
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οποιοσδήποτε παρακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις θα έχει διαπιστώσει ότι οι αναφορές στις έννοιες ποιότητα

και ακρίβεια κατασκευής είναι όλο και συχνότερες και αναφέρονται σε διάφορα προϊόντα και διαδικασίες. Τις πιο πολλές φορές

οι αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας αρκετών προϊόντων προϋποθέτουν αντίστοιχα αυστηρές απαιτήσεις στην παραγωγική δια-

δικασία που γεννά αυτά τα προϊόντα. Όταν αυτή η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει μηχανουργικές κατεργασίες τότε μοι-

ραία μιλάμε - εκτός των άλλων παραγόντων - για ακρίβεια διαστάσεων. 

Από την άλλη πλευρά όμως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής εκτός από τις αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας, αντιμετω-

πίζουμε μία συνεχόμενη πίεση για μείωση του κόστους κατασκευής. 

Για να ικανοποιηθούν και οι δύο αυτές απαιτήσεις πρέπει να εξετάζονται και οι συμβατικές μέθοδοι που επί δεκαετίες ακο-

λουθούνται στις μηχανουργικές κατεργασίες αλλά και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, έχοντας

όμως πάντα κατά νου ότι το σχετικό κόστος πρέπει να έχει κάποια όρια και μάλιστα περιορισμένα. 

Στα πλαίσια αυτά θα επιχειρήσουμε μία προσέγγιση του θέματος στοχεύοντας κυρίως στη διερεύνηση των ορίων που δημι-

ουργούνται από τις απαιτήσεις της παραγωγής.
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2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι γενικές απαιτήσεις για τις

διαστασιακές μετρήσεις κατά τη

διάρκεια της παραγωγής προϊόντων

με μηχανουργική κατεργασία

παραμένουν αναλλοίωτες και είναι οι

ακόλουθες:

• Ορθότητα μέτρησης 

οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι, μέσα

και συσκευές πρέπει να εξασφαλίζουν

ότι η μέτρηση δεν δίνει λάθος

αποτέλεσμα. 

• επαναληψιμότητα μετρήσεων

Κατά τη μαζική παραγωγή υπάρχει

πάντα ο κίνδυνος φθοράς των μέσων

ελέγχου με βλαπτικές συνέπειες στην

επαναληψιμότητα των μετρήσεων.

Επίσης η συμμετοχή του ανθρώπινου

παράγοντα σε μία τέτοια μέτρηση

συχνά δημιουργεί προϋποθέσεις

μείωσης της επαναληψιμότητας των

μετρήσεων

• ταχύτητα εκτέλεσης μέτρησης

πολύ σημαντικό πρόβλημα για τους

σχεδιαστές των μεθόδων ελέγχου.

Από τη φύση της μία σωστή μέτρηση

απαιτεί προσοχή και ηρεμία, άρα δεν

είναι καλό να γίνεται υπό χρονική

πίεση. Από την άλλη όμως ο χρόνος

ελέγχου προστίθεται στο χρόνο

παραγωγής αυτούσιος ή

επιμερισμένος κατά ένα ποσοστό. Εφ’

όσον λοιπόν γενικά γίνεται

προσπάθεια μείωσης του χρόνου

κατασκευής ενός προϊόντος δεν είναι

λογικό να επιβαρύνεται υπέρμετρα

από μη παραγωγικούς χρόνους όπως

οι χρόνοι μετρήσεων.

• μικρό κόστος μέτρησης

είναι προφανές και συμπληρωματικό

των ανωτέρω παρατηρήσεων ότι το

κόστος της μέτρησης δεν πρέπει να

είναι μεγάλο και προφανώς να

επιβαρύνει κατ' ελάχιστο το κόστος

του προϊόντος, τόσο ως εργατικό όσο

ως κόστος κατασκευής μέσων και

μεθόδων ελέγχου.

• ελάχιστο ποσοστό σκάρτων

κομματιών

τυχόν σκάρτα κομμάτια κατά την

παραγωγή πρέπει να αποφεύγονται

για να μην αυξάνουν το κόστος

παραγωγής αλλά και να εντοπίζονται

έγκαιρα ώστε να μην εισέρχονται στις

παρτίδες που φθάνουν στον

καταναλωτή ή στις επόμενες φάσεις

με δυσάρεστες συνέπειες.

Στις παραπάνω απαιτήσεις η μέτρηση

νοείται ως έλεγχος συμμόρφωσης με

την απαίτηση του σχεδίου

κατασaκευής. Συνεπώς αντί του

ακριβούς υπολογισμού μιάς

διάστασης μπορεί να αφορά τον

έλεγχο αν η διάσταση απλά βρίσκεται

εντός των ορίων που απαιτεί το

σχέδιο.

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά τη

διάρκεια της παραγωγής αν μία

διάσταση του κατασκευαζόμενου

προϊόντος βρίσκεται μέσα στα

προκαθορισμένα όρια,

χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι.

Οι πιο συχνά συναντώμενες από αυτές

παρουσιάζονται παρακάτω: 

α. Με τυποποιημένα όργανα μέτρησης

H πιο κοινή μέθοδος μέτρησης, που

χρησιμοποιείται κατάν τη κατασκευή

ενός προϊόντος με μηχανουργική

κατεργασία είναι η μέτρηση των

διαστάσεών του με παχύμετρο ή

μικρόμετρο. Η ίδια μέθοδος μπορεί να

χρησιμοποιείται και σε μαζική
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