
Σήμερα η ανάγκη για μετρήσεις

ακόμα μεγαλύτερης ακριβείας

και αξιοπιστίας είναι πιο

επιτακτική από ποτέ. Σίγουρα οι

πιο παλιοί θα συμφωνήσουν

ότι, όλο και πιο πολύ, οι

απαιτήσεις για ακρίβεια

μετρήσεων μεγαλώνουν και οι

ανοχές μικραίνουν. Τον κανόνα

αυτόν ακολουθεί πιστά και μια

ακόμα κατηγορία κατασκευών

που σχετίζεται με τεμάχια με

μεγάλες διαστάσεις ή  με

συναρμογές τεμαχίων που

τελικά καθιστά το μέγεθός τους

μεγάλο.

Με βασικό γνώμονα την ορθή

συμπεριφορά  της κατασκευής,

οι ανοχές ακόμα και σε τεμάχια

μεγάλων διαστάσεων, γίνονται

όλο και πιο στενές,

διασφαλίζοντας έτσι την

αξιοπιστία αλλά και την

ασφάλεια της κατασκευής.

Τα συμβατικά όργανα μέτρησης

όπως π.χ παχύμετρα,

μικρόμετρα, κυλινδρόμετρα,

αλφάδια, γωνιόμετρα  κ.α

πολύ συχνά αδυνατούν να

καλύψουν τις ανάγκες

διαστασιολογικών μετρήσεων

σε εύρος και ακρίβεια

μετρήσεων. Επιπλέον φυσικά,

αδυνατούν να καλύψουν την

ανάγκη για σύνθετες  μετρήσεις

σε δύο ή και τρεις άξονες όπως

για παράδειγμα μέτρηση

επιπεδότητας, ομοαξονικότητας,

παραλληλίας, καθετότητας,

κωνικότητας κ.α. Το

αποτέλεσμα λοιπόν είναι συχνά

απογοητευτικό  αφού τελικά

αδυνατούν να μετρήσουν

ολοκληρωμένα & αξιόπιστα τα

επιμέρους στοιχεία ή το σύνολο

της κατασκευής.

Δεδομένων λοιπόν των

περιορισμών των συμβατικών

μέσων ελέγχου, το κενό για την

διασφάλιση της  αξιοπιστίας

των μετρήσεων μεγαλώνει
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Μετρητικές μηχανές 

συντεταγμένων 

τύπου φορητού 

αρθρωτού βραχίονα



συνεχώς.  Το τεχνολογικό αυτό

κενό έρχονται να καλύψουν οι

Μετρητικές Μηχανές

Συντεταγμένων  (Coordinate

Measuring Machine –C.M.M.

Articulated Arm) τύπου

Φορητού Αρθρωτού Βραχίονα

οι οποίες διαθέτουν:

• Δυνατότητα Μέτρησης & Αντιγραφής 

σε τρεις (3) άξονες

• Ακρίβεια μέτρησης από0,025mm

• Μεγάλο εύρος μέτρησης έως και 6 μέτρα. 

• Μέτρηση ακόμα και σε μέρη

με Δύσκολη Πρόσβαση

• Φορητότητα συνδυασμένη με

ελαφριά & ανθεκτική κατασκευή 

• Σύνδεση με Laser Scanners για ταχύτατο

Αντίστροφο Σχεδιασμό (Αντιγραφή) 

• Καλύτερος Λόγος Τιμής/Απόδοσης

• Πλέον Οικονομική Λύση CMM σε σχέση

ακρίβεια μέτρησης/εύρος μέτρησης

Αν και αυτού του τύπου οι

μετρητικές μηχανές έχουν βρει

μεγάλη απήχηση, στον έλεγχο

μηχανολογικών κατασκευών

στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει

πλέον δειλά και στον τόπο μας. 

Μερικοί από τους τομείς οι

οποίοι μπορούν να

επωφεληθούν από τη χρήση

τέτοιων μηχανών είναι:

• Ποιοτικού Ελέγχου &

Διασφάλισης Ποιότητας, αφού

επιτρέπει την αξιόπιστη μέτρηση

& έλεγχο της κατασκευής.  

• Ελέγχου Παραγωγής,  αφού

επιτρέπει μέσω του

Αντίστροφου Σχεδιασμού την

αναπαραγωγή εργαλείων

παραγωγής, διασφαλίζοντας

έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία

της παραγωγής.

• Συντήρησης, αφού μπορεί να

αναλυθεί η φθορά αλλά και να

κατανοηθεί η συμπεριφορά της

κατασκευής

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΘΕΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Οι  Φορητές CMM τύπου

Αρθρωτού Βραχίονα  με

ακρίβεια μέτρησης από

0,025mm βρίσκουν τη 

θέση τους στο χώρο 

της διαστασιολογικής

μετρολογίας όπως

φαίνεται στο σχήμα που

ακολουθεί.

Υστερώντας από τις Σταθερές

CMM  σε ότι αφορά την

ακρίβεια των μετρήσεων αλλά

και την έλλειψη δυνατότητας

αυτοματοποιημένων μετρήσεων
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