
Kezelési útmutató a KVMITM típusú külméret mérő mikrométerhez

1) Kengyel
2) Üllő (karbid)
3) Orsó
4) Belső hüvely
5) Skálahüvely
6) Beállító anya
7) Dob
8) Rögzítő kilincs (gyorsállító)
9) Racsnis csavar
10) Orsórögzítő
11) Kengyel borítása
12) Karbid mérőcsúcs

1. Hogyan olvassuk le
(1) Nóniusz skála nélkül
A bal oldali példa részletesen bemutatja a 0,01 mm-es skála leolvasási módját. Nagyobb tapasztalattal 
vagy szakképzettséggel a 0,001 mm-es skálát is képes lesz a bemutatottnak megfelelően leolvasni.

skálahüvelyen : 7,
dobon                               :              0,37  
leolvasva : 7,37 mm
a:skálahüvely
b:dob
(1) kb. +1 µm
(2)kb. +2 µm

(2) Nóniusz skálával
A szabványos nóniusz skálával rendelkező mikrométer 0,001 mm-re leolvasható. Ez a mikrométer, mint 
a szabványos mikrométerek a dob segítségével 0,01 mm-re olvasható le. A nóniusz skála leolvasásánál, 
keresse meg, hogy a nóniusz skála melyik osztása esik egybe a dobon található osztással és azt szorozza 
meg 0,001 mm-el.
skálahüvely : 6,
dob : 0,21
nóniusz              :              0,003  
leolvasva : 6,213 mm

2. Használat előtti teendők
Hogyan állítható be a nulla pozíció
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Gézzel vagy papírral tisztítsa meg az üllő felületeit és az orsót, aztán a racsnis csavarral tekerje őket 
egymás felé. Ha a dobon ’0’-val jelölt vonal nem esik egybe a hüvelyen található referenciavonallal, 
állítsa be a nulla pozíciót a következő módszerekkel:-

(a)Az eltérés ±0,01 mm-en belül van
Rögzítse az orsót az orsórögzítő karral. Aztán a csavar segítségével állítsa be úgy a skálahüvelyt, hogy a 
referencia vonal pontosan egy vonalban legyen a dobon lévő nulla vonallal.

(b) Az eltérés nagyobb, mint ±0,01 mm
Az orsórögzítő karral rögzítse az orsót és egy csavarkulccsal lazítsa meg a rögzítő kilincset. Nyomja a 
dobot a rögzítő kilincs felé, amíg a nulla vonal teljesen egybe nem esik a skálahüvelyen lévő referencia 
vonallal. Szorítsa meg a rögzítő kilincset és ha szükséges végezze el a finombeállítást a már ismert 
módon.

3. Használat közbeni teendők
Parallaxis hiba (leolvasási hiba)
Mivel a skálahüvely referencia vonala és a dob osztásai nincsenek egy síkban, a nézőpont 
elmozdításával a dobon nézett osztás eltérhet, így jön létre a leolvasási hiba. Ezért pontosan felülről kell 
nézni a skálahüvely referencia vonalát. Ha a nézőpont elmozdul, kb. 2 µm leolvasási hibát okoz. A 
nóniusz skála leolvasásánál ez a veszély különösen fenn áll.

Összeszorítás mértéke
a) Racsnis befogó (racsnis csavar)
Egy szabványos külméret mérő mikrométer az összeszorításhoz fel van szerelve racsnis befogóval. A 
munkadarab racsnis befogóval való befogásakor, mozgassa a üllő mérőpofáját, amíg a munkadarabhoz 
nem ér, majd csavarjon még annyit, hogy 3-4-szer kattanjon a racsni. A megfelelő mértékű összeszorítás 
miatt a racsnis csavar egy spirálrugót és két fogaskereket tartalmaz. Sok használat után a fogaskerekek 
elkophatnak, a rugó elgyengülhet, ami nem megfelelő vagy változó erejű összeszorítást eredményez. 
Ilyenkor ki kell cserélni egy újra a racsnis csavart.

(b) Recés felületű befogó (recés dob)
Másik megoldás az állandó erejű összeszorításhoz a racsnis befogón kívül, a recés befogó (recés dob). A 
felhasználó gyakorlatától függetlenül képes állandó erejű összeszorítást létrehozni. Az emberi hiba 
nélküli, nagy mérési pontosság elérése esetén érdemes használni.

Pozicionálási hibák
A nagy mikrométereknél érdemes figyelembe venni a kengyel meghajlását. Így a mérés ugyanabban a 
pozícióban végezhető el, mint a nullázás.

Hőmérsékletből adódó hibák
A nagyméretű mikrométereknél különösen figyelni kell a hőmérsékleti hatásra. A mikrométernek és a 
munkadarabnak hagyjon elegendő időt a hőbeálláshoz.

4. Használat utáni teendők
Használat után tisztítsa meg a mikrométert a portól és a forgácsoktól és használjon korrózió gátló olajat. 
Ha szétszedett állapotban tisztítja a mikormétert, akkor az orsó meneteinél használjon kiváló minőségű 
olajat. A rendszeres ellenőrzést a használat gyakoriságától és a mikrométer pontossági osztályának (a 
gyorsállító színével jelzett) függvényében végezze el.
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A műszer kalibrálása:
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez 
visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

A termékre 1 év garanciát vállalunk. A készülék felnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia 
elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat 
(pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

3/3


