυτές ιδιαίτερη σημασία είχε η μείω-

ση των τριβών του κοχλία με το πε-

ρικόχλιο, χωρίς να περιορίζεται η

δυνατότητα του μηχανισμού να με-

ταφέρει την προσδιδόμενη ισχύ. Για

τη βελτίωση της απόδοσης του συ-

στήματος κοχλία περικοχλίου επι-

νοήθηκε  ένας ειδικός τύπος κοχλία

όπου ο κοχλίας και το περικόχλιο

δεν έρχονται σε άμεση επαφή αλλά

μεταξύ τους παρεμβάλλονται σφαι-

ρίδια, όπως γίνεται και στα ρουλε-

μάν. Ο ένσφαιρος κοχλίας [σχ.2 ]

βρήκε πολλές εφαρμογές στη βιο-

μηχανία αλλά αυτή που είναι εξαιρε-

τικά ενδιαφέρουσα είναι η εφαρμο-

γή του στις εργαλειομηχανές CNC. 
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Εφαρμογές
ένσφαιρων κοχλιών:
•Εργαλειομηχανές 

•Μηχανές κατεργασίας ξύλου

•Mηχανές κοπής με Laser

•Ηλεκτροδιαβρώσεις

•Μηχανές τύπωσης

χυτοπρεσσαριστών

εξαρτημάτων (injection)

•Συστήματα εκτυπώσεων 

•Εφαρμογές Πυρηνικής

τεχνολογίας

•Αεροπορική βιομηχανία

•Εφαρμογές αιολικής ενέργειας

Στις εργαλειομηχανές CNC

είναι πολύ αυστηρές οι

απαιτήσεις που αφορούν την

ακρίβεια της μετακίνησης, την

επαναληψιμότητα μιας κίνησης

τη δυνατότητα μεταφοράς

μεγάλης ισχύος χωρίς να

περιορίζεται η ακρίβεια, η

μεγάλη διάρκεια ζωής,κλπ. Με

τη συνεχή εξέλιξη των

εργαλειομηχανών σε

κατεργασίες που απαιτούν όλο

και μεγαλύτερες ταχύτητες

κίνησης στους νεκρούς

χρόνους (μη κατεργασίας),

αλλά και με τη βελτίωση των

ιδιοτήτων των κοπτικών

εργαλείων που δίνουν

δυνατότητες μεγαλύτερων

ταχυτήτων κοπής, οι ένσφαιροι

κοχλίες πρέπει να μπορούν να

ανταποκρίνονται σε πολύ

δυσμενέστερες απαιτήσεις. 

Το αποτέλεσμα είναι ο τεχνικός

κόσμος που ασχολείται με τις

εργαλειομηχανές να γίνεται

μάρτυρας ενός ανταγωνισμού

των εταιρειών κατασκευής

ένσφαιρων κοχλιών μετάδοσης

κίνησης από τον οποίο βγαίνουν

τελικά ωφελημένοι όλοι όσοι

κατέχουν και χειρίζονται

εργαλειομηχανές.

Βασικά
χαρακτηριστικά 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των

ένσφαιρων κοχλιών είναι:

Σχ. 1. Το
ελικοειδές
σχήμα
εξυπηρετεί τις
ανθρώπινες
τεχνικές
δραστηριότητες
από πολύ
παλιά. Στη
φωτογραφία
εφαρμογές του
κοχλία του
Αρχιμήδη σε
σύγχρονη και
παλιότερη
μορφή.


