
50

M A Ϊ O Σ  -  I O Y N I O Σ

ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΩΛΗΝΩΝ

Προβλήματα και ιδιαιτερότητες

Σε πολλές εφαρμογές είναι

απαραίτητο να γνωρίζουμε την

καταλληλότητα του υλικού που

θα χρησιμοποιήσουμε σε μία

κατασκευή. Σε ευαίσθητες και

καλά προγραμματισμένες

εφαρμογές οι προμηθευτές ή οι

κατασκευαστές του υλικού

πιστοποιούν την καταλληλότητά

του με έγγραφα που το

συνοδεύουν. Αν και αυτή η

πρακτική επιδιώκεται να είναι ο

κανόνας, εν τούτοις ακόμα και

σήμερα στις περισσότερες

εφαρμογές τα

χρησιμοποιούμενα υλικά δε

συνοδεύονται από

πιστοποιητικά που κάποιες
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φορές κοστίζουν επί πλέον.

Αναζητούνται λοιπόν συχνά

κριτήρια που θα πιστοποιούν

κάποιες ιδιότητες του υλικού

των προς κατεργασία

προϊόντων. Όσον αφορά την

αντοχή των μετάλλων, του

κυριότερου παράγοντα για την

αντοχή μιας κατασκευής, οι

μέθοδοι που μετρούν και

ελέγχουν την αντοχή τους είναι

στην πλειοψηφία τους

καταστροφικές. Απαιτείται

δηλαδή δοκίμιο ή δοκίμια από

το ίδιο υλικό που να έχει

υποστεί την ίδια κατεργασία το

οποίο υποβάλλεται σε δοκιμές

που το καταστρέφουν. Αντίθετα

με τις δοκιμές αυτές, η

σκληρομέτρηση το μόνο που

αφήνει στην επιφάνεια του

υλικού είναι ένα μικρό σημαδάκι

που πολλές φορές είναι

δυσδιάκριτο. Επί πλέον είναι

πολύ γρήγορη μέθοδος και

όταν απαιτείται μπορεί να γίνει

και επί τόπου στη θέση

παραγωγής ή αποθήκευσης.

[σχ.1] Το ερώτημα που

ανακύπτει είναι πόσο ασφαλή

αποτελέσματα μπορεί να δώσει

η σκληρομέτρηση για την

ποιότητα του υλικού. Γενικά

όταν στα κριτήρια ποιότητας

του υλικού περιλαμβάνεται

μόνον η σκληρότητά του, δεν

γεννάται ζήτημα. Η πιστοποίηση

καλύπτεται πλήρως. Όταν

πρόκειται για άλλες μηχανικές

ιδιότητες του υλικού, τότε

πρέπει να γίνει ένας

διαχωρισμός ανάμεσα στους

χάλυβες και τα λοιπά

βιομηχανικά υλικά. Για τους

χάλυβες υπάρχει άμεση

συσχέτιση της σκληρότητας με

το όριο θραύσης (Πίνακας 1]

οπότε η σκληρομέτρηση γίνεται

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Για

τα υπόλοιπα μέταλλα δίνει μία

ένδειξη της αντοχής τους χωρίς

να μπορεί εύκολα να

εξασφαλισθεί η αντιστοιχία με

τις τιμές των μεγεθών που

ορίζουν τη μηχανική αντοχή.

Ένα σκληρόμετρο λοιπόν στο

χώρο παραγωγής μπορεί να

διώξει αμφιβολίες, να δώσει

ένδειξη για την ποιότητα του

υλικού και να κατευθύνει τις

επόμενες παραγωγικές κινήσεις

χωρίς να απαιτείται η

χρονοβόρα επίσκεψη σε

εργαστήριο δοκιμών. Ούτως ή

άλλως οι δοκιμές σε

εργαστήριο δεν μπορεί να

υποκατασταθούν από τη

σκληρομέτρηση η οποία όμως

μπορεί να παρέχει πολύ

χρήσιμα συμπεράσματα σε

έμπειρους τεχνικούς και το

κυριότερο γρήγορα και

ανέξοδα.

Για το λόγο αυτό και για τις

ανάγκες ελέγχου και

πιστοποίησης χρησιμοποιείται

και για τη μέτρηση σωλήνων.

Εδώ όμως η μέτρηση δεν είναι

πάντα τόσο εύκολη όσο κατά τη

μέτρηση επίπεδης επιφάνειας.

Η κυλινδρική μορφή του

σωλήνα και το γεγονός ότι δεν

είναι συμπαγής δημιουργούν

κάποια προβλήματα στη

μέτρηση και κατ’ επέκταση στην

αξιοπιστία της μεθόδου. Γι αυτό

απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή

κατά τη μέτρηση σωλήνων σε

σχέση με προϊόντα με επίπεδες

επιφάνειες.

Ιδιαιτερότητες 
της σκληρομέτρησης
σωλήνων

Για να εκτελεστεί σωστά μία

μέτρηση σκληρότητας δεν

απαιτείται ιδιαίτερα βαθιά

γνώση. Μία απλή εκπαίδευση
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