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MIKROGEOMETRIAI JELLEMZŐK ÉS MÉRÉSI MÓDSZEREK 
   
A munkadarabokkal szemben a méretpontosság mellett, felületi követelményeket is támasztanak. A 
felületi topográfia (a felületek tagoltsága) erősen befolyásolja a felületek funkcionális viselkedését. 
Vannak esetek, ahol a „finom” felület a kívánatos (szánszerkezetek felületei, csapágyak felületei, 
mechanikus mérőelemek mérőfelületei, stb.). Cél a kopás minimalizálása. 
Más esetekben a zavartalan működéshez durva felület szükséges. Cél a súrlódás növelése 
(fékfelületek, futófelületek, dörzshajtás, zsugorkötések, ragasztás, felületek festése, stb.).   
A felület mikrogeometriája alatt a tényleges felületnek az ideális felülettől való eltérését, szabad 
szemmel nem, vagy alig érzékelhető geometriai eltérését értjük. Ha a felület kis részének vizsgálata 
alapján tudunk meghatározni olyan mutatókat, mellyel az egész felület minősége jellemezhető, akkor 
mikrogeometriai vizsgálatról beszélünk. 
 A hullámosság a felület nagyobb térközű (hullámhosszú) és nagyobb amplitudójú 
egyenetlensége, míg az érdesség a munkadarab valóságos felületének viszonylag kis térközű, 
különféle jellegzetes mintázatot mutató, kis amplitudójú, ismétlődő egyenetlensége, amely általában 
alakhibát és hullámosságot már nem tartalmazó –kiegyenesített középvonalú- profil alapján 
értelmezhető. 
 
 Forgácsolt felületeken az előtolás ismétlődő, határozottan felismerhető egyenetlenségeket 
okoz. Erre halmozódik a szerszám forgácsoló éleinek egyenetlenségeiből és a szerszám – munkadarab 
- szerszámgép rendszer rezgéseiből adódó, az előzőhöz viszonyítva kisebb térközű egyenetlenség, 
amelyre halmozódva egy még kisebb nagyságrendű –a kristály kitöredezettségeiből adódó - 
egyenetlenségek figyelhetők meg.   
 
 A mikrogeometriai hibák közül számunkra legfontosabb felületminőségi jellemző a felületi 
érdesség, amellyel az egymáson elmozduló gépalkatrészek közötti súrlódás, az alkatrészek kopás- és 
korrózióállósága stb. befolyásolható. 
 
A különböző műszaki felületeken vagy van a technológiától függő határozott megmunkálási irány 
vagy ilyen nem ismerhető fel (1. ábra). 

 
 

1. ábra. Két forgácsolt felület nagyított felületi képe 
(felül: felület határozott megmunkálási irány nélkül; alul:felismerhető megmunkálási iránnyal) 
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 A felületi érdesség kifejezésére különböző érdességi mutatók használatosak. A legfontosabb 
érdességi jellemzőket az MSZ 4721/2-74 számú szabvány foglalja össze. A leggyakrabban használtak 
a következők: 

 - átlagos érdesség  /Ra/ 
 - egyenetlenség magasság   /Rz/ 
 - maximális egyenetlenség   /Rmax/ 

 
Különleges vagy kritikus alkatrészeknél, valamint speciális kutatási célra számtalan egyéb mutatót 
és/vagy statisztikai függvényt használhatnak a felületi mikrogeometria jellemzésére [2]. 

 
A leggyakrabban használt érdességi jellemzők definiálása előtt néhány alapfogalommal kell 
megismerkednünk. Ezek a következők: alapvonal, alaphossz, mérési hossz, tetővonal, fenékvonal. 
 
 Az alapvonal az észlelt profil síkjában lévő és annak értékelésére kiválasztható vonal, amelytől 
az észlelt profil jellemzőinek számszerű értékeléséhez a profil egyes pontjainak távolságát mérjük. 
Méréstechnikai szempontból az alapvonal alakjának megkötése esetén helyzete általában nem 
lényeges, mert a jellemzők mérőszámai távolságkülönbségekből adódnak. Az alapvonal kis szakasza 
általában egyenesnek vehető. 
 Az alaphossz / l / az érdesség értékelésére kijelölt hossz. E hossz betartásával az érdesség 
egyéb fajta egyenetlenségek nélkül értékelhető. 
 A felületprofilok különböző hullámhosszúságú és amlitudójú részekből vannak egymásra 
szuperponálva. A profil számszerű értékelését lényegesen befolyásolja az, hogy az érdességi 
mérőszámban milyen hullámhosszúságú egyenetlenségek amplitudóit számítjuk be. Az alaphossz 
olyan határ-hullámhossz, amely a különböző hullámhosszúságú egyenetlenségeket úgy osztja kétfelé, 
hogy ezek egy bizonyos hullámhosszon felül már kiesnek az érdesség értékeléséből Egyazon felület 
mérésekor is más és más mérőszámok adódhatnak különböző alaphosszakkal, ezért csak az azonos 
alaphosszakhoz tartozó mérési eredmények hasonlíthatók össze. A különböző felületekhez tartozó 
alaphossz számértékeit az MSZ 4722-74 számú szabvány írja elő. 
 A mérési hossz /L/ az érdességi jellemzők meghatározásához méréstechnikailag szükséges 
felületszakaszok minimális hossza, amely általában egy vagy több alaphosszt foglal magában. A 
különböző felületek értékelésekor betartandó mérési hossz számértékeit az MSZ 4721/4-74 számú 
szabvány írja elő. 
 

 
  

2. ábra. Néhány felületi érdességi jellemző értelmezése 
 
 



 4 

A legfontosabb érdességi jellemzők meghatározása: 
 
 Átlagos érdesség   /Ra/ az észlelt profil pontjainak a középvonaltól márt átlagos távolsága az 
alaphossz tartományában. A középvonaltól mért távolságok mérőszámát az algebrai előjel figyelmen 
kívül hagyásával kell összegezni (8. ábra). 
 
 Az átlagos érdesség mérőszáma a következő összefüggésekből határozható meg: 
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Vagy közelítőleg: Ra= 1/n Σ yi (1.) 

 
ahol: yi /y1, y2, ….yn/ az egyes ordináták hossza a középvonaltól mérve, n az ordináták száma. 
 
Az átlagos érdesség mérőszámát µm-ben kell megadni. 
 
 Egyenetlenség magasság ( Rz ) az alaphosszon belül az észlelt profil 5 legmagasabb és 5 
legmélyebb pontjának távolságából a következők szerint vett átlag (3. ábra): 

 
  3.ábra: Vázlat az egyenetlenség magasság értelmezéséhez 
 

Az egyenetlenség-magasság a következő összefüggéssel határozható meg: 
 

Rz = 1/5 [(Z1+Z3+Z5+Z7+Z9) - (Z2+Z4+Z6+Z8+Z10)] 
 

ahol: Z1, Z3, Z5, Z7, Z9  a legmagasabb profilpontok távolsága egy tetszőleges alapvonaltól, 
         Z2, Z4, Z6, Z8, Z10 a legmélyebb profilpontok távolsága, ugyanattól az alapvonaltól. 

 
Az egyenetlenség magasságot µm-ben kell meghatározni. Az RZ kiszámításához a profil 
középvonalára nincs szükség. 
 
A maximális egyenetlenség /Rmax/  a tetővonal és a fenékvonal egymástól való távolsága . Az 
alaphosszra kell vonatkoztatni: 
 

Rmax = Rf+Rt 
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 Forgácsolt felületeknél Ra=0,01-80 µm-es tartományban kielégítő pontosságú összefüggés áll 
fenn az átlagos érdesség, a maximális egyenetlenség és az egyenetlenség magasság között, az alábbiak 
szerint: 
 
   Rz ≈ (4-5) Ra; 
        
                        1,1 

Ra = 0,18 Rmax   

 

 
Rmax = (6-7) Ra       

 
 
Ha alaposabban megvizsgáljuk az Ra tulajdonságait, kiderül, hogy egyedül az Ra nem jellemzi 
megfelelően a felületet, kicsi az információ tartalma. Teljesen eltérő felületi struktúra esetén is 
kaphatunk azonos Ra értéket [1] és 4. ábra.  
 

 

 

 

 
5. ábr15a. Különböző felületi  
4. Ábra. Különböző topográfiájú, de azonos Ra-val rendelkező felületek 
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A felületi érdesség mérési módszerei 
 
 A felületi érdesség vizsgálata különböző módszerekkel lehetséges. A gyakorlatban széles 
körben használt vizsgálati módszereket az MSZ 4721/4-74 számú szabvány két csoportba osztja: 
 

• Etalonnal való összehasonlítás (Fingernagel-Probe), 
• Kétdimenziós metszet mérése (Metszettapintós módszer), 
• Optikai és optoelektromos (lézeres) mérési módszerek. 

 
Felületi érdességi etalonnal való összehasonlítás 
 
Az érdességi etalonok a három korábban bemutatott mérőszámú jellemzőket (Ra, Rz, Rmax) 
megtestesítő fém, kerámia vagy üveg „próbadarabok”, melyek értékeit a gyártó garantálja. 
A mérési módszer lényege a körömmel való egyidejű „letapintás” és összehasonlítás. Léteznek egyedi 
és szabványos etalon készletek, melyek felületi érdessége zömmel Ra-ban ismert (5. ábra.) 
 

 
 

5. ábra. Felületi érdességi etalon készlet és Ra  = 12,5 µm-es etalon 
 

 Ha a „mérendő” darab érdessége kisebbnek vagy nagyobbnak tűnik az adott etalonnál, akkor másikat 
kell letapintani és interpolálni kell: azaz köztes értékek is megállapíthatók (Ha a munkadarab átlagos 
érdessége Ra= 6,3 és 12,5 µm közé esik, akkor középértéket lehet megállapítani Ra ≅ 9,4 µm). A 
becslés szubjektív hibája nagy lehet, akár 50 %. 
Ezt a módszer, pontatlansága miatt, napjainkban már alig használják. A durva becsléssel 
meghatározott  Ra  érték segítségével kiolvasható a szabványból a használandó mérési hossz. 
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6. ábra. „Érdességbecslés” etalonnal való összehasonlítással 
 

A különböző etalonok hibái az alkalmazott mérési, hitelesítési módszertől is függnek. Az 50-es – 60-
as években alkalmazott fénymetszéses (Schmalz – Linnik féle) módszer eredményeként a fent 
bemutatott etalonok a mai korszerű mérőeszközökkel bemérve akár 30 – 50 % hibával rendelkeznek. 
A fent bemutatott szubjektív „mérési” módszer mellett jelenleg a gyakorlatban széles körben elterjedt 
az ú.n. metszettapintós módszer. 
 
Metszettapintós módszer 
 
Ennek a módszernek a lényege az, hogy a felületet 2 dimenziós profilmetszetek sorozatával 
modellezzük és ezeket elektronikusan tapintjuk le. 
 
A mérés során a mérendő felület átlagos érdességét (Ra) etalon segítségével megbecsüljük, ennek 
alapján megállapítjuk a szabványból a mérési hosszúságot (2,5; 5; 10 és 25 mm: ez az Ra-tól függ) és 
a megmunkálás irányát (erre merőlegesen kell az induktív mérőelemet állandó sebességgel vontatni). 
Az 1. ábrán látható két forgácsolt felület esetén a szikraforgácsoltnál nem állapítható meg 
megmunkálási irány, a síkköszörült felület esetén ez (a barázdák iránya) azonnal felismerhető. A 
szabvány szerint mindig a megmunkálási irányra merőlegesen kell letapintani a felületet. 
Vannak műszerek, ahol a vontatási sebességet is be lehet állítani. Végül be kell állítani a mérendő 
mennyiséget (Ra vagy RZ vagy Rmax) és a méréstartományt (ez utóbbit a várható/becsült érdesség 
alapján kell. Pl. ha Ra becsült értéke 3-4 µm, akkor az 5 µm-es tartományban mérünk.)  
A méréshez differenciál kapcsolású, induktív tapintót használunk. A tapintót a műszer előtoló 
berendezése egyenes vonalú, egyenletes mozgással húzza végég a felületen. Ennek sebessége 
bizonyos műszereknél állítható. A rendszer vázlata a 7. ábrán látható. 
A letapintás folyamata során a mérőrendszer folyamatosan méri, regisztrálja (mintát vesz) a 
profilordinátákat, a jelfeldolgozó kiértékeli azokat, és a kijelző megmutatja a mérési eredményt. A 
legtöbb műszer esetén a 2 dimenziós profil regisztrálható. 
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7. ábra. Metszettapintós induktív mérőrendszer blokkvázlata 

 
Egy ilyen műszer kalibrálás közben  a  8. ábrán látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8. ábra. Érdességmérő műszer (felül), annak induktív tapintója , etalon és adatlap 
 

Érdességi etalon Rmax=88 µm 

Induktív tapintó 

Előtolómű 

Mérő- és kiértékelő elektronika 
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8/a. ábra. Az induktív rendszerű tapintó adatlapja 

 
A tapintó adatlapja (8/a. ábra.) szerint mérési tartománya 250 µm. A gyémánt tapintócsúcs 
csúcssugara 3 µm. 
Ha a mért és a becsült Ra értéke jelentősen eltér, akkor a szabvány alapján módosítjuk a mérési hosszt 
és új erősítést állítunk be. Műszeres mérés előtt etalon darabot mérve a műszert kalibrálni kell (a fenti 
ábrán az etalonon egy 88 µm mély hengeres karc van. Ezt Rmax állásban kell mérni. Léteznek 
különböző Ra-t  vagy Rz –t vagy Rmax –t megtestesítő etalonok.) Úgy állítjuk a műszer erősítését, hogy 
a műszer is ugyanazt a pl. Ra-t mutassa, mint az etalon Ra értéke. A beállításra egy potenciométer 
szolgál. A gyakorlat során használandó műszer a 9. ábrán látható. 
 
 

 
 

9. ábra. A PERTHEN  cég felületi érdességmérő műszere 
 

 
Ha a mérendő munkadarabon látható a megmunkálás iránya, mindig "barázdára" merőlegesen kell 
mérni. 
Kísérletképpen nem szabványos mérési hosszúság mellett és barázda irányban is mérhetünk. Azt 
tapasztaljuk, hogy 

• kisebb mérési hosszúságnál mindig kisebb az Ra. Ha nagyobb szakaszon mérünk, mint a 
szabványos, nagyobb lesz az Ra, 

• barázdairányban mérve, mindig jelentősen kisebb Ra-t kapunk. 
 

Alapvető szabályként említjük meg, hogy soha nem szabad különböző mérési hosszúság mellett 
mért felületi érdességi jellemzőket összehasonlítani, mert hamis megállapításra jutunk. 
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A mért felület regisztrálható (profilogram), ebből további információk is leolvashatók (10. ábra). 
 

 

 
 

10. ábra. A PERTHEN  cég felületi érdességmérő műszerének regisztrálója 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ábra. Forgácsolt felület profilogramja 
 

11. ábra. Profilogram hitelesítő jellel (balra 88 µm mély karc Rmax állásban mérve) és egy mért felület 
2 dimenziós metszete 

 
A gyakorlatban vannak mérőszobai, precíziós érdességmérő műszerek (9. ábra.) és hordozható, 
műhelyi mérésre alkalmas egyszerűbb műszerek (12. és 13. ábrák) 

 
   

Hiteles karc: Rmax = 88 µm 
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12. ábra. Etalon mérése hordozható felületi érdesség-mérővel 
 

 
 

13. ábra. Beállítási lehetőségek a mérési adatok kiválasztására 
 
 
 
 
 
A műszer hátoldalán beállíthatók a vizsgálható 
érdességi mutatók, a mérési hossz, az erősítés, mely 
szabályozható (Gain). Ez kalibrálásnál szükséges. 
Az induktív mérőtapintó gyémánt mérőcsúcsának 
sugara 2 µm. Méréstartománya 50 µm. 
 
Mérés közben a tapintó egyenletes sebességgel mozog. 
A mért értéket leolvasva és a mérendő mennyiségek 

előválasztó gombját átkapcsolva, a műszer memóriájában lévő, korábban felvett profilmetszet alapján 
mérés nélkül megadja a másik jellemzőket. (Ra – t mérve, átkapcsolás után az Rz –t és az Rmax –ot is 
megkaphatjuk). 
 
 
A gyakorlat során kétféle érdességmérő műszerrel fogunk több próbadarabon méréseket végezni. A 
mérőműszereket érdességi etalonok segítségével kell kalibrálni (beállítani). 
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Optikai és optoelektromos mérési módszerek 
 
Ebben a fejezetben csak rövid tájékoztatást adunk a korábban és jelenleg használt módszerekről. 
 
Az optikai eljárások négy fő csoportba sorolhatók: 
 

• teljes fényvisszaverődéssel, 
• fénymetszéssel, 
• fényszóródással és 
• fényinterferenciával 

 
dolgozó módszerek. 
 
A legkorszerűbb optoelektronikus módszer a lézeres felületvizsgálati módszer.  
 
A teljes fényvisszaverődés elvén dolgozó módszereket ma már nem alkalmazzák, a fellépő 
szubjektív hibák és a kis felbontóképesség miatt. 
 
A fénymetszés elvén [5] működő mikroszkópok (Schmaltz – Linnik típus) ma már ritkán 
használják, hátrányuk, hogy egyszerre csak kis profilhossz (0,3 – 2,5 mm) vizsgálatára, és 
közvetlenül csak az Rmax (maximális érdesség) és az Rz (egyenetlenség-magasság) meghatározását 
teszik lehetővé. Felbontóképességük szerény és az azonos vizsgálatok szórása nagy. Nehézkesen 
használható módszer.  
Az interferenciás módszerek [5] elsősorban a finom felületek vizsgálatára alkalmasak [Rmax = 
0,03 – 2 µm], mivel ezeknél alapfeltétel, hogy a vizsgált felület jó tükröző legyen. 
 
A fényszóródáson alapuló eljárások alapját az képezi, hogy egy adott felületre beeső és onnan 
visszaverődő fénynyaláb szórásképe és a felületi mikrogeometriai struktúrák között szoros 
összefüggés van. Ha a reflektált fénysugarak szóródása ismert eloszlású, akkor egy adott 
szórásképről, azt néhány kitüntetett irányban vizsgálva, megfelelő információ nyerhető [6]. 
 
A lézeres felületvizsgálatok, az előbbiekkel összevetve, a fénymetszés és fényszóródás elvén 
működő eljárásokkal rokonságot mutatnak, csak a fényforrás más. Ha lézersugár esik egy érdes 
felületre, akkor a visszaverődés az optika törvényei szerint megy végbe. Nagyon kis érdességű 
felületek esetén (ha az érdesség sokkal kisebb, mint a felületre eső fény hullámhossza), a 
visszavert sugár kevésbé szóródik a szabályos irányhoz képest. Ahogy a felületi érdesség 
növekszik, úgy lesz a visszavert sugárzás egyre diffúzabb (erősebben szóródik).Ilyenkor a 
reflektált fény polaritása is megváltozik a beeső fényhez képest [6]. Az érdes felületről visszavert 
diffúz fény szögszóródása olyan fényeloszlást eredményez, melynek sajátságos szemcsés volta 
azonnal puszta szemmel is látható. Ezt a szemcseképnek, folt-effektusnak (speckle-effect, 
Granulations-Effekt) nevezik. Ezt a felületen fellépő konstruktív, illetve destruktív interferencia 
okozza. 
Ezek a jelenségek 

• a reflektált fény intenzitása a szabályos visszaverődés irányában, 
• a szögszóródás diffúz jellege, 
• a szemcsekép-effektus és  
• a polaritás megváltozása 

 
szoros kapcsolatban vannak a felületi érdességgel. 
 
A fenti jelenségek érzékelésére több, főleg kísérleti stádiumban lévő módszer van [6]. 
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Laborgyakorlat lebonyolítása 
 
A laborgyakorlat során különböző forgácsolással előállított felület (munkadarab és szerszám) 
felületi érdességi vizsgálatát végezzük el. 
A felhasznált mérőeszközök metszettapintós elven működnek (ezt a módszert használják 
napjainkban az ipari gyakorlatban).  
Megismerkedünk a műszer kezelésével, kalibráljuk etalon segítségével. Majd beállítjuk - etalonnal 
való összehasonlítás után – a mérési hosszúságot és az erősítést. Méréseket végzünk a szabvány 
által előírt megmunkálási irányra merőlegesen. Egy adott felületet különböző helyen legalább 
ötször tapintunk le. A mérési eredményeket átlagoljuk. A műszerek által mérhető  mutatók közül  
az Ra; RZ vagy Rmax   értékeket mérjük. Méréseket végzünk más, nem szabványos mérési hosszon 
és irányban (pl. barázda irányban), ezek után összehasonlítjuk a mérési eredményeket.  
Az összehasonlítás után igazolva látjuk azt a szabályt, hogy soha nem szabad különböző mérési 
hosszúság és mérési irányok mellett mért felületi érdességi jellemzőket összehasonlítani, mert 
hamis megállapításra jutunk. 
Az egyik műszer segítségével 2D-s profilogramot is regisztrálhatunk. A regisztrátumból is 
leolvashatunk néhány információt. 
A mérési eredményeket mindenki saját jegyzőkönyvébe rögzíti és a gyakorlat végén aláíratja a 
gyakorlatvezetővel. 
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Műszer- és Méréstechnika – 1. Laborgyakorlat 

Mikrogeometria vizsgálata - Felületi érdesség mérése  
 

 
 
1. Az alkalmazott műszer fontosabb adatai: 
 
 
2. A mért etalon adatai: 
 
3. A mért jellemzők: 
 

a. Szabványos mérési hossz esetén, barázdára merőleges irányban mérve: 
Mérési hossz:      mm 

• Ra1 =       ; Ra2 =      μm; Ra3 =    μm; Ra4 =     μm; Ra5 =     μm  

• Ra átlag =    μm 

• R max =      μm  

• Rz =      μm 
 

b. Mért értékek eltérő mérési hossz esetén, barázdára merőleges irányban mérve: 
Mérési hossz:           mm 

 

• Ra1 =       ; Ra2 =      μm; Ra3 =    μm; Ra4 =     μm; Ra5 =     μm  

• Ra átlag =    μm 

• R max =      μm  

• Rz =      μm 
 
 
c. Mért értékek barázdairányban mérve, szabványos mérési hossz esetén: 
 

• Ra1 =       ; Ra2 =      μm; Ra3 =    μm; Ra4 =     μm; Ra5 =     μm  

• Ra átlag =    μm 
 
 

Név:…………………………….NEPTUN kód:……………………..Dátum:…………… 
 

 
…………………… 
Oktató aláírása 

Gépészmérnöki Kar                    Gyártástudomány és - technológia Tanszék 


	A gyakorlat során kétféle érdességmérő műszerrel fogunk több próbadarabon méréseket végezni. A mérőműszereket érdességi etalonok segítségével kell kalibrálni (beállítani).

