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Πολλοί είναι οι λόγοι που
μπορούν να προκαλέσουν
αποκλίσεις από την αρχική
ευθύγραμμη θέση κέντρων
κατεργασίας,
κυλινδρομηχανών,
ραουλομηχανών και
γενικότερα μηχανημάτων
παραγωγής. 
Ενδεικτικά, μερικοί από αυτούς
είναι: 
• Αλλαγές επιμέρους
στοιχείων στα πλαίσια βλάβης
ή προληπτικής συντήρησης
• Κραδασμοί και φυσιολογική
φθορά των επιμέρους
εξαρτημάτων

• Μεταβολές θερμοκρασίας
και υγρασίας στο χώρο
λειτουργίας
• Μεταφορά και
επανεγκατάσταση του
μηχανήματος

Τα τελευταία τριάντα χρόνια
έχει αναπτυχθεί μια νέα
μεθοδολογία για  την
ευθυγράμμιση και ανάλυση της
επιπεδότητας  των
μηχανημάτων παραγωγής με
την χρήση της τεχνολογίας
LASER με ακρίβεια 0.0025mm 
Μια σωστά ευθυγραμμισμένη
και οριζοντιωμένη  μηχανή

παραγωγής προσφέρει
πολλαπλά οφέλη στη
παραγωγική διαδικασία, με
κυριότερα τη μείωση του
κόστους παραγωγής και την
αύξηση της ποιότητας των
προϊόντων.
Με την εξέλιξη των
συστημάτων ευθυγράμμισης
(laser alignment) η διαδικασία
ελέγχου είναι σαφώς πιο
εύκολη και γρήγορη από
οποιαδήποτε από τις
συμβατικές μεθόδους (π.χ.
θεοδόλιχοι, συμβολόμετρα,
αλφάδια) αλλά και πολύ πιο
ακριβής.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει

από βιομηχανικές μελέτες είναι  γνωστό ότι το 50%

των αστοχιών σε παραγόμενα προϊόντα οφείλονται σε

λανθασμένη ευθυγράμμιση (misalignment).
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ /ΟΠΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ή ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η χρήση Laser για την
ευθυγράμμιση μηχανημάτων
παραγωγής όπως CNC
τόρνους, φρέζες, πλάνη,
δράπανα, γερανογέφυρες,
ικριώματα είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη αφού με την
εφαρμογή της  μπορούν να
μετρηθούν και ελεγχθούν:

• Η επιπεδότητα της
εργαλειομηχανής
• Η ομοκεντρότητα μεταξύ των
κέντρων κατεργασίας (μεταξύ
τσοκ κουκουβάγιας)
• Η ευθυγράμμιση της τράπεζας
μετακίνησης
• Η ορθογωνικότητα μεταξύ
των επιφανειών

Η βιομηχανία των
εργαλειομηχανών εξαρτάται
άμεσα από την ακρίβεια της
ορθής ευθυγράμμισης με σκοπό

την:
• Παραγωγή  ποιοτικών
προϊόντων εντός ανοχών.
• Μείωση ελαττωματικών
τεμαχίων - scrap.
• Μείωση της φθοράς των
κοπτικών εργαλείων
• Αύξηση της αποδοτικότητα της
μηχανής μέσω της αύξησης του
αριθμού των παραγόμενων
τεμαχίων.
• Βελτιστοποίηση της διάρκειας
ζωής της εργαλειομηχανής με
άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση
περιόδου αδράνειας λόγω
βλαβών.

Συνοψίζοντας τα οφέλη μιας
σωστά ευθυγραμμισμένης
μηχανής καταλήγουμε στο
συμπέρασμα, ότι  προσφέρει
βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων με μείωση του
κόστους παραγωγής τους.

Στην πλειοψηφία των
εφαρμογών μετάδοσης
κίνησης/ισχύος μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων μηχανημάτων
χρησιμοποιούνται άξονες. 
Μερικές από αυτές είναι η
σύνδεση μεταξύ:
• Αντλίας-Κινητήρα 
• Φτερωτής-Συμπιεστή
• Μειωτήρων στροφών

• Τουρμπίνων
Η ακρίβεια ευθυγράμμισης των
αξόνων σύνδεσης έχει
πρωταρχικό ρόλο στην
αποδοτική λειτουργία του
συστήματος. Σε αντίθετη
περίπτωση τα αποτελέσματα
που προκύπτουν είναι πρόωρη
φθορά των εδράνων, των
στεγανοποιητικών συνδέσμων
και αύξηση των κραδασμών. 
Τα οφέλη μιας σωστής
ευθυγράμμισης είναι:
• Αύξηση  βαθμού απόδοσης. 
• Λειτουργία  κινητήρων σε
υψηλότερες στροφές.
• Μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας.

• Μείωση του κόστους
συντήρησης.
• Μείωση της στάθμης
θορύβου.


