
 

OPIS BUDOWY MIKROMETRU 0-25mm  

 

Budowa Mikrometru 0-25mm  

1- okładzina izolacji termicznej 

2- zacisk wrzeciona 

3-skala tulei 

4- skala bębna 

5- bęben 

6-szybki posuw i mechanizm grzechotkowy 

7-linia odniesienia 

8- tuleja 

9-wrzeciono 

10-powierzchnie pomiarowe 



Budowa mikrometru 

Mikrometr jest przeznaczony do pomiaru długości, grubości i średnicy z dokładnością do 

0,01 mm. Składa się on z kabłąka 7, którego jeden koniec jest zakończony kowadełkiem 2, a 

drugi nieruchomą tuleją z podziałką wzdłużną 3 i obrotowym bębnem 4, z podziałką 

poprzeczną 5. Poza tym mikrometr jest wyposażony we wrzeciono 6, zacisk ustalający 7 i 

pokrętło sprzęgła ciernego 8. Wrzeciono ma nacięty gwint o skoku 0,5 mm i jest wkręcone w 

nakrętkę zamocowaną wewnątrz nieruchomej tulei z podziałką wzdłużną. Obracając bęben 

można dowolnie wysuwać lub cofać wrzeciono. Aby dokonać właściwego pomiaru i uniknąć 

uszkodzenia gwintu, przez zbyt mocne dociśnięcie czoła wrzeciona do powierzchni 

mierzonego przedmiotu, mikrometr jest wyposażony w sprzęgło cierne z pokrętłem. 

Obracając pokrętłem sprzęgła ciernego, obracamy wrzeciono do chwili zetknięcia go z 

mierzonym przedmiotem lub kowadełkiem, po czym sprzęgło ślizga się i nie przesuwa 

wrzeciona. Położenie wrzeciona ustala się za pomocą zacisku. Nieruchoma tuleja z podziałką 

jest wyposażona w kreskę wskaźnikową wzdłużną, nad którą jest naniesiona podziałką 

milimetrowa. Pod kreską wskaźnikową są naniesione kreski, które dzielą na połowy podziałkę 

milimetrową (górną). Na powierzchni bębna jest nacięta podziałką obrotowa poprzeczna 

dzieląca obwód bębna na 50 równych części. 

Skok śruby mikrometrycznej (gwintu wrzeciona) wynosi 0,5 mm. Pełny obrót bębna 

powoduje przesunięcie wrzeciona o 0,5 mm. Obrócenie więc bębna o l działkę podziałki 

poprzecznej powoduje przesunięcie się wrzecionu o 0,01mm. 

 

Odczytywanie wyników pomiaru na mikrometrze: 

 najpierw posługujemy się podziałką milimetrową i półmilimetrową na tulei, widoczną 

na długości od zera do granic bębna, 

 następnie posługujemy się podziałką wskazującą setne części milimetra na bębnie.  

 

 

 

 



Mikrometr 

Mikrometry zalicza się do dokładnych przyrządów pomiarowych, używanych w warsztatowej 

technice pomiarowej.  

Przyrządy pomiarowe mikrometryczne są przeznaczone do pomiarów zewnętrznych, 

wewnętrznych i mieszanych z dokładnością co najmniej 0,01 mm. 

Wartości działki elementarnej naniesionej na bębnie przyrządów mikrometrycznych wynosi 

normalnie 0,01 mm.  

Wykonanie 

Kabłąki mikrometrów i transametrów wykonane są z odlewów lub odkuwek. Powierzchnie 

kabłąków lakierowane są młotkowym lakierem zielonym lub czarnym. Niektóre typy 

mikrometrów i transametrów wykonywane są z kabłąkami chromowanymi. Kabłąki 

wyposażone są w okładki izolacyjne z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

Bębny i tuleje wszystkich przyrządów mikrometrycznych mają powierzchnie chromowane 

dzięki czemu skala i podziałka są dobrze widoczne. Wrzeciona i kowadełka wykonane są 

normalnie ze stali narzędziowej, hartowane a powierzchnie pomiarowe docierane. Przyrządy 

mikrometryczne z płaskimi powierzchniami pomiarowymi i wykonane z nakładkami z 

węglików spękanych, które zwiększają twardość i trwałość powierzchni pomiarowych. 

Właściwą siłę docisku wrzeciona do powierzchni mierzonego elementu zapewnia sprzęgło 

cierne znajdujące się wewnątrz bębna lub w drugim wykonaniu sprzęgło zapadkowe poza 

bębnem z tzw. grzechotką. 

Zacisk wrzeciona realizowany jest w dwóch wykonaniach, do wyboru użytkownika, za 

pomocą pierścienia zaciskowego lub dźwigni, znajdujących się w prawym końcu kabłąka. 

Mikrometry, średnicówki i transametry wyposażone są w klucz oraz wzorzec nastawczy 

długości, które służą do ustawiania (zerowania) przyrządu. Mikrometry i transametry o 

zakresie 0-25 mm nie posiadają wzorca nastawczego. Wszystkie przyrządy mikrometryczne 

pakowane są w pudełka drewniane. 

Zasada działania mikrometru polega na przesuwaniu liniowym śruby mikrometrycznej 

o jednostajnym skoku proporcjonalnie do jej kąta obrotu. W śrubach mikrometrycznych 

najczęściej stosowany jest skok 0,5 mm.  

Rodzaje mikrometrów: 

 mikrometr wewnętrzny, 

 mikrometr zewnętrzny, 



 

 
 mikrometr zewnętrzny z wymiennym kowadełkiem, 

 mikrometr do rur, 

 
 mikrometr do drutu 

 



 mikrometr do blach 

 
 mikrometr do gwintów 

 
 wzorzec nastawczy do mikrometrów do gwintów 

 
 mikrometr do kół zębatych 

 
 mikrometr wewnętrzny szczękowy 

 
 mikrometr z kowadełkiem kulistym 

 



 Mikrometr z powierzchniami kulistymi 

 
 Mikrometr z powierzchniami zwężonymi 

 
 głowica mikrometryczna 

 
 średnicówka mikrometryczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUWMIARKA 

Suwmiarka jest jednym z podstawowych narzędzi pomiarowych, używanych do pomiaru 

wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, a gdy suwmiarka ma wysuwkę głębokościomierza – 

również do pomiaru głębokości. 

Cechą charakterystyczną suwmiarek jest zastosowanie przesuwanego wzdłuż prowadnicy 

suwaka z noniuszem, tj. urządzeniem zwiększającym dokładność wskazania suwmiarki.  

 

Podział suwmiarek ze względu na dokładność pomiaru: 

 suwmiarki mające noniusze o dokładności wskazania 0,1 mm (podziałka noniusza 

składająca się z 10 działek jest nacięta na długości 9 mm); 

 suwmiarki mające noniusze o dokładności wskazania 0,05 mm (podziałka noniusza 

składająca się z 20 działek jest nacięta na długości 19 mm); 

 suwmiarki mające noniusze o dokładności wskazania 0,02 mm (podziałka noniusza 

składająca się z 50 działek nacięta na długości 49 mm.) 



Podział suwmiarek ze względu na budowę i zastosowanie: 

 suwmiarki jednostronne 

 

 suwmiarki dwustronne  

 suwmiarki dwustronne z głębokościmierzem. 

 suwmiarki czterofunkcyjne z zaciskiem 

 

 suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą i suwakiem pomocniczym 

 



 suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą 

 

 suwmiarka do kanałów wewnętrznych 

 

 suwmiarka do kanałów zewnętrznych 

 

 suwmiarka mała  

 suwmiarka tarczowa  



 suwmiarka weterynaryjna 

 

 suwmiarka z rozszerzonymi szczękami 

 

 suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym 

 

 suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym 

 



 suwmiarka jednostronna z wydłużonymi szczękami 

 

  

 

 

 

 

Budowa suwmiarki 

Suwmiarkaskłada się z prowadnicy zakończonej szczęką stałą górną, przeznaczoną 

do pomiaru wymiarów wewnętrznych, oraz szczęką górną, służącą do pomiaru wymiarów 

zewnętrznych. Po prowadnicy przesuwa się suwak. U góry suwak jest zakończony szczęką 

przesuwną, współpracującą ze szczęką stałą górną w pomiarach wymiarów wewnętrznych. 

Od dołu suwak jest zakończony szczęką dolną, która współpracuje ze szczęką dolną stałą 

w pomiarach wymiarów zewnętrznych. Do pomiarów głębokości służy połączona z suwakiem 

wysuwka, wysuwana z korpusu prowadnicy. 



 

Zasada odczytywania wskazania na suwmiarce 

 na podziałce głównej odczytuje się całkowitą liczbę milimetrów, wskazaną przez 

zerową kreskę noniusza,  

 na noniuszu – odpowiedni ułamek milimetra, wskazany przez tę kreskę noniusza, 

która leży na przedłużeniu dowolnej kreski podziałki głównej. 

Przykładowe wskazania suwmiarki 

 



GŁĘBOKOŚCIOMIERZ SUWMIARKOWY 

 

głębokościomierz suwmiarkowy z suwakiem pomocniczym 

 
głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem i suwakiem pomocniczym 

 
głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem 

 
głębokościomierz suwmiarkowy ze śrubą 



 
 

 

głębokościomierze suwmiarkowe są używane do mierzenia głębokości w takich 

przedmiotach, których kształt uniemożliwia wykorzystanie do tego celu suwmiarek. 

WYSOKOŚCIOMIERZ SUWMIARKOWY 

 

Wysokościomierze suwmiarkowe służą do mierzenia wysokości końcówką pomiarową, gdy 

przedmiot mierzony jest umieszczony razem z wysokościomierzem na płycie kontrolnej.  

 
 

 

 

 

 


