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Oppervlaktetoestand 

 

Niet alleen de maat van een element moet voldoen aan bepaalde eisen, ook de 

oppervlakteafwerking is belangrijk. 

 

Naargelang de functie van een element, kan de toestand van het oppervlak 

variëren van zeer ruw tot zeer glad. 

Deze oppervlakteruwheid is afhankelijk van de manier waarop het werkstuk 

wordt afgewerkt. 

Het is duidelijk dat ruwe oppervlakken, die met elkaar in aanraking zijn en ten 

opzichte van elkaar bewegen (draaiende as in een boring), zeer veel wrijving 

zullen veroorzaken en er zeer vlug slijtage zal optreden. 

Anderzijds zal de kostprijs van een werkstuk stijgen naargelang de 

oppervlakken gladder moeten worden afgewerkt. 

Onderzoek toont dat de ruwheid 4 keer verkleinen, de kostprijs van het stuk 

ongeveer verdubbelt. 

 

Wanneer men een oppervlak zeer sterk vergroot, verkrijgt men een zoals 

hieronder voorgesteld.
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De lijn van het golfprofiel verdeelt het oppervlakteprofiel zo, dat de som van de 

oppervlakken die gelegen zijn boven de gemiddelde lijn gelijk is aan de som van 

de oppervlakken gelegen onder de gemiddelde lijn. 

Tel het aantal toppen en dalen. De oppervlakteruwheid is de som van alle 

gemeten waarden, gedeeld door het aantal. Alle Y-waarden worden als positief 

beschouwd. 

 

Ra = ( Y1 + Y2 + Y3 + … + Y n) / n  

Ra wordt berekend met bovenstaande formule en uitgedrukt in µm. De Ra-

waarde is dus de gemiddelde hoogte van de toppen en de dalen ten opzichte 

van de gemiddelde lijn ( golfprofiel ). 

 

De Internationaal overeengekomen ruwheidswaarde Ra is bij benadering gelijk 

aan de gemiddelde afwijking van het oppervlakteprofiel ten opzichte van de 

gemiddelde lijn. 

De eenheid  van Ra is de micrometer ( 0.001 mm). 

Internationaal zijn de volgende waarden voor de Ra vastegelegd: 

0.0025 – 0.05 – 0.1 – 0.2 – 0.4 – 0.8 – 1.6 – 3.2 – 6.3 – 12.5 – 25 – 50 – 100 . 
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Symbool:  

Het basis symbool bestaat uit een V met ongelijke benen, die ten opzichte van 

elkaar een hoek vormen van 60°. 

 

 

 

Het basissymbool om de ruwheid aan te duiden, zie je in de linkse figuur. 

Dit symbool duidt aan dat de oppervlakteruwheid zowel door een verspanende 

( draaien, frezen, … )als door een niet-verspanende ( gieten, walsen, …) 

bewerkingen verkregen worden. 

Het symbool van de middelste figuur, duid aan dat je een verspanende 

bewerking moet toepassen. 

Een vlak met het symbool van de rechtse figuur, mag geenszins verspaand 

worden. 

De ruwheidswaarde a die ingeschreven worden, gebeurd meestal volgens de 

internationaal vastgestelde waarde. 

 

Aanduidingen: 

Bij het symbool kunnen, naast de ruwheidswaarde ( hoofdaanduiding), veel 

aanduidingen staan. 

De plaats van de letter duidt de plaats aan waar de betreffende aanduiding 

moet worden geplaatst. 
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a = ruwheidswaarde 

b = richting van de bewerkingsgroeven 

c = opgelegd fabricageprocédé 

d =behandeling die de onderliggende laag wijzigt 

e = oppervlaktebehandeling ( bekleding ) 

f = bewerkingstoeslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tekeningen tonen dat je twee waarden plaatst bij het symbool, 

als het nodig is om de ruwheid ook naar onder toe te begrenzen. 

De grootste waarde komt altijd boven de kleinste te staan. 

Boven de horizontale lijn van het ruwheidsteken wordt een verplicht 

fabricageprocédé of/en een oppervlaktebehandeling geplaatst. 

Een behandeling die de onderliggende laag wijzigt, zoals harden, wordt onder 

de horizontale lijn geplaatst. 

Het bovenvlak van het onderste stuk wordt eerst geslepen en daarna gehard. 

De hardheid moet volgens Rockwell gelegen zijn tussen 58 en 62 eenheden. 

( zie volgend figuur ) 

f 

f 
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De ruwheidswaarde: 

De Ra waarde komen overeen met ruwheidsklassen. 

 

Men mag in het symbool zowel de Ra waarde als de overeenstemmende klasse 

gebruiken als aanduiding. 

De Ra waarde of klasse duidt altijd de bovengrens aan. Dit wil zeggen dat het 

oppervlak niet ruwer mag zijn dan de vermelde waarde. 

Indien het nodig is om de ruwheid ook naar onder te begrenzen, plaatst men 

twee waarden bij het symbool, de grootste waarde altijd boven de kleinste. 
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De ligging van de groeven: 

 

Wanneer de richting van de bewerkingsgroeven belangrijk is voor het 

functioneren van het werkstuk, moet men deze richting aanduiden door bij het 

ruwheidswaardeteken het juiste symbool te plaatsen. 

 

 

Het opgelegd fabricageprocédé: 

Wanneer een oppervlak moet worden bekomen op een welbepaalde manier, 

wordt deze manier bij het ruwheidswaardeteken geschreven. 

Indien het echter een normale bewerking betreft, wordt dit nooit op de 

tekening vermeld. 
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Normale bewerkingen zijn zagen, boren, draaien, frezen, schaven en eventueel 

ruimen. 

 

Het verband tussen de verschillende bewerkingsmethoden en de bereikbare 

ruwheidswaarden kan van de tabel afgelezen worden. 

Een oplopende helling duidt op een fijne ruwheidswaarde. 

Een aflopende helling duidt op een grove ruwheidswaarde. 

 

Dat er een verband bestaat tussen de functie van het vlak en de vereiste 

ruwheidswaarde is overduidelijk. 
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Aanduiding op een tekening: 

het ruwheidsteken wordt loodrecht op de lijn die het vlak voorstelt met als 

voorwaarde dat de aanduidingen leesbaar zijn van onder en/ of rechts.  

Op elk vlak moet er een ruwheidswaardenteken worden geplaatst. 

Op éénzelfde vlak mag men slechts één ruwheidswaardenteken plaatsen en 

wel in het aanzicht dat de maataanduiding bevat van dat vlak. 
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Cilindrische oppervlakken worden beschouwd als één vlak. 

hierbij hoeft men slechts één ruwheidswaardenteken te plaatsen op een 

cilindrisch oppervlak. 

Wanneer niet dezelfde ruwheidswaarde van toepassing zijn over de ganse 

lengte van een vlak, wordt de grens tussen beide ruwheden aangeduid met een 

maat. 

Soms moet een afronding een bepaalde ruwheid hebben die verschilt van de 

aangrenzende vlakken. Men duidt dit aan met een dikke gemengde streeplijn. 

Als  op de ronding geen ruwheid geplaatst wordt, is deze gelijk aan de ruwheid 

van de aangrenzende vlakken. 
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Net zoals men van elke nominale maat de grensmaten moet kunnen 

achterhalen, moet men van elk oppervlak de maximum toegelaten ruwheid 

kunnen achterhalen. 

Men kan een ruwheidsteken op elk oppervlak plaatsen of men kan de meest 

voorkomende ruwheidswaarde in of boven een stuklijst plaatsen. 

Deze waarde is dan geldig voor al de oppervlakken waar geen ruwheidsteken 

op geplaatst is. 

 


