
Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ -  

 διαζηαζιακές μεηρήζεις  

ΔΗΖΓΖΣΖ : 

ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ  



ΖΜΔΗΟ ‘Α’ 

 
Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο 

ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην θέληξν 

βάξνπο ηνπ λα ζπκπίπηεη κε ηνλ 

άμνλα πεξηζηξνθήο. Τν θάζηζκα 

πξέπεη λα ξπζκίδεηαη όζν ην δπλαηόλ 

ζε νξηδόληηα ζέζε θαη ε πιάηε ζε 

θάζεηε. Τν νκνίσκα ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη έηζη ώζηε ε ρακειόηεξε 

άθξε ηνπ απιαθηνύ ηνπ λα ζπκπίπηεη 

κε ηελ θαηαθόξπθε γξακκή πνπ 

εθάπηεηαη ζην εκπξόζζην άθξν ηνπ 

θαζίζκαηνο.  



ΖΜΔΗΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΛΑΣΖ ‘S’ 

 
• Mη ανακλινόμενη πλάηη 

Τν πην εμέρνλ ζεκείν ηεο πιάηεο ζην ελδηάκεζν επίπεδν, 

κεηαμύ 170 mm θαη 220 mm πάλσ από ην ζεκείν ‘Α’. 

 

• Ανακλινόμενη πλάηη 

Τν πην εμέρνλ ζεκείν ηεο πιάηεο ζην ελδηάκεζν επίπεδν, 

ην νπνίν ηέκλεη κηα θάζεηε ζηελ πιάηε επζεία 400 mm 

από ηελ εκπξόζζηα άθξε ηνπ θαζίζκαηνο, όηαλ ε πιάηε 

έρεη πάξεη θιίζε πξνο ηα εκπξόο από ηελ νπίζζηα ζέζε . 



a: εγκάπζιο επίπεδο 

b: άξοναρ πεπιζηποθήρ 

c: ενδιάμεζο επίπεδο 

Γιάγπαμμα ζημείων αναθοπάρ, άξονερ και επίπεδα 



ΎΦΟ ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘a’ 

To ύςνο θαζίζκαηνο a είλαη ε θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ 

δαπέδνπ θαη ηνπ ζεκείνπ ‘Α’. 

 

Σημείωση: Το ύψος ορίζεται με μέτρηση, είτε από την μπροστινή άκρη 

τοσ καθίσματος με την κλίση τοσ ομοιώματος, ή απεσθείας από το 

σημείο ‘Α’. 



ΠΛΑΣΟ ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘d’  

To πιάηνο θαζίζκαηνο d είλαη ε νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

θαηαθόξπθσλ επζεηώλ πνπ πεξλνύλ από ηηο πιατλέο πιεπξέο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ θαζίζκαηνο, κεηξνύκελε ζην εγθάξζην επίπεδν. 



ΒΑΘΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘c’ 

Τν βάζνο επηθάλεηαο θαζίζκαηνο c είλαη ε κέγηζηε νξηδόληηα 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ θαηαθόξπθσλ επζεηώλ πνπ πεξλνύλ από 

ηελ εκπξόζζηα θαη ηελ νπίζζηα άθξε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

θαζίζκαηνο. 



ΧΦΔΛΗΜΟ ΒΑΘΟ ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘b’  

Τν βάζνο θαζίζκαηνο b είλαη ε νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ ηεο 

κπξνζηηλήο άθξεο ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηεο θάζεηεο πξνβνιήο ηνπ 

ζεκείνπ ‘S’, κεηξνύκελεο ζην ελδηάκεζν επίπεδν . 



ΤΦΟ ΖΜΔΗΟΤ ΣΖΡΗΞΖ ΠΛΑΣΖ ‘S’ 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ  ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΟΤ 

ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘f’  

To ύςνο f είλαη ε θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ ‘S’ θαη 

ηνπ ζεκείνπ ‘Α’ . 



ΤΦΟ ΟΠΗΘΗΟΤ ΜΔΡΟΤ ΠΛΑΣΖ ‘g’  

Τν ύςνο g ηνπ νπίζζηνπ κέξνπο ηεο πιάηεο είλαη ε θαηαθόξπθε 

απόζηαζε κεηαμύ ηεο πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο άθξεο ηνπ 

νπίζζηνπ κέξνπο, κεηξνύκελε ζην ελδηάκεζν επίπεδν. 



ΤΦΟ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΑΚΡΟΤ ΠΛΑΣΖ 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘h’ 

Τν ύςνο h ηνπ αλώηεξνπ άθξνπ ηεο πιάηεο, είλαη ε θαηαθόξπθε 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αλώηεξνπ άθξνπ ηεο πιάηεο θαη ηνπ ζεκείνπ 

‘Α’, κεηξνύκελε ζην ελδηάκεζν επίπεδν. 



ΠΛΑΣΟ ΠΛΑΣΖ ‘i’  

Τν πιάηνο ηεο πιάηεο ‘i’ είλαη ε κέγηζηε νξηδόληηα απόζηαζε 

κεηαμύ ησλ πιατλώλ πιεπξώλ ηεο. 



KΛΗΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘e’ 

H θιίζε επηθάλεηαο θαζίζκαηνο e είλαη ε γσλία ζην ελδηάκεζν 

επίπεδν κεηαμύ ηνπ ρακειόηεξνπ άθξνπ ηνπ νκνηώκαηνο θαη ηεο 

νξηδόληηαο γξακκήο. Η νπίζζηα θιίζε πξνζδηνξίδεηαη κε ‘-’ 

εηδάιισο κε ‘+’. 



ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΚΣΗΝΑ ΠΛΑΣΖ ‘k’ 

Η νξηδόληηα αθηίλα πιάηεο ‘k’ είλαη ε αθηίλα κεηξνύκελε ζην ύςνο 

ηνπ ζεκείνπ ζηήξημεο ηεο πιάηεο ‘S’. 



ΔΤΡΟ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΚΛΗΖ ΣΖ 

ΠΛΑΣΖ ‘l’  

H θιίζε ηεο πιάηεο είλαη ε γσλία κεηαμύ ηνπ εγθάξζηνπ επηπέδνπ 

θαη ηνπ ζεκείνπ ζηήξημεο ηεο πιάηεο ‘S’. Η νπίζζηα θιίζε νξίδεηαη 

κε ‘-’ εηδάιισο κε ‘+’. Τν εύξνο ξύζκηζεο ηεο θιίζεο ηεο πιάηεο 

είλαη ε γσλία κεηαμύ ηεο πην εκπξόζζηαο θαη πην νπίζζηαο ζέζεο 

πνπ κπνξεί λα πάξεη ε πιάηε. 



ΜΖΚΟ ΥΡΖΗΜΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΜΠΡΑΣΟΤ ‘n’  

Τν κήθνο ‘n’ ηεο ρξήζηκεο πεξηνρήο ηνπ κπξάηζνπ είλαη ε νξηδόληηα 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ θαηαθόξπθσλ επζεηώλ πνπ πεξλνύλ από ην 

εκπξόζζην θαη νπίζζην άθξν ηνπ. 



ΠΛΑΣΟ ΥΡΖΗΜΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΜΠΡΑΣΟΤ ‘ο’ 

Τν πιάηνο ‘ν’ ηεο ρξήζηκεο πεξηνρήο ηνπ κπξάηζνπ είλαη ε νξηδόληηα 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ θαηαθόξπθσλ επζεηώλ πνπ πεξλνύλ από ηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή άθξε ηνπ κπξάηζνπ. Αλ ην ζρήκα ηνπ 

κπξάηζνπ δελ επηηξέπεη κία αθξηβή κέηξεζε ηνπ πιάηνπο, πξέπεη 

λα κεηξεζεί 20 mm ρακειόηεξα από ην άλσ άθξν. 



ΤΦΟ ΣΖ ΥΡΖΗΜΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΜΠΡΑΣΟΤ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΘΗΜΑ ‘p’ 

To ύςνο ‘p’ ηεο ρξήζηκεο πεξηνρήο ηνπ κπξάηζνπ είλαη γηα 

νξηδόληηα κπξάηζα ε θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ ηεο αλώηεξεο 

επηθάλεηαο ηνπ κπξάηζνπ θαη ηνπ ζεκείνπ ‘Α’. 



ΑΠΟΣΑΖ ΔΜΠΡΟΘΗΟΤ ΜΔΡΟΤ 

ΥΡΖΗΜΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΜΠΡΑΣΟΤ 

ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΡΟΘΗΑ ΑΚΡΖ ΣΟΤ 

ΚΑΘΗΜΑΣΟ ‘q’ 
Η απόζηαζε ‘q’, είλαη ε νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ ηεο εκπξόζζηαο 

άθξεο ηνπ κπξάηζνπ θαη ηεο θαηαθόξπθεο επζείαο πνπ πεξλά από 

ην εκπξόζζην άθξν ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαζίζκαηνο ζην ελδηάκεζν 

επίπεδν. 



ΠΛΑΣΟ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΥΡΖΗΜΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΧΝ ΜΠΡΑΣΧΝ ‘r’ 

Τν θαζαξό πιάηνο ‘r’ κεηαμύ ησλ κπξάηζσλ είλαη ε νξηδόληηα 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ θαηαθόξπθσλ επζεηώλ πνπ πεξλνύλ από ηηο 

εζσηεξηθέο πιεπξέο ησλ κπξάηζσλ, κεηξνύκελε ζην εγθάξζην 

επίπεδν. 


