
A mérőeszközök jelentősége a műhelyben 
 

A mérőeszközök használata elengedhetetlen a gyártási folyamatoknál és a minőség-ellenőrzés 
területén. A modern ipar számtalan eszközt alkalmaz mérésekre, ilyen például a mikrométer, a 
magasságmérő, a szögmérő, a hőmérő, az időmérő és a mérleg. A mérőeszközökhöz mindig 
kapcsolódik egy mérési szabvány is, bizonyos eszközök használata hatósági hitelesítést és 
rendszeres felülvizsgálatot igényel. A mérőeszköz jellemző tulajdonsága az érzékenysége, a 
mérés tartománya és a hibahatár. A mérésre használt eszközöknek illeszkedniük kell a 
munkafolyamatban meghatározott célokhoz és igényekhez.  
 

Egyes szerszámgépek beépített mérőeszközöket tartalmaznak, amelyek akár század 
milliméteres eltérés esetén is automatikusan megszakítják a munkafolyamatot, így elkerülhető 
a hibás termékek gyártása. Az összetettebb, számítógépes eszközökhöz speciális szoftver is 
tartozik. A legkorszerűbb mérőeszközök teljesen automatizáltan működnek, az előírt 
szempont alapján megmérik a munkadarabot, a szoftver feldolgozza, ezután kinyomtatja vagy 
egy képernyőn megjeleníti a mérési eredményeket. A méréseket különböző típusú 
naplóadatok formájában tárolják. 
 

A megfelelő minőség biztosításához feltétlenül szükséges a munkafolyamathoz tartozó 
mérőeszközök beszerzése, akár automatikus, akár manuális mérésekről van szó. Ezek az 
eszközök használtan és újonnan is megvásárolhatók. Ma már az interneten is találunk ilyen 
eszközöket, a beszerzés egyik előnyös forrása használt gépek és szerszámok vásárlása a 
Surplex oldalán vagy más hasonló honlapon. 
 

 Mire figyeljünk mérőeszközök vásárlása során? 
 

A mérőeszköz kiválasztásánál több tényezőt is figyelembe kell vennünk: 
 

• Milyen szabványoknak kell megfelelnie. 
• Mekkora az eszköz névleges tartománya 

• Mennyire pontos a mérés, mekkora a hibahatár. 
• Milyen feltételek szükségesek a pontos méréshez. 
• Mekkora a mérőeszköz érzékenysége és az érzéketlenségi küszöbe. 
• Mekkora a felbontóképesség és a holtsáv. 
• Milyen az eszköz stabilitása. 
• Milyen az eszköz alapfelszereltsége, rendelkezésre állnak-e bővítési lehetőségek. 
• Mekkora a várható élettartama. 
• Mennyire könnyen kezelhető az eszköz, szükség lesz-e a dolgozók továbbképzésére. 
• Hány év a garancia, milyenek a szervizlehetőségek, biztosított-e az alkatrész-ellátás.  
• Ha szükséges, van-e hozzá kalibrációs szolgáltatás. 
• Milyenek a nyilvántartási igények? 

 

Az új és a használt eszköz előnyei és hátrányai  
 

A fenti szempontok alapján mind az új, mind a használt mérőeszköz beszerzése esetén 
találunk előnyöket és hátrányokat: 
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• Az egyik döntési kritérium mindig az ár. A használt berendezés olcsóbb, mint az új, 
viszont magasabb lehet a szervizköltsége. Ki kell számítanunk, hogy érdemes-e fizetni 
a javítási költségeket vagy tanácsosabb újat venni. Ha a használt eszköz éves 
amortizációja és éves javítási költsége összességében kisebb, mint az új éves 
amortizációja, megéri használtat venni.  

 

• Az új mérőeszközök általában több funkciót tartalmaznak és kényelmesebb a 
használatuk. Fel kell mérnünk, hogy valóban szükségesek-e ezek a 
többletszolgáltatások. Nem érdemes olyasmiért fizetni, ami nem feltétlenül fontos a 
megfelelő mérés elvégzéséhez. 

 

• A használt eszközök ára kedvezőbb, ezért ugyanakkora összegből használtan akár egy 
jobb műszaki jellemzőkkel rendelkező berendezést vehetünk meg. 

 

• Az új mérőeszközök igazodnak a hatályos előírásokhoz. Használt berendezés 
vásárlása előtt feltétlenül tájékozódnunk kell, hogy az eszköz megfelel-e az érvényes 
szabványoknak. 

 

• Az új eszközök esetében mindig biztosított a szerviz, az alkatrészellátás, a kalibrációs 
szolgáltatás. Ha használtat szerzünk be, előzőleg mindenképpen érdeklődjünk, hogy 
lehet-e majd javíttatni, kalibráltatni a mérőeszközt. 

 

Mikor jó megoldás egy használt mérőeszköz vásárlása? 
 

Miután a mérőeszközöket leggyakrabban minőségbiztosítási célból használjuk, fontos, hogy 
megbízható eszközökkel dolgozzunk. Alaposan mérlegelnünk kell, milyen gyártmányt 
választunk, hiszen a döntés befolyásolja a termelés színvonalát. Ha kiváló minőségű, de 
elérhető árú eszközt szeretnénk, neves gyártók használt termékeiből érdemes választanunk. A 
DEA, SIP, MITUTOYO, ZOLLER, ROLAND, NIKON, MAUSER márkák használt 
mérőeszközei is megbízhatóan működnek. 
 
                          Használt Dea Alpha koordináta mérőgép a Surplex-től 
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