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Dlaczego należy dokładnie osiować 
wały, turbiny i maszyny
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• Zwiększona wydajność

• Dłuższy okres eksploatacji wszystkich elementów maszyny

• Lepsza praca przy zmniejszonych drganiach

• Zmniejszone zużycie energii

• Obniżone temperatury na łożyskach, sprzęgłach i smaru

• Mniejsze zużycie

• Mniejsze koszty przechowywania części zamiennych

• Unikanie problemów z przepływem w turbinach

RotAlign® Touch

RotAlign® Touch EX

OptAlign® Touch

ShaftAlign® Touch

PullAlign®

CentrAlign® Ultra RS5

GEO CENTER

Technologia pojedyńczej wiązki lasera pomaga 
uzyskać szybsze i dokładniejsze wyniki

Osiowanie i pomiar  

następujących elementów:
 � Wały
 � Maszyny pionowe
 � Kołnierze
 � Sprzęgła
 � Otwory
 � Turbiny
 � Spoiny
 � Koła pasowe
 � Fundamenty maszyny
 � Wały kardana



Osiowanie maszyn –  
wszystkie zalety w liczbach
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1. Mniejsza liczba napraw 

Jeżeli system jest prawidłowo wyosiowany,
liczbę prac naprawczych można zmniejszyć nawet o 65%.

Prace naprawcze na pompach można zmniejszyć nawet o 30%. Jeżeli lase-
rowe osiowanie jest integralną częścią działań konserwacyjnych, wszystkie 
koszty konserwacji są zredukowane do minimum, ponieważ zmniejszają się 
koszty zakupu części zamiennych i kosztów ich składowania.

2. Dłuższy czas pracy maszyny

Precyzyjne osiowanie laserowo-optyczne w sposób zrównoważony zmniej-
sza mechaniczne zużycie wszystkich elementów obrotowych. 
Jeżeli maszyna jest rozosiowana, ma to negatywny wpływ na mechaniczne 
zużycie łożysk i sprzęgieł. 
Dzięki osiowaniu laserowo-optycznemu i zmniejszonemu zużyciu znacznie 
wydłuża się czas pracy i wydajność maszyny. 

3. Zmniejszone zużycie energii

Precyzyjne osiowanie laserowo-optyczne oszczędza energię, która w 
przeciwnym razie zostałaby utracona z powodu zwiększonego tarcia. 
Nienaturalne naprężenia w maszynie są niwelowane. Zużycie energii moż-
na zatem zmniejszyć nawet o 10%.  
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Osiowanie adaptacyjne z  
PRUFTECHNIK
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Na początku lat 80. XX wieku firma Pruftechnik położyła podwaliny pod światową ewolucję osio-
wania maszyn za pomocą technologii lasera. Wysoce precyzyjne lasery i czujniki zastąpiły liniał 
i czujnik zegarowy i przyczyniają się do niespotykanej dotąd precyzji osiowania. Ale Pruftechnik 
nadal wprowadza innowacje. Systemy osiowania adaptacyjnego, w tym RotAlign®, OptAlign® i 
ShaftAlign® mogą dostosować się do każdego wyzwania w zakresie osiowania, rodzaju maszyn 
lub poziomu doświadczenia użytkownika. Szybkie, proste i intuicyjne zastosowanie jest zawsze 
najwyższym priorytetem dla firmy Pruftechnik. Liczne wymienione niżej funkcje wspierają użyt-
kownika w bezpiecznym, powtarzalnym i precyzyjnym wykonywaniu każdego pomiaru!

Technologia pojedyńczej wiązki lasera
Systemy do laserowego osiowania firmy Pruftechnik stosują technologię wykorzystującą tylko 
jedną wiązkę lasera. To sprawia, że są łatwe w montażu i zapewnia maksymalną precyzję, na-
wet w przypadku skrajnych rozosiowań kątowych.

Aktywna inteligencja sytuacyjna
Aktywna inteligencja sytuacyjna (z ang. “Active Situational Intelligence”, ASI) to przełomowa 
technologia rozwiązywania problemów, dostępna wyłącznie w systemach adaptacyjnego osio-
wania firmy PRUFTECHNIK. ASI pomaga użytkownikowi uniknąć błędów podczas szybkiego po-
miaru i osiowania maszyn.

SensALIGN®
Opatentowana technologia czujników SensALIGN® ma wbudowany inklinometr. Jest to rozwią-
zanie oparte na wykorzystaniu systemu mikroelektromechanicznego (MEMS), który dokonuje 
pomiaru w siedmiu osiach. Podstawą tego jest czujnik XXL HD PSD. Dzięki doskonałej techno-
logii SensALIGN® oraz inteligentnemu trybowi pomiaru intelliSWEEP®, jednoczesnemu przesu-
waniu na żywo w obu płaszczyznach równocześnie (Simultaneous Live Move) i współczynniko-
wi jakości (Quality Factor) zapewniamy powtarzalne i precyzyjne wyniki pomiarów w każdym 
obszarze rozosiowania.

intelliSWEEP®
Dzięki inteligentnemu trybowi pomiaru intelliSWEEP® HD czynniki zakłócające, takie jak luz 
sprzęgła, rozosiowanie kątowe lub zewnętrzne źródła drgań, mogą być łatwo znalezione 
przez użytkownika i wyeliminowane przez system w celu uniknięcia niskiej jakości danych. 
Niezwłocznie po obrocie wału w sposób automatyczny i ciągły zapisywana jest duża liczba da-
nych. Powtarzalność i precyzja pomiaru są więc wielokrotnie wyższe niż w przypadku konwen-
cjonalnych metod pomiarowych opartych na pomiarze trzech punktów.

intelliPASS®
Dzięki inteligentnemu trybowi pomiaru intelliPASS® opartemu na technologii intelliSWEEP® 
rozpsprzęglone wały mogą być mierzone i osiowane względem siebie. W tym celu dwie gło-
wice pomiarowe – czujnik i laser – obracają się obok siebie w różnych położeniach kątowych. 
Pomiary są wykonywane automatycznie, gdy tylko wiązka lasera przechodzi poprzez środek po-
la detekcyjnego czujnika. 

x

y x

y



– szybkie, łatwe i precyzyjne!
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Współczynnik jakości
Współczynnik jakości obliczny dla każdego pomiaru, określa jakość danych w czasie rzeczywi-
stym i uwzględnia czynniki zakłócające, takie jak luz sprzęgła i/lub przekładni oraz prędkość 
obrotową. Uwzględnienie drgań otoczenia w obliczeniach jest unikalne i dostępne wyłącznie w 
urządzeniu firmy Pruftechnik. Wyniki pomiarów o niskiej jakości danych są automatycznie usu-
wane lub mogą być usuwane ręcznie przez użytkownika.

Jednoczesne przesuwanie na żywo w obu płaszczyznach
Jednoczesne przesuwanie na żywo w obu płaszczyznach jest unikatową funkcją, która pozwala 
oszczędzić mnóstwo czasu w trakcie procesu osiowania. Dzięki tej funkcji możliwe jest 
równoczesne monitorowanie korekt w poziomie, jak i pionie oraz wyświetlanie ich w czasie 
rzeczywistym. Przesuwanie na żywo można uruchomić w przypadku dowolnej pozycji czujnika. 

Symulator przesuwu
Symulator przesuwu pozwala zobaczyć, jak maszyna będzie się zachowywać podczas osiowania 
i czy samo osiowanie ostatecznie doprowadzi do uzyskania pożądanego rezultatu, przed rzeczy-
wistym pomiarem z przygotowanymi podkładkami. Jest to bardzo pomocne narzędzie, zwłasz-
cza w przypadku ograniczonej przestrzeni.

vertiSWEEP®
Inteligentny tryb pomiaru vertiSWEEP®, oparty na trybie intelliSWEEP, umożliwia pomiar pio-
nowo zamontowanych wałów napędowych. To sprawia, że osiowanie wałów pionowych jest 
równie łatwe, jak osiowanie wałów poziomych. 
Pomiar odbywa się automatycznie poprzez ciągły obrót.  

Osiowanie wałów kardana
Unikalna i opatentowana metoda pomiaru umożliwia osiowanie wału kardana 
na miejscu, tj. bez demontażu wału.

Trend na żywo
Nazwa “trend na żywo” nie wymaga objaśnień. To funkcja służąca do monitorowania i analizo-
wania zmian położenia maszyn podczas faz rozruchu i wyłączenia, na skutek zmian temperatu-
rowych lub procesowych. W tym samym czasie funkcja ta rejestruje drgania maszyny. Uzyskane 
wartości pomiaru można wykorzystać jako wartości zadane przy osiowaiu maszyn w stanie na 
zimo, aby zapewnić optymalne osiowanie maszyny po wygrzaniu się.

Kontrola drgań
Czujnik SensALIGN® mierzy sumaryczną prędkość drgań (ref) za pomocą specjalnej sondy po-
miarowej. Pomiar drgań po osiowaniu umożliwia sprawdzenie dobrego stanu osiowania i za-
pewnia optymalne działanie.



Wyznacza nowe standardy!
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ROTALIGN® Touch
Niezrównane precyzyjne osiowanie

Dzięki niezrównanej technologii czujników laserowych SensALIGN® 7, RotAlign® Touch jest roz-
wiązaniem wszystkich problemów w zakresie osiowania maszyn. Wyznaczający standardy, sys-
tem do osiowania ROTALIGN® touch oferuje pełen zestaw funkcji adaptacyjnego osiowania w 
celu zapewnienia nowego poziomu dokładności, szybkości i eliminacji błędów ludzkich.

 � Technologia pojedyńczej wiązki lasera, która zmniejsza wpływ luz sprzęgłowego i zwiększa 
dokładność pomiaru

 � Aktywna inteligencja sytuacyjna, która stosuje korygujące informacje zwrotne oraz filtruje 
niskiej jakości pomiary i błędy

 � Osiowanie wałów zasprzęglonych i rozsprzęglonych
 � Osiowanie elementów obrotowych, kołnierzy, sprzęgieł, wałów pośrednich i wałów 
kardana

 � Symulator przesuwu
 � Jednoczesne osiowanie do sześciu sprzęgieł równocześnie
 � WLAN, RFID, transfer do chmury

x

y x

y



Nowy wymiar laserowego  
osiowania 
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OPTALIGN® Touch
Narzędzie do codziennego użytku, którego nie powinno zabraknąć w żadnym warsztacie

OptAlign® Touch to idealne urządzenie do codziennych zadań osiowania w przemyśle – jest to 
system pomiarowy, którego nie powinno zabraknąć w żadnej firmie serwisowej. Dzięki funkcjom 
adaptacyjnego osiowania, takim jak technologia pojedyńczej wiązki lasera i aktywnej inteligencji 
sytuacyjnej, OPTALIGN touch dostosowuje się do sytuacji, maszyny i poziomu doświadczenia 
technika.

 � Niezrównane głowice lasera i czujnika SensALIGN® 5
 � Przemysłowy design: wodo- i pyłoszczelny (IP65), olejo- i wodoszczelny (IP65),  
odporny na zabrudzenia, zarysowania i uderzenia

 � Ciągłe rejestrowanie wartości pomiarowych podczas obrotu lasera i czujnika (TRYB SWEEP)
 � Wyświetlanie wyników procesu osiowania w czasie rzeczywistym (przesuwanie na żywo)
 � Bezprzewodowa transmisja danych (Bluetooth i WLAN)
 � Szybka, intuicyjna instalacja

x

y x

y
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OSIOWANIE WAŁÓW

SHAFTALIGN® Touch
Ustanawia nowy wzór dla rozwiązywania typowych problemów 
z osiowaniem

Ten przyjazny dla użytkownika system łączy technologię po-
jedyńczej wiązki lasera z aktywną inteligencją sytuacyjną, 
umożliwiając zespołom o różnym poziomie doświadczenia 
dostosowanie się do niemal wszystkich rodzajów maszyn przy 
zachowaniu precyzji i szybkości pomiaru. ShaftAlign Touch 
oferuje możliwości adaptacyjnego osiowania oraz  funkcje, 
takie jak: 

 � Technologia pojedyńczej wiązki lasera, która redukuje 
wpływ luzu sprzegłowego i zwiększa dokładność pomiaru

 � Aktywna inteligencja sytuacyjna, która zapewnia kory-
gujące informacje zwrotne pomagające użytkownikom 
odfiltrować niskiej jakości pomiary i błędy

 � Maksymalnie osiem punktów pomiarowych (w porów-
naniu do tylko trzech w przypadku konkurencyjnych 
systemów)

 � Kalkulator rozszerzalności cieplnej
 � Moduł Wi-Fi i oprogramowanie na PC umożliwiające 
przenoszenie danych i współpracę w chmurze

 � Zintegrowany czytnik identyfikacji maszyn RFID  

ROTALIGN® Touch EX
Adaptacyjne osiowanie dla obszarów EX/ATEX

RotAlign® Touch EX dociera do maszyn i systemów 
w obszarach zagrożonych wybuchem, w których nie można 
stosować  
zwykłych urządzeń: certyfikat dla strefy 1 ATEX/IECEx.

 � Przemysłowy design: wodo- i pyłoszczelny (IP68), olejo- i 
wodoszczelny (IP65), odporny na zabrudzenia, zarysowa-
nia i uderzenia

 � Ekran dotykowy odpowiedni do obsługi w rękawiczkach
 � Osiowanie do sześciu kolejnych wałów
 � Osiowanie maszyn pionowych (vertiSWEEP)
 � Osiowanie rozsprzęglonych wałów i wałów kardana
 � Wykrywanie etykiet RFID i zintegrowana kamera
 � Bezprzewodowa transmisja danych (Bluetooth i WLAN) 
 
 
 
 
 
 



1110

OSIOWANIE WAŁÓW

PULLALIGN®/PULLALIGN® Lite 2
Osiowanie kół pasowych z dokładnością laserową

Łatwe w użyciu urządzenie do osiowania laserowego PullAlign® 
umożliwia szybkie i wydajne osiowanie kół pasowych. 

 � Dostępne z czerwonym lub zielonym laserem
 � Wysoka siła trzymania magnesów
 � Łatwe użycie
 � Odbłyśnik laserowy zapewniający wysoką precyzję
 � Cele z regulacją wysokości zapewniające szybkie zastoso-
wanie 
 
 
 
 
 
 

Oprogramowanie do osiowania ARC® 4.0
Planowanie i dokumentowanie procesów osiowania

To ekskluzywne oprogramowanie jest idealnym rozwiązaniem  
do przechowywania danych pomiarowych w chmurze i śle-
dzenia stanu osiowania w formie graficznych wykresów tren-
dów.

 � Konfigurowalne szablony zestawów urządzeń, sprzęgieł,  
tolerancji, różnych trybów pomiaru i raportów

 � Tryb pomiaru jest sugerowany automatycznie  
 
w zależności od typu łożyska

 � Zgodność z urządzeniami z serii RotAlign®, OptAlign® i 
ShaftAlign® Touch 

 � Możliwe importowanie i eksportowanie danych
 � Zapisywanie i zarządzanie danymi maszyny
 � Idealny dla dużych zdecentralizowanych firm, zespołów 
serwisowych i firm serwisowych 
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POMIARY GEOMETRYCZNE

CENTRALIGN® Ultra RS5
Osiowanie otworów i pomiar turbin

CENTRALIGN® Ultra RS5 jest idealnym systemem do pomiaru 
równoległości otworów (w silnikach spalinowych, sprężarkach, 
pompach, przekładniach, wałach śrubowych lub turbinach pa-
rowych/gazowych itp.).

 � Pomiar średnic od 120 mm do 4000 mm
 � Czujnik kontrolny do monitorowania dryftu lasera
 � Najwyższa precyzja dzięki rozdzielczości w zakresie mikro-
nów

 � Szybszy i dokładniejszy niż jakakolwiek tradycyjna metoda
 � Maksymalna odległość pomiarowa wynosząca 50 metrów  
(z laserem dalekiego zasięgu)

 � Zgodność z oprogramowaniem Alignment Center

Czujnik i laser SensALIGN® 7
Pomiar równoległości, prostoliniowości  
i prostopadłości

Czujnik i laser SensALIGN® 7 to narzędzie o największej mocy 
obliczeniowej do osiowania firmy Pruftechnik. Jego unikalna 
technologia dwóch płaszczyzn pomiarowych przewyższa wszyst-
kie inne porównywalne systemy, szczególnie w obszarach o 
ekstremalnych warunkach na maksymalnych i minimalnych od-
ległościach.

 �7-osiowy system pomiarowy
 �Zintegrowany inklinometr MEMS
 �Pomiary geometryczne z GEO CENTER
 �Komunikacja danych Bluetooth

LEVALIGN® Expert
Laser o dużej mocy do wszystkich pomiarów geometrycznych

LevAlign® Expert to precyzyjny laser o dużej mocy i zasięgu do 
100 m bez zjawiska dryftu. Jest to idealny system do wszyst-
kich pomiarów poziomowania, płaskości i prostoliniowości.

 �Samopoziomujący
 �Możliwe sterowanie za pomocą aplikacji zdalnej
 �Pomiar w kierunku poziomym i pionowym
 �Zgodność z czujnikiem SensALIGN® 7 

Zastosowania
 �Pomiar podłóg hal
 �Pomiar fundamentów stanowiska badawczego
 �Na przykład weryfikacja płaskości/równoległości w płasz-
czyźnie dużych pras 
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POMIARY GEOMETRYCZNE

INCLINEO®
Inklinometr o wysokiej wydajności

Inclineo® mierzy płaskość i równoległość powierzchni, niezależ-
nie od kąta nachylenia. Podobnie można sprawdzić kątowość i 
poziomowanie.

 �Pomiar nachylenia względnego i bezwzględnego
 �Obliczanie profili powierzchni i kołnierzy maszyn
 �Możliwość obrócenia obudowy o 360°

Zastosowanie:
 �Cylindry ciśnieniowe dużych pras
 �Pomiar dokładności ustawienia pionowego maszyn piono-
wych

 �Sprawdzanie geometrii maszyn CNC 
 

Oprogramowanie Geo Center
Wielowymiarowa wizualizacja pomiarów geometrycznych

W fazie planowania i projektowania programu CAD wszystkie linie 
i poziomy maszyny lub jej fundamenty są w 100% proste i pła-
skie. Niemniej jednak ciepło, zimno, wilgotność i siły mechanicz-
ne ograniczają rzeczywiste właściwości materiału. Geometryczne 
odchylenia powierzchni względem siebie, nawet przy prostych 
szynach i płaskich fundamentach, powstają całkowicie “natural-
nie”.
Dzięki oprogramowaniu Geo Center firmy Pruftechnik odchylenia 
te można wizualizować w jasny, szybki i łatwy sposób. Dane po-
miarowe z laserowych systemów pomiarowych firmy Pruftechnik 
są przesyłane bezpośrednio przez Bluetooth do laptopa lub kom-
putera PC za pomocą zainstalowanego oprogramowania Geo 
Center.

Oprogramowanie Geo Center oferuje wiele możliwości pomia-
rów geometrycznych:
 

 �Pomiar prostoliniowości (np. na szynach, prowadnicach lub 
otworach)

 �Pomiar płaskości (np. stołów lub fundamentów maszyny)
 �Poziomowanie (np. połówek maszyny)
 �Dokładność ustawienia pionowego (np. wałów lub po-
wierzchni pionowych)

 �Pomiar równoległości (np. szyn lub powierzchni) 

Pruftechnik ma w ofercie moduły lasera i czujnika odpowiednie 
do każdego zadania specjalnego. GEO CENTER umożliwia two-
rzenie indywidualnych szablonów pomiarowych i definiowanie 
poziomów pomiarowych w niezależny i swobodny sposób. 
GEO CENTER wykorzystuje nowoczesny graficzny interfejs użyt-
kownika, zapewniając szybką i łatwą obsługę. Wyniki pomiarów 
wyświetlane są w kolorowych modelach 2D i 3D. 
Odchylenia od normy można zatem wykryć na pierwszy rzut oka.
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AKCESORIA

Elementy mocujące
Niezbędne akcesoria do każdego zastosowania standardowego  
i specjalnego

Doskonałe osiowanie można osiągnąć tylko za pomocą odpo-
wiednich elementów mocujących laser i czujnik – wszystko 
jest możliwe.

Elementy mocujące do zastosowań standardowych i specjal-
nych:

 �Do wałów kardana
 �Do wałów nieobracalnych
 �Do niezwykle wąskich przestrzeni 
 

Podkładki
Nie można się bez nich obejść

Podkładki firmy Pruftechnik są dostępne w wielu różnych 
grubościach i rozmiarach. Można je szybko, łatwo i wygod-
nie przenosić z warsztatu na maszynę w praktycznej walizce 
transportowej.

 �Od 60 x 50 mm o grubości 0,025 mm (M12) 
Maks. 200 x 165 mm o grubości 3 mm (M52)

 �Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 � Informacje o rozmiarze każdej podkładki
 �Gradowane do użytku bezurazowego 
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INDUKCYJNE NAGRZEWNICE DO ŁOŻYSK

EDDYTHERM®
Nagrzewanie łożysk poprzez indukcję

Pruftechnik dostarcza nie tylko wysokiej jakości systemy do 
osiowania maszyn i wałów, ale także odpowiednie narzędzia 
do montażu łożysk na wałach. 

W ciągu zaledwie kilku minut łożyska są wstępnie podgrze-
wane poprzez indukcję do tego stopnia, że się rozprężają i 
wślizgują się bez wysiłku na wał. Kiedy łożysko się ochładza, 
przyjmuje swój pierwotny rozmiar, a tym samym gwarantuje 
żądane ścisłe dopasowanie na wale i w maszynie. Ze względu 
na ciepło indukcyjne wszystkie tolerancje i właściwości mate-
riału są utrzymywane bez strat. Nie są konieczne dalsze czyn-
ności robocze. EddyTherm® jest bezpiecznym narzędziem, 
które ogrzewa tylko obrabiany element, a nie narzędzie.

Produkt EddyTherm® jest dostępny w dwóch różnych wer-
sjach, w zależności od wielkości łożyska lub obrabianego ele-
mentu.

EddyTherm® portable: 

 �Do obrabianych elementów o średnicy wewnętrznej 
20 mm

 �Maks. ładunek: 10 kg
 �Ciepło indukcyjne o maks. temperaturze 180°C 
 

EddyTherm® 2x:

 �Maks. ładunek: 80 kg
 �Ciepło indukcyjne o maks. temperaturze 240°C
 �Dostępne opcje: 200–575 V przy 50/60 Hz 
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Fluke Deutschland GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Niemcy
Telefon: +49 89 99616-0
Internet: www.pruftechnik.com

©2020 Fluke Corporation  
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.   
DOC 01.401.09.20.pl

Powielanie lub modyfikacja niniejszego dokumentu bez  
pisemnej zgody Fluke Corporation jest niedozwolona.

www.pruftechnik.com

PRUFTECHNIK dostarcza  
wiodące na świecie systemy do  
osiowania adaptacyjnego i nie tylko

Osiowanie maszyn i wałów

Monitorowanie maszyn i systemów

Nieniszczące badanie materiałów


