
ΠOIOTHTA EΠIΦANEIΩN

προερχομένων από μηχανουργική κατεργασία.
Mέτρηση με τραχύμετρο -  BPEKOΣIΣ

Οι επιφάνειες που κατασκευάζονται με μηχανουργική κα-

τεργασία  ελέγχονται κυρίως για τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Την οπτική τους εμφάνιση, δηλαδή για τυχόν σημάδια

από κτυπήματα, ακαθαρσίες, γρέζια, υπολείμματα υγρών

κοπής, κηλίδες  που μπορεί να οφείλονται σε θερμική κα-

τεργασία, καψίματα από κακή λείανση, προσβολή από

διαβρωτικές ουσίες, και λοιπά οπτικά ελαττώματα.

β. τη σκληρότητά τους, ιδιαίτερα όταν δεν είναι ίδια σε

όλη τη μάζα του υλικού αλλά έχει προκύψει από επιφανει-

ακή σκλήρυνση (εναζώτωση,  ενανθράκωση,  σκληρή επι-

χρωμίωση, κλπ)

γ. τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά όπως καθορίζο-

νται στο σχέδιο προϊόντος. Εκτός των βασικότερων που

είναι οι διαστάσεις τους ελέγχονται και άλλα χαρακτηρι-

στικά των επιφανειών όπως η επιπεδότητα, η παραλληλία

με άλαλες επιφάνειες, η κυκλικότητα σε καθορισμένα ση-

μεία κυλινδρικών επιφανειών, η εκκεντρότητα, κλπ.

Η συμμόρφωση των χαρακτηριστικών μιας επιφάνειας

που κατασκευάστηκε μηχανουργικά με τις παραπάνω

απαιτήσεις δεν εξασφαλίζει πάντοτε τη λειτουργικότητά

της. Στις σύγχρονες κατασκευές απαιτείται και καλή ποιό-

τητα επιφανείας. Ιδιαίτερα για τις επιφάνειες που πρόκει-

ται να συνεργαστούν με άλλα προϊόντα, τις επιφάνειες

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οπτικά όργανα για

ανάκλαση φωτός, τις επιφάνειες που παλινδρομούν τρι-

βόμενες με άλλες, κλπ. Κλασικό παράδειγμα η επιφάνεια

του δακτυλίου των ρουλεμάν, που πρέπει να έχει διάστα-

ση μέσα σε κάποια όρια, να είναι αρκετά λεία για να συ-

νεργάζεται καλά με την επιφάνεια του άξονα και να έχει

κάποιες «κοιλάδες» σε μικροσκοπική κλίμακα για να

εγκλωβίζει το λάδι της λίπανσης.



Τι εννοούμε με τον όρο ποιότητα επιφανείας;

Λέγοντας ποιότητα κατεργασμένης επιφανείας

εννοούμε το σύνολο των γεωμετρικών, φυσικών

χημκών και κρυσταλλογραφικών της χαρακτηριστι-

κών. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται ή

διαμορφώνονται από τη μηχανουργική κατεργασία

που υφίσταται η επιφάνεια.

Ένα κοινώς αποδεκτό μέτρο της ποιότητα μιας

επιφανείας είναι η τραχύτητά της.

1. Τι λέμε τραχύτητα επιφανείας
Για να καθορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο τραχύ-

τητα επιφανείας θα εξετάσουμε τις γεωμετρικές

αποκλίσεις μίας επιφάνειας από τη θεωρητική της

μορφή που είναι αυτή που καθορίζει το σχέδιο του

προϊόντος.

Οι αποκλίσεις μίας επιφάνειας από αυτή που καθο-

ρίζει το σχέδιο προϊόντος μπορεί να είναι:

Αποκλίσεις μορφής (πρώτης τάξεως). Είναι μα-

κρογεωμετρικές αποκλίσεις, π.χ. στην επιπεδότη-

τα, στην κυλινδρικότητα μιας επιφάνειας, την καθε-

τότητα, την παραλληλία δύο επιφανειών και οφεί-

λονται σε σφάλματα της εργαλειομηχανής, της συ-

γκράτησης του εργαλείου, της συγκράτησης του

κομματιού, κλπ. Σχηματικά αποτυπώνονται στο

[Σχ.1  ] 

Κυματοειδείς αποκλίσεις (δευτέρας τάξεως): Εί-

ναι κυματώσεις της επιφάνειας με σχετικά μεγάλη

περίοδο και συνήθως οφείλονται σε ταλαντώσεις

αυλάκια σε εκκεντρότητα του εργαλείου ή του κομ-

ματιού. Απεικονίζονται στο [Σχ.1] 

Αποκλίσεις τρίτης τάξεως Συνήθως έχουν τη μορ-

φή αυλακώσεων και οφείλονται στη μορφή των ερ-
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Σχ. 1  Aποκλίσεις μορφής κατεργασμένης επιφάνειας.

α. Aποκλίσεις μορφής πρώτης τάξεως .

β. Kυματοειδείς αποκλίσεις μορφής (δευτέρας τάξεως).

γ. Aποκλίσεις τρίτης τάξεως.

δ.  Aποκλίσεις τετάρτης τάξεως.

ε. Kατεργασμένη επιφάνεια (υπερθέρμανση των αποκλίσεων

πρώτης έως και τέταρτης τάξης.

(p ονομαστική επιφάνεια σχεδίου προϊόντος)
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