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Bevezetés 
 

Az iparban, így a gépészetben is, egyre pontosabb mérőeszközökre van szükség. Ez nem jelenti azt, 
hogy a nóniusz skálás tolómérőt 10 év múlva nem fogják használni. Minden mérőeszközt egy adott céllal, 
egy adott fajta méret leolvasására hoztak létre. Az, hogy megjelentek a koordináta mérő gépek, amellyel az 
alkatrészek három dimenziós felületét pontosan le tudják tapogatni, az nem vonja maga után azt a 
következményt, hogy ezt széles körűen alkalmaznák és az összes tolómérőt ilyen gépre cserélnék. Ugyanis 
nem érné meg beruházni egy drága gépre, ha valahol például 5 olyan alkatrészt gyártanak, amit század 
pontossággal vagy ötszázad pontossággal kell megmérni. 

A gyakorlat során tömeggyártással előállított munkadarabok különböző méretét (hossz, szög, átmérő) 
mérjük eltérő módszerekkel. 
 
1.HOSSZMÉRÉS  
 

Hosszméretnek nevezzük egy alkatrész két pontja, éle vagy felülete közötti legrövidebb távolságot. 
Hosszméret lehet például egy tengely átmérője, vagy a tengely két felülete között mért távolság.  

 
A hosszmérés és szögmérés eszközei:  
 
A hosszmérés során az eszközök működésüket tekintve két félék lehetnek:  
Digitális mérőműszer  
Analóg mérőműszer  
 
Az analóg mérőeszközöket kijelzésük alapján további csoportokra oszthatjuk:  
Mérőórás kijelzésű  
Nóniusz skálás kijelzésű  
Számlálós kijelzésű  
 
A digitális mérőműszerek a jel (méret) feldolgozás alapján lehetnek:  
Áttételes  
Áttétel nélküliek  
 
Hosszmérő eszközök (zárójelben a lehetséges pontosságok vannak feltüntetve):  
vonalzó (1 [mm])  
tolómérő (0,02 [mm];0,05 [mm])  
mikrométer (0,01 [mm]; 0,001 [mm])  
passzaméter (0,001 [mm])  
ABBE hosszmérőgép (0,001 [mm]; 0,0001 [mm])  
3D mérőgép (0,001 [mm]; 0,0001 [mm])  
lézeres hosszmérőgép (0,0001-0,01 [mm])  
koordináta- mikroszkóp (0,001 [mm])  
 
2.FURATRENDSZEREK KOORDINÁTA MÉRÉSE 
 

A gépipari és finommechanikai eszközök, berendezések zöménél egyszerűbb-bonyolultabb (két-
illetve háromdimenziós) furatrendszerek fordulnak elő, melyeknél a méret-, a helyzet- és az 
alaktűrések ellenőrzése a működés biztonságát hivatott elősegíteni.  
A furatok jórészt kör keresztmetszetű, általában hengeres elemek, melyek u.n. koordináta-mérésével (a 
furatrendszert egy adott vagy alkalmasan választott koordinátarendszerbe helyezve) és kellő számú 
körpont koordinátáinak mérésével az alábbi adatok számíthatók: 
- furatátmérők 
- különböző tengelytávolságok 



MAKROGEOMETRIAI MÉRÉSEK 
 
Hossz- és szögmérés a gépgyártásban 
 

Hosszmérő eszközök

Egykoordinátás mérőeszközök Kétkoordinátás mérőeszközök Háromkoordinátás mérőeszközök

Optikai elvű Optikai elvű

Elektronikus

Elektronikus

Háromkoordinátás
mérőgépek

Háromkoordinátás
mérőgépek

Mérőmikroszkópok
Mérőprojektorok
Vetítős szerszám-
mikroszkópok
Kétkoordinátás
mérőműszerek

Mérőmikroszkópok
Kétkoordinátás
mérőműszerek

Villamos egykoor-
dinátás mérő-
eszközök

Villamos finom-
tapintók

Optikai elvű
egykoordinátás
mérőeszközök
Finommérő
okulárok
Optikai finom-
tapintók
Interferenciás
finomtapintók
Interferencia 
komparátorok
Abbe-féle
hosszmérőgép
Univerzális
hosszmérőgép
Eppenstein-elvű
univerzális 
hosszmérőgép
Lézeres útmérő-
rendszerek

Mechanikai egykoor-
dinátás mérő-

Tolómércék
Mikromérők
Mérőórák
Finomtapintók

eszközök

Egyértékű
mértékek

Mérőhasábok
Mérőcsapok
Idomszerek

Mértékek
Alakidomszerek
Ellenidomszerek
Határidomszerek

Többértékű méret-
megtesítők

Beosztásos mércék
(mérőrudak)
Acélmérőrudak
Összehajtható
mércék
Mérőszalagok

Pneumatikus
egykoordinátás 
mérőeszközök

Térfogatmérésen
alapuló hosszmérők
Kisnyomású
hosszmérők
Nagynyomású
hosszmérők
Nyomáskülömbségen
mérésen alapuló
hosszmérők
Sebességmérésen
alapuló hosszmérők

12.1 táblázat
Hosszmérő eszközök áttekintő táblázata  

 
A gépgyártásban számtalan egykoordinátás elektronikus hossz- és szögmérő eszközt alkalmaznak. A 
szolgáltatások színvonalát (és költségeit) tekintve az optoelektronikus hossz- és szögmérő eszközök 
nagyságrenddel a többi fölött állnak. Ez utóbbiak bemutatása a gyakorlat célja. 
 

Inkrementális hossz- és szögmérő eszközök alkalmazása 
 

1. CNC szerszámgépek, ipari robotok és mérőgépek út- és szögmérő rendszerei 

 
 

Inkrementális útmérőlécek 
 



 
 

Forgó inkrementális jeladók 
 

Egy- vagy kétkoordinátás mérőeszközként való alkalmazás 
 
A méréstechnika fejlődése, a numerikus vezérlésű szerszámgépek alkalmazásának előtérbe kerülése, a 
robotok alkalmazása, a gyártás-automatizálás, magasabb fokon a rugalmas gyártási rendszerek 
igénylik a nagy felbontású érzékelőket. Kis méreteik és nagy felbontásuk miatt előnyösen alkalmazzák 
az optoelektronikus megoldásokat. 
Ha a mérőrendszer egy tengely körül fordul el, akkor forgó jeladókról, ha pedig egyenes vonal mentén 
mozog, akkor lineáris jeladókról beszélhetünk. 
Az inkrementális rendszer egyik fontos előnye, hogy nagy felbontásokat lehet elérni. Nagyon jó a 
megbízhatóságuk. Az inkrementális elv inkrementumok (növekmények), más szóval mérőlépések 
irányhelyes megszámlálását jelenti. A kapott periódusok száma arányos az elmozdulással vagy 
elfordulással.  

 
 

Lineáris inkrementális mérőelemek 
 



  
 

Lineáris inkrementális mérőtapintó, mérés közben 

(balra eltérésmérés; jobbra abszolút méret mérése) 
 
A mérőrendszer abszolút méretek mérésére és méretkülönbségek mérésére is alkalmas. 
A mérőrendszer bárhol nullázható. 
Méréstartomány: 30 mm; felbontóképessége: 1 µm 
Az ábrán látható tárcsákból egy sorozatot mérünk meg. A mérési adatokat (átlag, szórás, stb.) meg kell 
határozni. 
 

 
 

Inkrementális hosszmérők mérés közben 
 

Mértékhasáb készlet 



 
 

Differenciál(különbségi) mérés mértékhasábbal való hitelesítés után 
 

A mérés során a mérőeszközt mértékhasábbal a névleges méretre nullázzuk, majd a munkadarabok 
méretének ettől való eltérését mérjük. A Mitutoyo Digimatic Indicator méréstartománya: 12,5 mm; 
felbontóképessége: 1 µm. 
A gyakorlat során kétféle görgő-sorozat, egy tárcsa-sorozat és egy tengely-sorozat átmérőit fogjuk 
relatív vagy abszolút méréssel ellenőrizni. A mérési eredményeket táblázatba foglaljuk. 

Többkoordinátás mérőeszközök 

Digitális szerszámmikroszkóp 
 

 

Digitális szerszámmikroszkóp menetmérés közben 
Kétkoordinátás mérőeszköz. Méréstartománya: 200x75 mm; felbontóképessége: 0,5 µm. Analóg 
szögmérésre is alkalmas 1’ felbontással. 

A gyakorlat során 2D-s kisméretű csapágylemez dörzsölt, IT8 tűrésű furatainak, a furatok 
tengelytávolságainak mérése és minősítése lesz a feladat 

 

Mértékhasáb Munkadarab 



A mérések végrehajtása 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 
MUNKADARABOK 
               1.                     2.                    3.                               4. 

 
A gyakorlat során különböző névleges méretű tengelyek, ill. golyók jellemző méretei, valamint 
furatátmérők, ill annak távolságaik mérhetők. 

 

ABBE hosszmérő

ABBE féle hosszmérő
Ellensúly

Rögzítőtelem

Tartóelem

Nullázó

Spirálokulár

0-helyzet 
rögzítés

Beállító gomb

Tapintó

Tárgyasztal

Állvány



 
 
Furatrendszerek mérése 

 
a, Az ábrán látható csapágylemez négy furatból álló /I-II-III-IV/ álló furatrendszerek mérése a 
következő pontban leírtak szerint. 
b, A furatrendszer tűrésezett koordináta méretei tényleges értékeinek, a furatátmérőnek, és a 
tengelytávolságoknak meghatározása a feladat. 
Tekintettel arra, hogy az optimális koordinátarendszer szerinti minősítés olyan nagy volumenű 
számítási munkát igényel, amely túlnő a gyakorlat keretein, az adott esetben elegendő a munkadarabot 
az eredeti koordinátarendszer szerint minősíteni. 
 

 
 

Csapágylemez 



A mérés menete 
 

Helyezzük a csapágylemezt a mérőműszer üvegasztalkájára, a munkadarab vagy az optika 
függőleges mozgatásával állítsuk élesre a képet. 

Forgassuk el kézzel úgy a munkadarabot, hogy az egymásra merőleges szálkeresztvonalak a 
csapágylemez egymásra merőleges /baloldali és alsó/ kontúrvonalaira feküdjék fel, rögzítsük a 
darabot. 

Olvassuk le a mérőelemek által mutatott értéket, ezek tartoznak a x=0, y=0 koordináta 
értékekhez. 

Álljunk rá a szálkereszttel rendre a I., a II., a III. és IV. furatok koordináta-tengelyekkel 
párhuzamos átmérőin lévő pontjaira /P11, P12, P13, P14 pontok/, olvassuk le a pontok /x, y / 
koordinátáit. Ismételjük meg a ráállást n=5-ször. Írjuk be a koordináták értékeit a mérési jegyzőkőnyv 
megfelelő rovataiba. 
 
Mérések kiértékeléséhez használt gyakori összefüggések 
 
Átlag: 
 

 

 

 



3. Laborgyakorlat 
Makrogeometriai mennyiségek mérése 

Hallgatói Jegyzőkönyv 
MUNKADARABOK MÉRÉSE MAKROGEOMETRIAI MÉRETEINEK MÉRÉSE 

 
Név:……………………………………………………Dátum:……………………………………… 
 
Sorszám A darab 

névleges 
 mérete 
mm 

A darab 
tűrése 
μm 

Abszolút 
méret 
mm 

Különbségi 
mérés 
eredménye 
μm 

Terjedelem 
μm 
Alakhiba 
μm 
 

Minősítés 
(jó vagy 
selejt) 

Megjegyzés 

1 11,96 

 

 

 

     
2 11,96 

 

 

 

     
3 11,96 

 

 

 

     
4 11,96 

 

 

 

     
5 11,96 

 

 

 

     
 

MUNKADARABOK MÉRÉSE DIGITÁLIS SZERSZÁMMIKROSZKÓPPAL 
 

Név:……………………………………………………Dátum:……………………………………… 
 

Sorszám A furat 
névleges 
 mérete mm 

A furat 
tényleges 
átmérője 
Dx mm 

A furat 
tényleges 
átmérője 
Dy mm 

Alakhiba 
μm 
 

Minősítés 
(jó vagy 
selejt) 

Megjegyzés 

1 Ø4 H8      
2 Ø5 H8      
3 Ø5 H8      
4 Ø6 H8      
       
 Tengelytáv 

névleges 
mérete mm 

Tengelytáv 
tűrése mm 

Tengelytáv 
tényleges 
mérete mm 

Minősítés 
(jó vagy 
selejt) 

 Megjegyzés 

1 8 ± 0,1     
2 8 ± 0,1     
3 8 ± 0,05     
4 3 ± 0,03     
5 6 ± 0,04      

 
MUNKADARABOK 

 
MÉRETEK MIKROSZKÓP ABBE 

HOSSZMÉRŐ 
PROJEKTOR 

 
1. 

szélesség, 
mélység, szög, 

   

 
2. 

 
átmérő 

   
 

3. 
 

átmérő 
   

 
4. 

 
átmérő, hossz    

 
Dátum:………………     ……………….. 
        Oktató aláírása     
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