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Ρεκτιφιέ λείανσης άνευ κέντρων
Ανάμεσα στις μηχανουργικές κατεργασίες, η λείανση ή κατεργασία ρεκτιφιέ, είναι από τις

πλέον χρονοβόρες. Μία φάση λείανσης ανάμεσα στις παραγωγικές φάσεις κατασκευής ενός

προϊόντος μοιάζει να καταδικάζει την παραγωγή σε μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι όμως ανα-

γκαία στις περιπτώσεις που επιδιώκεται μεγάλη ακρίβεια κατεργασίας, στην κατεργασία χα-

λύβων που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία σκλήρυνσης, καθώς και όπου απαιτείται πολύ

καλή ποιότητα επιφανείας.

Σαν μηχανουργική κατεργασία αφαίρεσης υλικού, από τη φύση της υστερεί πολύ σε ταχύτητα

από τις κατεργασίες κοπής. Επίσης συχνά απαιτεί πολύ προσεκτικό δέσιμο στη μηχανή, ώστε

να επιτυγχάνεται η διαστασιακή ακρίβεια του προϊόντος καθώς και τακτικούς ελέγχους δια-

στάσεων με το κομμάτι στη θέση εργασίας. Η καθυστέρηση που συνεπάγεται όλη αυτή η δια-

δικασία λείανσης είναι αποδεκτή όταν πρόκειται για σημαντικά μεμονωμένα κομμάτια, όπως

λόγου χάριν ένα έμβολο, αλλά σε παραγωγή ικανού αριθμού κομματιών γίνεται απαράδεκτη.

Για το λόγο αυτό οι τεχνικοί της βιομηχανίας χρησιμοποιούν παραγωγικές μεθόδους λείαν-

σης, όπου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη λείανση με άλλες μεθόδους. (Ευτυχώς η εξέ-

λιξη της τεχνολογίας των κατεργασιών κοπής σε αρκετές περιπτώσεις δίνει ακρίβεια και επι-

φάνειες συγκρίσιμες με τη λείανση, χρησιμοποιώντας σύγχρονα κοπτικά πλακίδια, εργαλειο-

μηχανές κατεργασίας υψηλών ταχυτήτων, πολύστροφες ατράκτους κλπ).

Pεκτιφιέ άνευ κέντρων 
(εταιρεία Kid Loping)



Ρεκτιφιέ άκεντρης

λείανσης

Στις συνήθεις κατεργασίες ρεκτι-

φιέ πρέπει να εξασφαλίζουμε:

• από τη μια περιστροφή με πολ-

λές στροφές ανά λεπτό και 

• από την άλλη το σωστό κεντρά-

ρισμά τους στη μηχανή ώστε να

επιτευχθεί η απαιτούμενη ακρί-

βεια. 

Για τούτο τα κομμάτια δένονται

από τη μία άκρη τους σε τσοκ και

από την άλλη συνήθως συγκρα-

τούνται σε κέντρο (περίπτωση

εξωτερικής λείανσης). Κατόπιν

κεντράρονται επιμελώς με τη

βοήθεια ωρολογιακού ελεγκτήρα

ή παραγωγικότερα ιδιοσυσκευής.

Ακολουθούν κάποιοι νεκροί χρό-

νοι για να πιάσει η μηχανή τις

στροφές που απαιτεί η κατεργα-

σία και να πλησιάσει ο τροχός το

κομμάτι. Η λείανση αυτή καθ’αυ-

τή είναι χρονοβόρα διαδικασία

αφού το πάσο δεν ξεπερνά λίγα

δέκατα του χιλιοστού. Επιπρό-

σθετα για την επίτευξη μιας αυ-

στηρής ανοχής χρειάζονται εν-

διάμεσες μετρήσεις,

Όλους αυτούς τους χρόνους

προετοιμασίας και ενδιάμεσων

μετρήσεων είναι που ελαχιστο-

ποιεί η άκεντρη λείανση. Ο όρος

άκεντρη (που ίσως ξενίζει ως νεο-

λογισμός, αλλά μεταφράζει το

αγγλικό centerless ή το γερμανι-

κό spitzenlos) δικαιολογείται από

το γεγονός ότι η εργασία δεν γί-

νεται στα κέντρα ή με συγκράτη-

ση των κομματιών σε τσοκ ή άλλη

ιδιοσυσκευή. Το πως εκτελείται

παρουσιάζεται στις επόμενες

γραμμές: 

Αρχή λειτουργίας

Στην κλασσική λείανση το κομμά-

τι στερεώνεται από τα άκρα του

(σε κέντρα ή κέντρο και τσοκ) και

παίρνει περιστροφική κίνηση από

το ένα άκρο του. Στην άκεντρη

λείανση το κομμάτι βρίσκεται με-

ταξύ δύο περιστρεφόμενων τρο-

χών και υποστηρίζεται από ένα

υποστήριγμα. Κατά τη διάρκεια

της λείανσης περιστρέφεται γύ-

ρω από τον άξονά του, λειαίνεται

και κινείται κατά μήκος του άξονα

μέχρι να ξεφύγει από τους δύο

τροχούς [σχ..1 ] 

Αν οι δύο τροχοί περιστρέφονται

με την αντίθετη φορά και την ίδια

ταχύτητα το κομμάτι παρά την

τριβή και με τους δύο τροχούς

μένει ακίνητο και δεν λειαίνεται.

• Αν οι τροχοί περιστρέφονται με

την ίδια φορά και την ίδια ταχύτη-

τα το κομμάτι περιστρέφεται με

γραμμική ταχύτητα όση το άθροι-

σμα των δύο ταχυτήτων αλλά δεν

λειαίνεται. Είναι σαν να έχουμε

τρία συνεργαζόμενα γρανάζια.

• Αν οι τροχοί περιστρέφονται με

αντίθετη φορά και την ίδια ταχύ-

τητα το κομμάτι μένει ακίνητο,

«τρίβεται» στους δύο τροχούς αλ-

λά δεν γίνεται λείανση.

• Λείανση έχουμε όταν και οι δυο

τροχοί περιστρέφονται με την

ίδια φορά αλλά ο ένας από τους

δύο πολύ πιο αργά από τον άλ-

λον. Έτσι φρενάρει το κομμάτι
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