
 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 
Mechanikos katedra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juozas Mikelaitis, Eglė Jotautienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAŠINŲ DETALIŲ MATAVIMAI IR  
PAKEIČIAMUMO PAGRINDAI 

 
Mokomoji knyga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADEMIJA 
2009 

 



 2

UDK 389(075.8) 
 
 
 
 
 
Juozas Mikelaitis, Eglė Jotautienė 
 
MAŠINŲ DETALIŲ MATAVIMAI IR PAKEIČIAMUMO PAGRINDAI 
Mokomoji knyga 
 
 
 
Recenzavo: 

doc. dr. Donatas Adamonis, LŽŪU Mechanikos katedra 
doc. dr. Algirdas Genutis, LŽŪU Agroenergetikos katedra 
doc. dr. Anicetas Strakšys, LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedra 

 
 
Aprobuota: 

Mechanikos katedroje 2009-03-09, Nr. 0-27. 
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto metodinės komisijos 2009-09-28, Nr. 38. 
 

 
 
Kalbą redagavo  Laima Jonikienė 
 
Maketavo  Aldona Bagdonienė 
 
 
 
 
 
 

© Juozas Mikelaitis, Eglė Jotautienė, 2009 

© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

TURINYS 
 

ĮVADAS ........................................................................................................................................ 4 
MATAVIMO VIENETAI..............................................................................................................4 
MAŠINŲ  DETALIŲ PAKEIČIAMUMAS .................................................................................. 5 
MAŠINŲ DETALIŲ TIKSLUMAS .............................................................................................. 5 
MAŠINŲ DETALIŲ PAVIRŠIŲ ŠIURKŠTUMAS ................................................................... 12 
RIEDĖJIMO GUOLIŲ TOLERANCIJOS IR SULEIDIMAI .................................................... 14 
SRIEGINIAI SUJUNGIMAI ....................................................................................................... 17 
FORMOS IR PAVIRŠIŲ PADĖTIES TIKSLUMAS ................................................................. 22 
MATAVIMAI .............................................................................................................................. 24 
GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS ................................................................................ 26 
CILINDRINIŲ DETALIŲ MATAVIMAS ................................................................................. 27 
KONTROLINIAI KLAUSIMAI ................................................................................................. 28 
MATAVIMAS  SLANKMATINIAIS MATAVIMO ĮRANKIAIS ............................................ 29 
MATAVIMO ĮRANKIŲ PARINKIMAS. MATAVIMAS MIKROMETRINIAIS  
MATAVIMO ĮRANKIAIS .......................................................................................................... 31 
MATAVIMAS NORMALAUS TIKSLUMO PALYGINAMOJO MATAVIMO ..................... 34 
PRIETAISAIS .............................................................................................................................. 34 
MATAVIMAS PADIDINTO TIKSLUMO PALYGINAMOJO MATAVIMO ......................... 37 
PRIETAISAIS .............................................................................................................................. 37 
SRIEGIO ELEMENTŲ MATAVIMAS ...................................................................................... 40 
LITERATŪRA ............................................................................................................................ 46 
PRIEDAI ...................................................................................................................................... 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
ĮVADAS 

 
Knygos tikslas – padėti įsisavinti metrologijos ir matavimo technikos teorinius pagrindus. 

Išmokti pagrindinius matavimo principus, esamas pasaulyje matavimo vienetų sistemas, transfor-
macijas tarp jų.  Mokėti įvertinti matavimo tikslumą, susipažinti su standartų sistema šioje srityje. 
Leidinys skirtas taikomosios matematikos studijų modulio ITMA B03 metrologijos dalies 
mokymui. Nežinant mašinų detalių tikslumo ir pakeičiamumo pagrindų, suprasti matavimų teoriją 
sunku,  todėl knygoje ir pateikiami šio dalykų pagrindai. Knyga bus naudinga studijuojant mašinų 
elementų ir pakeičiamumo kursą. 

Prieš tai būtina išklausyti: fiziką, inžinerinę grafiką, analizinę geometriją ir diferencialinį 
skaičiavimą.    

 
MATAVIMO VIENETAI 

 
Matavimų vienodumas – tai matavimo rezultatų išreiškimas įteisintais vienetais ir matavimo 

paklaidų žinojimas neviršijant tikimybės ribų.  
Pagrindiniai matavimų vienovės principai buvo pradėti įgyvendinti dar XVIII a. pabaigoje, 

Prancūzijoje sukūrus metrinės vienetų sistemos pagrindus. Tačiau tik XIX a. antroje pusėje ši sis-
tema buvo pripažinta tarptautine, kai 1875 m. Paryžiuje septyniolika pasaulio valstybių pasirašė 
tarpvalstybinį susitarimą – Metrinę konvenciją. 1998 m. Metrinę konvenciją buvo pasirašiusios 48 
šalys. Metrinė sistema, kuria remiasi Metrinė konvencija, buvo išplėtota iki tarptautinės vienetų 
sistemos SI. 

Tarptautinės metrinės sistemos SI pagrindas yra septyni pagrindiniai vienetai: 

Metras Ilgis L – m 
Kilogramas  Masė M – kg 
Amperas Elektros srovės stipris I – A 
Kelvinas Termodinaminė temperatūra Θ – K 
Molis Medžiagos kiekis N – mol 
Kandela Šviesos stipris J – cd 
Sekundė Laikas T– s 

 
Papildomieji SI vienetai – tai plokščio ir erdvinio kampo vienetai: radianas ir steradianas. 

Išvestiniai SI vienetai sudaromi iš pagrindinių ir papildomųjų.  

Dažnis Hercas Hz 
Jėga, svoris Niutonas N 
Slėgis, mechaninė įtemptis Paskalis Pa 
Energija, darbas, šilumos kiekis Džaulis J 
Galia Vatas V 
Elektrinė talpa Faradas F 
Elektrinė varža Omas Ω 
Šviesos srautas Liumenas lm 
Apšviestumas Liuksas lx 
 

Matuojamųjų dydžių verčių ruožas  platus, todėl SI vienetais naudotis ne visada patogu, nes 
gaunama ir labai didelių, ir labai mažų verčių. Todėl leidžiama naudotis kartotiniais ir daliniais sis-
temos vienetais. Šiems vienetams sudaryti naudojami daugikliai. Kartotinių vienetų pavadinimai 
turi daugiklius atitinkančius priešdėlius: 

   giga G, mega M,  kilo k,  hekto h, deka da 
10 9 10 6 10 3 10 2  10                 
deci d, centi cm, mili m, mikro µ, nano n, piko p. 
10 -1 10 -2 10 -3 10 -6 10 -9 10 -12  
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MAŠINŲ  DETALIŲ PAKEIČIAMUMAS 

     
Pakeičiamumas – tai mašinų projektavimo ir gamybos principai, kai gaminant ir remontuo-

jant jas galima naudoti nepriklausomai pagamintas detales ir mazgus be papildomo pritaikymo. Pa-
keitus detales mašinos techniniai rodikliai neturi keistis. Tai pilnas pakeičiamumas. 

Nepilnas pakeičiamumas – kai naudojamas grupinis detalių parinkimas, pavyzdžiui, seniau 
gamintų automobilių cilindrai ir stūmokliai buvo grupuojami pagal skersmens matmenį. Tik tokiu 
būdu buvo galima užtikrinti reikiamo dydžio tarpelį tarp cilindro ir stūmoklio. Kitas nepilno pakei-
čiamumo pavyzdys – senų modelių automobilių ratų išvirtimo reguliavimas papildomomis plokšte-
lėmis. Vienetinėje gamyboje gali būti detalė, kurios vienas matmuo pritaikomas surenkant mazgą. 

Funkcinis pakeičiamumas – tai pakeičiamumas pagal geometrinius ir eksploatacinius pa-
rametrus. Pavyzdžiui,  kuro siurblys turi turėti vienodus prijungimo matmenis ir tam tikrą slėgį bei 
našumą. 
 

MAŠINŲ DETALIŲ TIKSLUMAS 
 

Detalių matmenų tikslumas apibrėžiamas vieningąja tolerancijų ir suleidimų sistema. 
Tarpusavyje judamai arba nejudamai sujungtos detalės sudaro sujungimą. Pagal jungiamų 

paviršių formą sujungimai skirstomi į lygius cilindrinius ir kūginius, plokščiuosius ir sferinius, taip 
pat į srieginius, krumplinius, išdrožinius ir pleištinius. 

Detalių sujungimuose yra gaubiantieji ir gaubiamieji paviršiai. Gaubiantieji paviršiai vadi-
nami skyle, gaubiamieji – velenu. Juos atitinkantieji matmenys sutartinai žymimi: skylių – didžio-
siomis lotyniškojo alfabeto raidėmis, velenų – mažosiomis. Pavyzdžiui, skylės skersmuo D, veleno 
skersmuo d. Matmenys skirstomi į nominaliuosius, ribinius ir tikruosius. 

Nominalusis matmuo (skylės Dn, veleno dn) yra pagrindinis detalės matmuo. Jis yra apskai-
čiuojamas (standumui, stiprumui) gautuosius rezultatus suapvalinus iki artimiausio, paprastai dides-
nio matmens iš pirmenybinių skaičių eilės. Nominalusis sujungimo matmuo    (dn. s.) yra bendras 
jungiamųjų detalių matmuo  (dn. s. = Dn = dn ).  

Pagaminti, taip pat išmatuoti detalę absoliučiai tiksliai neįmanoma. Detalės  tikrasis  mat-
muo (Dtikr, dtikr.) gaunamas išmatavus ją leistinuoju tikslumu. Detalė laikoma tinkama, kai šis mat-
muo yra tarp didžiausio ir mažiausio ribinių matmenų (Dmax ir Dmin – skylėms ir dmax ir dmin vele-
nams). 

Geros detalės tikrieji matmenys dtikr (išmatuoti) negali būti mažesni už dmin ir didesni už 
dmax,   

dmax ≤ dtikrasis ≥ dmin. (1) 

Brėžiniuose vietoje ribinių matmenų užrašomas nominalusis detalės matmuo su leistinais 
nuokrypiais (1 pav., b). Surinkimo brėžinyje (1 pav., a) pažymimas detalių tikslumas ir suleidimo 
pobūdis (H8/d8). Paveiksle 1b, c  ženklu pažymėtas šiurkštumas (plačiau 10 psl.). 

 
                                  a                                                    b              c 

 
1 pav. Matmens ir suleidimo žymėjimas surinkimo brėžinyje (a), matmenų, nuokrypių ir šiurkštumo 

žymėjimas detalių brėžiniuose (b) 
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Viršutinis  nuokrypis  –  tai  algebrinis  didžiausio  ribinio   ir  nominalinio  matmenų  skir-
tumas: skylėms ES = Dmax – Dn;  velenams es = dmax – dn .  Apatinis nuokrypis – tai algebrinis ma-
žiausio ribinio ir nominalinio matmenų skirtumas: skylėms  EI = Dmin – Dn; velenams ei =  dmin – dn. 
Matmens tolerancija (T) – tai didžiausio ir mažiausio ribinių matmenų skirtumas: skylei TD = Dmax – 
Dmin, arba TD = ES – EI; velenui Td = dmax –- dmin; arba Td = es – ei. Tolerancijos lauku vadinamas 
laukas tarp viršutinio ir apatinio nuokrypių (2 pav.). 

 

 
           a                                                             b 

2 pav. Matmenų, nuokrypių ir tolerancijų laukų išdėstymo schema: a – skylės, b – veleno. 
  

Nuokrypiai gali būti teigiami, neigiami ir lygūs nuliui. Brėžiniuose nominaliniai linijiniai 
matmenys ir jų nuokrypiai žymimi milimetrais, pavyzdžiui, ø 50 .005,0

034,0
+
−  Kampiniai matmenys nu-

rodomi laipsniais, minutėmis, sekundėmis, pavyzdžiui, 10o 30' 40''. Nuokrypiai, vienodi skaitmenine 
reikšme, bet priešingų ženklų, žymimi taip: ø 20 ±  0,01; 60o ±  20'. Nuokrypį, kurio reikšmė lygi 
nuliui, brėžiniuose galima nežymėti, pavyzdžiui, 100+0,02.  

Grafiškai pavaizduoti nominalius detalių matmenis ir jų tolerancijų laukus vienu masteliu 
praktiškai neįmanoma. Dėl to nominalinis matmuo vaizduojamas nuline linija, o nuokrypiai tam 
tikru masteliu nuo jos atidedami į vieną ar kitą pusę: teigiami – į viršų, neigiami – į apačią (3 pav.). 

Dviejų jungiamųjų detalių matmenų skirtumas prieš jų surinkimą nusako detalių suleidimo 
pobūdį. Suleidimai skirstomi į tris grupes: judamuosius (su tarpu), nejudamuosius (su įvarža) ir tar-
pinius. 

Judamiesiems (su tarpu) suleidimams būdingas tarpas tarp jungiamų detalių. Šiuose sulei-
dimuose skylės ribiniai matmenys (Dmax,, Dmin) yra didesni už veleno ribinius matmenis (dmax, dmin ). 
Skylės tolerancijos laukas aukščiau negu veleno. (2 pav., a). Didžiausias ir mažiausias tarpai ap-
skaičiuojami taip: Smax= Dmax – dmin, arba ES – ei, Smin = Dmin – dmax., arba EI – es. 
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3 pav. Tolerancijų laukų schemos: a – sujungimo su tarpu, b – sujungimo su įvarža,  

c – tarpinio sujungimo 
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Nejudamieji suleidimai (su įvarža) pasižymi tuo, kad tarp jungiamų detalių yra garantuota 
įvarža ir jie po surinkimo yra nejudami. Šiuose suleidimuose veleno ribiniai matmenys  didesni už  
skylės ribinius matmenis (3 pav., b). Didžiausia ir mažiausia įvaržos apskaičiuojamos taip: Nmax = 
dmax – Dmin , arba es – EI;  Nmin = dmin – Dmax,  arba ei – ES.  

Tarpiniai suleidimai pasižymi tuo, kad tame pačiame sujungime gali (priklausomai nuo deta-
lių tikrųjų matmenų) gautis arba  įvarža, arba tarpas (3 pav., c). 

 
 
Pagal judamajam suleidimui brėžinyje (1 pav.) nurodytus nuokrypius apskaičiuojame: 

 
Dmax = 64,046 mm; TD   =  46 µm; 
Dmin = 64,000 mm;  Td   =  46 µm; 
dmax = 63,900 mm;  Smax = 192 µm; 
dmin = 63,854 mm;  Smin  = 100 µm. 

 
Tokio sujungimo tolerancijų laukų schema pavaizduota 4 paveiksle. 

 
4 pav. Sujungimo su tarpu tolerancijų laukų schema 

 
Analogiškai apskaičiuojami suleidimo su įvarža ir tarpinio suleidimo atitinkami dydžiai. 
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Vieningosios tolerancijų sistemos pagrindas. Sistema sudaryta iš dviejų dalių (5 
pav.): velenų  tolerancijų sistemos  ir skylių  tolerancijų sistemos.  

 
5 pav. Pagrindiniai nuokrypiai skylėms ir velenams 

 
Skylės sistemoje įvairūs tarpai ir įvaržos gaunamos sujungus pagrindinę skylę su skirtingų 

ribinių matmenų velenais  (6 pav., b). Pagrindinė skylė – tai skylė, kurios matmens apatinė nuokry-
pa lygi nuliui (žymima raide H). 
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6 pav. Suleidimai veleno sistemoje (a) ir skylės sistemoje (b) 

 
 Veleno sistemoje įvairūs tarpai ir įvaržos gaunamos sujungus pagrindinį veleną su skirtingų 

ribinių matmenų skylėmis (6 pav., a). Pagrindinis velenas – toks velenas, kurio matmens viršutinė 
nuokrypa lygi nuliui ( žymimas raide h ). 

Pagrindinės skylės (H) tolerancijos laukas atidedamas nuo nulinės linijos į viršų, pagrindinio 
veleno – į apačią, t. y. į detalės medžiagą. 

Mašinų gamyboje plačiausiai naudojama skylės sistema, kaip ekonomiškesnė. Šioje siste-
moje  gaminamoms skylėms reikia  mažiau pjovimo ir matavimo įrankių negu veleno sistemoje 
gaminamoms skylėms. Esant būtinumui, naudojama veleno sistema, pavyzdžiui, sujungiant veleną 
su dviem skylėm, kai norima gauti skirtingus suleidimus. 

Matmenų intervalai. Vieninga tolerancijų ir suleidimų sistema sudaryta matmenims iki 
3150 mm. Tačiau dauguma traktorių, automobilių ir žemės ūkio mašinų sudaryti iš matmenų iki 
500 mm, todėl tolerancijų ir suleidimų sistemą nagrinėsime šiam matmenų diapazonui. 

Matmenys iki 500 mm suskirstyti į 13  pagrindinių intervalų: iki 3 mm, nuo 6 iki 10 mm ir t. 
t. Todėl tolerancijų dydžiai skaičiuojami ne kiekvienam nominaliajam matmeniui, bet pagal interva-
lo vidurkį, o apskaičiuotieji dydžiai taikomi visiems to intervalo matmenims. 

Tikslumo kvalitetai. Tikslumo laipsniui normuoti yra nustatyti  kvalitetai (srieginiams 
sujungimams, krumpliaračių pavaroms – tikslumo laipsniai). Vieningoje tolerancijų ir suleidimų 
sistemoje nustatyta 19 tikslumo kvalitetų. ITO1, ITO, IT1, IT2, ... , IT17. Pirmieji trys kvalitetai 
taikomi galiniams ilgio matams; IT2 ... IT5 – kalibrams ir ypač tikslioms detalėms; IT6 ... IT12 – 
detalių suleidimams ir IT13 ... IT17  kvalitetai taikomi laisviesiems (nejungiamiems) matmenims. 

 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
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Tolerancijų vienetas rodo tolerancijos priklausomybę nuo nominaliojo matmens ir yra 
tikslumo matas. Matmenų nuo 1 iki 500 mm tolerancijos vienetas 
 

,001,045,0 3 DtDi +=      ( 2 ) 
 

čia maxmin DDD ⋅=  – vidutinis geometrinis matmuo, išreikštas mm; i – µm; narys 345,0 D  įver-
tina gaminio paklaidas, o narys 0,001 D – matavimo paklaidas. Matmenų nuo 500 iki 3150 mm to-
lerancijos vienetas 

I = 0,004D + 2,1.     ( 3 ) 
 

Kiekvieno 5...16 kvaliteto matmens tolerancijos apskaičiuojamos pagal formulę: 
 

T = ai,              ( 4 ) 
 

čia  a – koeficientas, priklausantis tik nuo kvaliteto. Jo reikšmės: 
 
1 lentelė. Tolerancijos vienetų skaičiai kvalitetams  
 
Kvalitetas 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

a 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 401 1000 1600 

 
Reikšmė a, pradedant kvalitetu  IT6 ir toliau, sudaro geometrinę progresiją, kurios φ  = 1,6. 

Tai reiškia, kad perėjus nuo vieno kvaliteto prie kito tolerancijos padidėja 60 % [ 5 ]. 
 

Pagrindinių nuokrypų eilës. Pagrindinis nuokrypis – tai arčiausiai nulinės linijos esan-
tis vienas iš dviejų nuokrypių (viršutinis arba apatinis), kuris nustato tolerancijos lauko padėtį nuli-
nės linijos atžvilgiu. Matmenims iki 500 mm nustatyti 28 pagrindiniai nuokrypiai, kurie žymimi 
viena arba dviem alfabeto raidėmis: skylėms – didžiosiomis, velenams – mažosiomis. Raide H pa-
žymimas skylės apatinis nuokrypis, lygus nuliui, o raide h  – veleno viršutinis  nuokrypis, lygus 
nuliui (5 pav.).  

Antrasis ribinis nuokrypis, apribojantis tolerancijos lauką, randamas iš pagrindinio nuokry-
pio, atėmus arba pridėjus tolerancijos dydį. Jei pagrindinis nuokrypis viršutinis, tai apatinis  nuo-
krypis: velenui ei = es – IT; skylei EI = ES – IT. Jei pagrindinis nuokrypis  apatinis, tai viršutinis 
nuokrypis:  velenui es = ei + IT; skylei ES = EI + IT (nuokrypiai ei, es, EI, ES imami su savo ženk-
lais). 

Pagal bendrąją taisyklę pagrindiniai nuokrypiai skylėms ir velenams tam pačiam nominali-
niam matmeniui yra vienodo dydžio ir priešingų ženklų, t. y. : 

  
 EI =  - es               skylėms           nuo  A iki  H; 

  
 ES = - ei               skylėms            nuo   J iki  ZC. 
 
Išimtį sudaro skylės su nuokrypiais J, K, M, N iki 8 kvaliteto ir nuokrypiais nuo P iki Z;  ZC 

iki 7 kvaliteto imtinai. 
Nuokrypiai nuo A iki H (nuo a iki h) skirti suleidimams su tarpais; nuo J iki N (nuo j iki n) – 

tarpiniams suleidimams; nuo P iki ZC (nuo p iki zc) – suleidimams su įvarža. 
Skylių ir velenų, pažymėtų raidėmis Js ir js, tolerancijų laukai nulinės linijos atžvilgiu išsi-

dėsto simetriškai, todėl jų ribiniai nuokrypiai yra lygūs ir priešingų ženklų: 
  

ES ( es ) = + IT/2 ;      EI ( ei ) = - IT/2. 
 

Suleidimams sudaryti naudojami skylių tolerancijos laukai nuo IT6 iki IT12 kvaliteto ir ve-
lenų tolerancijos laukai nuo IT5 iki IT12. 
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Parenkant suleidimą su garantuotu tarpu, svarbiausia yra užtikrinti mažiausią trintį tarp besi-
liečiančių veleno ir įvorės paviršių, o kartu ir mažiausią dilimą. 

Suleidimai H/h skirti tiksliam centravimui (mažiausias tarpas lygus nuliui). Suleidimai 
H6/g5 ir H7/g6 turi mažus garantuotus tarpus. Jie naudojami tiksliems judamiesiems suleidimams. 
Labiausiai paplitę suleidimai H7/f7, H8/f8 ir kiti 6, 8 ir 9 kvalitetų. Jie naudojami vidaus degimo 
varikliuose, staklių pavarų dėžėse. Suleidimai H7/e8, H7/e7 naudojami slydimo guoliuose.  

Tarpiniai suleidimai H/js taikomi dažnai ardomoms detalėms sujungti. Suleidimai H/k tai-
komi centravimui. Retai ardomiems sujungimams taikomi suleidimai H/m. Suleidimai H/n naudo-
jami sujungimuose, kuriuose veikia didelės jėgos vibracijos ir smūginė apkrova. 

Suleidimai su įvarža skirti detalėms nejudamai sujungti, nenaudojant papildomo tvirtinimo 
priemonių. Plonasienėms detalėms sujungti naudojamas suleidimas H7/p6. Didėjant apkrovai, įvar-
ža didinama (H7/r6, H7/u7 ir t.t.). Didžiausia garantuota įvarža gaunama naudojant suleidimus 
H8/x8,  H8/z8 [1]. 

 
 

MAŠINŲ DETALIŲ PAVIRŠIŲ ŠIURKŠTUMAS 
 

Paviršiaus šiurkštumu vadinama visuma mikrogeometrinių paviršiaus nelygumų, pasikarto-
jančių palyginti mažu žingsniu. Paviršiaus šiurkštumo rodiklius reglamentuoja standartas  
ISO 4287:1997. Juose nustatyti pagrindiniai rodikliai: Ra, Rz, Rmax ir kiti (Sm, S,  P).  

Paviršiaus šiurkštumo rodikliai nustatomi baziniame ilgyje 1, kurio skaitinės reikšmės pa-
renkamos iš eilės (mm): 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8, priklausomai nuo Rmax. Nustatant skaitines pavir-
šiaus šiurkštumo reikšmes, naudojamasi vidurine paviršiaus profilio linija m, kuri dalija matuojamą-
jį profilį taip, kad profilio taškų atstumų (y1, y2 ... yn) suma būtų minimali (7 pav.)  
 

 
7 pav. Normalinis paviršiaus profilis ir šiurkštumo rodikliai:  – bazinis ilgis;  – vidurinė profilio 
linija; – vidutinis  profilio nelygumų žingsnis;  – vidutinis  viršūnių nelygumų žingsnis ; 

 – penkių aukščiausių viršūnių nuokrypis nuo vidurio linijos baziniame ilgyje; – pen-
kių žemiausių viršūnių nuokrypis nuo vidurio linijos baziniame ilgyje; – atstumas iki laisvai 
pasirinktos linijos žemiau įdubų linijos; – atstumas tarp profilio aukščiausios viršūnės ir gi-
liausios įdubos taškų baziniame ilgyje;  – profilio nuokrypis nuo linijos ; p – profilio kirtimo 
linijos atstumas nuo viršūnių linijos;  – atraminio profilio suminis ilgis atstume p nuo viršūnių 
 

Vidutinė aritmetinė profilio nuokrypa Ra randama kaip vidutinė profilio absoliutinių atstumų 
yi iki jo vidurinės linijos reikšmė: 
 

∑∫
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≈=
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.1)(1
    (5) 

Nelygumų aukštis Rz – tai baziniame ilgyje išmatuotų penkių aukščiausių profilio viršūnės 
taškų (Himax) ir penkių giliausių įdubų taškų (Himin) absoliutinių vidurkių suma: 
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Didžiausias profilio nelygumų aukštis Rmax – tai atstumas tarp profilio aukščiausios viršūnės 
ir giliausios įdubos taškų baziniame ilgyje. 

Kai brėžinyje nenurodomas paviršiaus apdirbimo metodas, paviršiaus šiurkštumas žymimas 
ženklu, parodytu 8 pav., a. Ženklas (8 pav., b) naudojamas nurodyti paviršiaus šiurkštumą, gaunamą 
nuėmus medžiagos sluoksnį. Ženklas (8 pav., c) naudojamas nurodyti paviršiaus šiurkštumą, gau-
namą nenuėmus medžiagos sluoksnio (lietų, valcuotų paviršių). Šiuo ženklu taip pat žymimi pavir-
šiai, kurie pagal duotąjį brėžinį neapdirbami.  

Šiurkštumo rodiklio Ra reikšmės gali būti rašomos be simbolio (8 pav., d). Šiurkštumą žy-
minčio ženklo smaigalys visada nukreiptas į paviršių. Brėžinyje gali būt rašomi kiti šiurkštumo pa-
rametrai (8 pav., f); 1 – stulpeliu ne tik maksimali, bet ir minimali Rz ar Ra reikšmė, S; 2 – apdirbi-
mo būdas, 3 – bazinis ilgis, 4 – nelygumų kryptis [2]. 
             Kai detalėje yra daug vienodo šiurkštumo paviršių, jie pažymimi viršutiniame dešiniajame 
brėžinio kampe (9 pav., a). Jeigu visi detalės paviršiai vienodo šiurkštumo, jie taip pat žymimi vir-
šutiniame dešiniajame brėžinio kampe (9 pav., b), šiame paveiksle parodyta ir šiurkštumo ženklo 
vieta brėžinyje. 

  
8 pav. Paviršiaus šiurkštumo žymėjimo ženklai: a – paviršiaus apdirbimo būdas nenurodytas,  

b – paviršius apdorotas pjovimu, c – paviršius sudaromas nenuimant drožlės, d – parametro Ra žymėjimas  
be simbolio, e – parametro Rz žymėjimas. Kitų šiurkštumo parametrų žymėjimo vietos – f. 

 

 
a   b 

 
9 pav. Šiurkštumo žymėjimas, kai brėžinyje daug vienodo šiurkštumo paviršių (b)  

ir kai visų paviršių šiurkštumas vienodas (a) 
 

Detalės paviršiaus šiurkštumas paprastai sudaro nuo 1/4 iki 1/3  šį paviršių ribojančio mat-
mens tolerancijos lauko. Pvz., tolerancija T = 100 µm, tada Rz = 100/4 = 25 µm. Gauta reikšmė 
apvalinama iki didesnio skaičiaus iš pirmenybinių skaičių eilės [6], 17 lent. Tradiciškai, kai gauna-
ma Rz reikšmė mažesnė nei  20, ji keičiama parametru Ra. Parametro Ra reikšmė sudaro apie ket-
virtadalį Rz dydžio  (10 pav.). 
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10 pav. Šiurkštumo parametrų Rz ir Ra ryšys 

 
RIEDËJIMO GUOLIŲ TOLERANCIJOS IR SULEIDIMAI 

 
Mašinų surinkimo požiūriu pagrindiniai jungiamieji paviršiai yra išorinio žiedo išorinis pa-

viršius D, vidinio žiedo vidinis paviršius d ir galiniai žiedų paviršiai. Nulinės tikslumo klasės guolių 
jungiamųjų paviršių tolerancijos atitinka IT5, IT6, paviršiaus šiurkštumas Ra = 1,25 ... 2,5 µm. 

Riedėjimo guolių žiedų suleidimai gaunami keičiant veleno skersmens ir korpuso skylės 
skersmens ribinius matmenis. Paties guolio tolerancijos laukas nekintamas ir priklauso nuo jo tiks-
lumo (11 pav.). Išorinis žiedas priimamas kaip pagrindinis velenas suleidimams veleno sistemoje. 
Jo tolerancijos lauko padėtis nulinės linijos atžvilgiu kaip velenų, žymimų raide h, tik lauko dydis 
priklauso nuo guolio tikslumo, todėl rašomas ne kvalitetas, o B (bearing – guolis). Vidinis žiedas 
priimamas kaip pagrindinė skylė skylės sistemoje, tačiau su viena išimtimi – jos tolerancija nukreip-
ta nuo nulinės linijos žemyn (į minusą), panašiai kaip skylių, žymimų raide K (11 pav.). 

 

 
11 pav.  Guolių žiedų tolerancijos: 1, 2 – išorinis ir vidinis žiedai; a, b – išorinio ir vidinio žiedo toleranci-
jos žymėjimas, D – guolio išorinis skersmuo, d – guolio vidinis skersmuo, B – guolio plotis, r – guolio žiedų 

užapvalinimo spindulys 
 

Veleno ir skylės, jungiamų su riedėjimo guolių žiedais, suleidimai parenkami atsižvelgiant į 
tai, kuri detalė sukasi (velenas ar korpusas), bei apkrovimo pobūdį ir režimą, guolio matmenis ir 
tipą, sukimosi dažnį ir kt. Nustatytos žiedų apkrovimo rūšys: vietinis ir cirkuliacinis [1]. 

Esant vietiniam apkrovimui, guolio žiedas yra veikiamas pastovia vienos krypties radialine 
apkrova, kuri persiduoda nedideliam takelio ruožui ir to žiedo suleidimo su detale paviršiui. 

Cirkuliacinio apkrovimo metu guolio žiedui sukantis, radialinė apkrova rieduliais paeiliui 
persiduoda visam riedėjimo takeliui, o kartu ir visam žiedo suleidimo su detale paviršiui.  

Esant kintamam apkrovimui, guolio žiedą vienu metu veikia dvi radialinės apkrovos: pastovi 
pagal veikimo kryptį  ir besisukanti apie ašį, dėl to vienoje riedėjimo takelio vietoje jos viena kitą 
sustiprina, o kitoje – susilpnina, pavyzdžiui, veleno guolių žiedai, esant neišbalansuotam kuliamo-
sios būgnui. 

Kai sukasi velenas, vidinis žiedas su velenu jungiamas su įvarža. Tada išorinis žiedas į kor-
pusą įstatomas su nedideliu tarpu. Kai sukasi korpusas, išorinis žiedas į korpusą įstatomas su įvarža, 
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o vidinis žiedas jungiamas su velenu vienu iš tarpinių suleidimų. Skylių ir velenų, jungiamų su rie-
dėjimo guoliais, naudojami tolerancijų laukai parodyti 12 paveiksle.  

 
12 pav. Guolių žiedų ir su jais  jungiamų detalių galimos tolerancijos 

 
Suleidimas su įvarža parenkamas žiedui, kurį veikia cirkuliacinis apkrovimas. Vietiniu ap-

krovimu veikiamam žiedui parenkamas suleidimas su nedideliu tarpu, kad jis galėtų darbo metu 
lėtai pasisukti ir keisti dylantį takelio ruožą. Ši priemonė pailgina jų darbo amžių. Skylių ir velenų, 
jungiamų su guolių žiedais pagal jų apkrovimo pobūdį, tolerancijų laukai nurodyti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Skylių ir velenų, jungiamų su 0 tikslumo klasės riedėjimo guoliais, tolerancijų  laukai   
 

   Žiedo apkrovimo pobūdis                                    Tolerancijų    laukai 
                  veleno              korpuso skylės  

   Cirkuliacinis      js6,  k6,   m6,  n6 K7, M7,  N7,  P7 
   Vietinis      f6,   g6,    h6,   js6 Js7,  H7,  H8,  H9,  C7 
 

Cirkuliaciniu apkrovimu veikiamiems žiedams suleidimas parenkamas pagal minimalią 
įvaržą, kuri reikalinga besisukančiam žiedui  su detale sujungti: 

Nmin  = 13 Rk/( B – 2r )· 106,    (7) 

čia R – radialinė apkrova (N); k – priklauso nuo guolio serijos: lengvajai serijai k = 2,8, vidutinei – 
2,3 ir sunkiajai – 2,0; B – guolio plotism (mm); r – guolio žiedo briaunos  spindulys (mm). Pagal 
surastą minimalią įvarža Nmin  parenkamas atitinkamas suleidimas.    

Guolio mazgo surinkimo brėžinys parodytas 13 paveiksle. Išorinio guolio žiedo tolerancija 
pažymėta hB, vidinio žiedo KB. Raidės h ir K žymi apytikslę guolio žiedų tolerancijos laukų padėtį 
nulinės linijos atžvilgiu, o raidė B, rašoma vietoj kvaliteto numerio, reiškia guolio (bearing)  tole-
ranciją. Guolio mazgo detalių brėžiniai parodyti 14 pav.  
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13 pav. Riedėjimo guolių suleidimų žymėjimas brėžiniuose:  
1 – velenas, 2 – žiedas, 3 – korpusas, 4 – dangtelis, 5 – krumpliaratis 

 
 
 
 

 
 

 
14 pav. Detalių, jungiamų su riedėjimo guoliu, brėžiniai:  

1 – velenas, 2 – žiedas, 3 – korpuso fragmentas 
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SRIEGINIAI SUJUNGIMAI 
 
Sriegiai skirstomi pagal šiuos požymius: 

a) paviršiaus, kuriame įpjautas sriegis, formą – cilindriniai ir kūginiai; 
b) sraigtinės linijos kryptį – dešininiai ir kairiniai; 
c) sraigtinės linijos pradžių skaičių – vienapradžiai ir daugiapradžiai; 
d) profilio formą – trikampiai, atraminiai, stačiakampiai, trapeciniai, apvalieji; 
e) matavimo sistemą – metriniai, coliniai ir kt. 

Plačiausiai paplitę metriniai sriegiai, kurių trikampio profilio kampas α = 60o (15 pav.). 
 

 
15 pav. Pagrindiniai varžto sriegio elementai: P – sriegio žingsnis, 60° – sriegio viršūnės kampas α;  

d – išorinio sriegio (varžto) išorinis skersmuo; D – vidinio sriegio (veržlės) išorinis skersmuo; d1 – vidinis 
varžto skersmuo; D1 – vidinis veržlės skersmuo; d2 – vidurinis varžto skersmuo; D2 – vidurinis veržės skers-

muo; H – išeities trikampio aukštis; H1 – profilio darbinis aukštis 
 

Pagrindiniai cilindrinio sriegio parametrai yra šie: vidurinis d2(D2), išorinis d(D) ir vidinis 
d1(D1) išorinio (vidinio) sriegio skersmenys; sriegio žingsnis P; sriegio eiga Pn = P • n; čia n – srie-
gio pradžių skaičius; profilio kampas α; pusė profilio kampo α/2; profilio aukštis H; darbinis profi-
lio aukštis H1; įsukamasis ilgis l; sraigtinės linijos kilimo kampas ϕ. Metriniams sriegiams, kurių 
skersmuo yra nuo 0,25 iki 600 mm, galioja tokios priklausomybės: H= 0,8660254 P, H1 = 5/8 H. 
Metriniai sriegiai būna su stambiu ir smulkiu sriegiu. Pakeičiamumo požiūriu svarbiausi parametrai 
yra d2(D2), P ir α/2.  

Vidurinis sriegio skersmuo d2 – tariamojo cilindro, kurio sudaromoji kerta sriegį taškuose, 
kur griovelio plotis yra lygus pusei žingsnio, skersmuo. 

Išorinis sriegio skersmuo d – tariamojo, apie išorinio sriegio viršūnę arba vidinio sriegio 
griovelį aprašyto, cilindro skersmuo. 

Vidinis sriegio skersmuo d1 – tariamojo įrašyto cilindro, liečiančio išorinio sriegio griovelius 
arba vidinio sriegio viršūnes, skersmuo.  

Sriegio žingsnis P – atstumas tarp gretimų vijų vienavardžių profilio šonų. Metriniam srie-
giui  matuojamas milimetrais lygiagrečiai sriegio ašiai. Coliniam sriegiui nurodomas vijų skaičius 
colyje. 

Sriegio eiga t – santykinio pasislinkimo per vieną sraigto (veržlės) apsisukimą dydis. Jis ma-
tuojamas lygiagrečiai sriegio ašiai tarp vienavardžių profilių šonų, kurie priklauso tai pačiai vijai. 
Daugiapradžio sriegio eiga lygi žingsnio sandaugai iš pradžių skaičiaus, t = P • m. 
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Sriegio profilio kampas α – kampas tarp profilio šonų (metrinio sriegio α= 60°, colinio  
α=55° ). 

Profilio šonų  posvyrio kampai (α,γ) – kampai tarp profilio šono ir statmens į sriegio ašį. 
Simetriško sriegio posvyrio kampai tarpusavyje lygūs ir atitinka α/2. Nesimetriško sriegio šonų 
kampai matuojami atskirai, nes jie nėra tarpusavyje lygūs β ≠ γ ≠ α /2, nors α + γ = α. 

Profilio kampo pusė α/2 – kampas tarp simetriško sriegio profilio šono ir statmens, nuleisto 
iš profilio viršūnės į sriegio ašį. Jį matuojant galima nustatyti ir profilio kampo α, ir profilio 
posvyrio kampo paklaidą, kuri atsiranda dėl netikslaus įrankio nustatymo. 

Pradinio (teorinio) profilio aukštis H – tariamo trikampio aukštis, gaunamas pratęsus 
profilio šonus iki susikirtimo. 

Profilio darbinis  aukštis H1 – atstumas tarp profilio viršūnės ir įdubos, matuojant statmens į 
sriegio ašį kryptimi. 

Sriegio kilimo kampas ψ – kampas, kurį sudaro sraigtinės linijos liestinė (ties viduriniu 
skersmeniu) su statmeniu į sriegio ašį. 

Sriegio sujungimo ilgis l – išorinio ir vidinio srieginių paviršių lietimosi ilgis ašine kryptimi. 
Sriegių pakeičiamumą užtikrina tolerancijų ir suleidimų sistemos.  
Nominalusis sriegio kontūras (16 pav. pavaizduotas storiausia linija) nusako didžiausią 

ribinį varžto sriegio ir mažiausią ribinį veržlės sriegio kontūrą esant sujungimui H/h. Nuo 
nominaliojo kontūro statmenai sriegio ašiai atidedama nuokrypiai ir tolerancijos. Varžto sriegiui jos 
atidedamos  sriegio ašies kryptimi. 

 
16 pav. Metrinio sriegio sujungimo pagrindiniai parametrai, kai suleidimas H/h 

 
Esant sujungimui H/g varžto tolerancijų laukas pasislinktų žemyn, palikdamas g 

apibrėžiamo dydžio tarpą es/2 tarp sujungimo nominalaus profilio kontūro ir varžto viršutinio 
profilio kontūro. Jeigu sujungimas  G/g ir virš sujungimo nominalaus profilio kontūro atsiranda G 
apibrėžiamo dydžio tarpas EI/2 (17 pav.). 
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17 pav. Metrinio sriegio suleidimo su tarpeliu varžto ir veržlės tolerancijų  

laukai (pavyzdžiui, G/g) 
 
           Leidžiama suleidimui pasirinkti bet kurią 18 pav. raidėmis pažymėtą pagrindinių nuokrypių 
kombinaciją. 
 

 
 

18 pav. Metrinio sriegio suleidimo su tarpu pagrindiniai nuokrypiai 
 

Sriegių pakeičiamumas. Gamybos metu atsiranda matmenų ir profilio nuokrypių. Kad bū-
tų užtikrintas geras sujungimas, sriegių tikrieji kontūrai neturi išeiti už ribų per visą įsukamąjį ilgį.  

Žingsnio paklaida ∆Pn vadinamas skirtumas tarp tikrojo ir nominalinio žingsnio reikšmių. 
Žingsnio paklaidos gali būti vietinės, periodinės ir progresuojančios. 

19 pav. ant veržlės nominalinio profilio 1 ašiniame pjūvyje uždėtas varžto tikrasis profilis 
2, kuris sujungimo ilgyje persidengia dviem kryptimis štrichuotu plotu, todėl nepavyks užsukti 
veržlę ant varžto. Varžto profilio linija E`F` yra už veržlės profilio CD. 

Norint įsukti vieną detalę į kitą, reikia, kad žingsnio paklaida ∆Pn (sujungimo ilgyje, pvz., 
per veržlės aukštį) būtų kompensuojama dydžiu fp, sudarant tarpelį tarp varžto ir veržlės vidurinių 
skersmenų (19 pav.). Varžto profilis viršutinėje brėžinio dalyje nusileidžia 0,5 fp, o linija  EF užima 
naują padėtį E‘F‘(kontūras pažymėtas punktyrine linija 3). 

Norint įsukti vieną detalę į kitą, reikia, kad žingsnio paklaida ∆Pn (sujungimo ilgyje, pvz., 
per veržlės aukštį) būtų kompensuojama dydžiu fp, sudarant tarpelį tarp varžto ir veržlės vidurinių 
skersmenų (19 pav.): 

fp = D2 min – d2 tikr = ∆Pn ctg 
2
α

.    (8) 

Šis dydis vadinamas žingsnio paklaidos kompensacija skersmeniui. Metrinio sriegio (kai 
α= 60o) : 
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fp = 1,732 ∆P.       (9) 
  

 
 

19 pav. Žingsnio paklaida ∆Pn  ir jos kompensacija skersmeniui  fp 
 

 
20 pav. Profilio pusės kampo paklaida 

2
α∆ ir jos kompensacija skersmeniui fα :  

1 – nominalinis veržlės sriegio profilis; 2 – varžto sriegio profilis, turintis paklaidą;  

3 – varžto sriegio profilis, kai, esant paklaidai
2
α∆ , sriegius galima sujungti. 

Kai varžto ir veržlės viduriniai skersmenys lygūs, tačiau kampai nevienodi, detalės nebus 
jungiamos, trukdys subrūkšniuoti plotai (20 pav., a). 

Norint kompensuoti šią paklaidą reikia sudaryti tarpelį fα (20 pav. ) tarp varžto tikrojo vidu-
rinio skersmens d2 tikr ir minimalaus vidurinio veržlės skersmens D2 min.  

fα = D2 min – d2 tikr = 0,36P
2

α∆
 .     (10) 

Sujungti dvi įsriegtas detales galėsime tik tada, jei redukuotas vidurinis varžto sriegio 
skersmuo neviršys minimalaus vidurinio veržlės skersmens: 

d2 red ≤ D2 red  ;     (11)                   
 

d2 red = d2 išmat + (fp + fα);    (12) 
 

D2 red = D2 išmat  - (fp  + fα),    (13) 
 
   čia d2 išmat (D2 išmat) – išmatuotos (tikrosios) varžto ir veržlės vidurinių skersmenų reikšmės. 
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Sriegio elementų matavimas. išorinis sriegio skersmuo tikrinamas slankmačiu arba mikro-
metru. Vidurinis sriegio skersmuo tikrinamas dažniausiai naudojantis trimis tiksliomis vielelėmis 
(21 pav.) arba srieginiu mikrometru su specialiais antgaliais (1 – kūginis, 2 – prizminis antgaliai). 
 

 
21 pav. Sriegio vidurinio skersmens matavimo schemos:  

a – trijų vielelių metodu; b – srieginiu mikrometru 
 

Matuojant vidurinį sriegio skersmenį trijų vielelių metodu, trys vienodo skersmens vielelės 
įdedamos į vijų tarpus, kaip tai parodyta 21 a pav., ir mikrometru išmatuojamas atstumas M. Viele-
lių skersmuo dv parenkamas iš 3 lentelės. 

Tikrasis vidurinis sriegio skersmuo nustatomas iš formulės: 

 d2tikr = M – 3dv + 0,866P.                                                                                   (14) 

3 lentelė. Vielelių skersmuo dv mm 

Žingsnis P mm Vielelių  skersmuo dv mm Žingsnis P mm Vielelių skersmuo dv 
mm 

0,5 0,291 1,25 0,724 
0,6 0,343 1,5 0,866 
0,7 0,402 1,75 1,008 
0,75 0,433 2 1,157 
0,8 0,461 2,5 1,441 
1,0 0,572 3 1,732 

Sriegio vidinis skersmuo d1, žingsnis P, kampas 
2
α matuojamas mikroskopu. Veržlės sriegis 

tikrinamas kalibrais arba apie jos tinkamumą sprendžiama pagal sriegiklio, kuriuo ji įsriegiama, 
matmenis. 

Metrinių sriegių tikslumo ir suleidimų žymėjimas. Sriegio tolerancijos lauko žymėjimas su-
sideda iš skaičiaus, rodančio tikslumo laipsnį, ir raidės, žyminčios pagrindinį nuokrypį (pvz., 6h, 
6H). Jeigu sriegio skersmenys skirtingo tikslumo, pirmiausia rašomas vidurinio skersmens toleran-
cijos lauko žymėjimas, paskui – viršūnių žymėjimas (išorinio skersmens – varžto, vidinio – verž-
lės), pvz.: 7g 6g; 4H 5H. Užrašas M12×1-6g yra varžto, kurio metrinio sriegio išorinis skersmuo 12 
mm, žymėjimas. Žingsnis 1 mm, vidurinio ir išorinio skersmenų tolerancijos 6g. Veržlės sriegis 
žymimas M12×1-6H. Jei varžto įdubimas turi būti apvalus – M12-6g-R. Srieginių sujungimų sulei-
dimai žymimi, pvz., M12×1LN

g
H

6
6  (LN – kairysis sriegis, 6H veržlės tolerancijos lauko žymėji-

mas, 6g – varžto tolerancijos lauko žymėjimas. 
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FORMOS IR PAVIRŠIŲ PADËTIES TIKSLUMAS  

 
Formos tikslumas nusakomas realaus paviršiaus (arba profilio) nuokrypiu nuo nominalaus 

paviršiaus (arba profilio), duoto brėžinyje.  
Formos nuokrypių įvertinimui taikomas glaustinių paviršių arba profilių principas. Glausti-

nis paviršius (arba profilis) yra nominalaus paviršiaus (arba profilio) formos paviršius, liečiantis 
realųjį paviršių (arba profilį) taip, kad normuojamame ruože tolimiausiojo realaus paviršiaus taško 
atstumas iki glaustinio paviršiaus (arba profilio) būtų mažiausias. 

Realaus paviršiaus (arba profilio) formos nuokrypis yra didžiausias atstumas nuo realaus pa-
viršiaus (profilio) taškų iki glaustinio paviršiaus (arba profilio) taškų.  

Cilindrinių paviršių formos nuokrypiai nagrinėjami skersiniame ir išilginiame pjūvyje. 
Skersinio pjūvio formos nuokrypis apibūdinamas apskritumo nuokrypiu, kuriuo laikomas 

didžiausias atstumas ∆ nuo realaus profilio iki glaustinio apskritimo (24 pav., a). Apskritumo tole-
rancija T yra leistina apskritumo nuokrypos reikšmė. 

Viso cilindrinio paviršiaus formos nuokrypiai išreiškiami cilindriškumo nuokrypiu, kuris 
laikomas didžiausias realaus paviršiaus taškų atstumas ∆ iki glaustinio cilindro pasirinktame ilgyje. 
Cilindriškumo tolerancija T yra didžiausia leistina cilindriškumo nuokrypio reikšmė. 

Plokščių paviršių formos nuokrypiai yra tiesumo nuokrypis plokštumoje ir plokštumos nuo-
krypis. 

Tiesumo nuokrypiu plokštumoje laikomas didžiausias atstumas ∆ nuo realaus profilio taškų 
iki glaustinės tiesės normuojamose ribose. 

Plokštumo nuokrypiu laikomas didžiausias atstumas ∆ nuo realaus paviršiaus taškų iki 
glaustinės plokštumos.  

Paviršių tarpusavio padėties nuokrypiai yra paviršiaus, ašies arba simetrijos plokštumos rea-
lios padėties nuokrypiai nuo nominalios padėties. 

Plokštumų statmenumo nuokrypis – tai kampo tarp plokštumų nuokrypis nuo stataus (90o) 
kampo, išreikštas linijiniais vienetais normuojamame ilgyje. Statmenumo nuokrypiai gali susidaryti 
tarp plokštumos ir ašies (tiesės), tarp ašių ir t. t. 

Bazė – tai geometrinis elementas (taškas, linija, ašis, sudaromoji, paviršius arba simetrijos 
plokštuma), kurio atžvilgiu apibrėžiamos ir matuojamos padėties nuokrypos.  

Radialinis mušimas – tai didžiausio ir mažiausio realaus paviršiaus taškų atstumų iki bazinės 
sukimosi ašies, statmenai tai ašiai, skirtumas ∆. Radialinis mušimas, kaip suminė nuokrypa, atsiran-
da dėl nagrinėjamo pjūvio profilio apskritumo nuokrypio ir jo centro nuokrypos nuo bazinės ašies.  

Brėžinyje formos ir padėties tolerancijos nurodomos tik tada, kai jos turi būti mažesnės už 
matmens toleranciją. Jei brėžinyje formos ir padėties tolerancijos nenurodomos arba neaptartos te-
chniniuose reikalavimuose, tada jos ribojamos matmens tolerancijos lauku. 

Formos ir padëties tolerancijų žymëjimas brëžiniuose. Formos ir padėties tole-
rancijos rūšis brėžiniuose nurodoma ženklu pagal 4 lentelėje pateiktas rekomendacijas.  
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4 lentelė. Formos ir paviršių tarpusavio padėties tolerancijų  žymėjimo simboliai 

Tolerancijų 
grupė Tolerancijos rūšis Simbolinis žymėjimas 

Formos 
tolerancijos 

Tiesumo tolerancija 
Plokštumo tolerancija  
Apskritimo tolerancija  
Cilindriškumo tolerancija  
Išilginio pjūvio tolerancija  

Padėties 
tolerancijos 

Lygiagretumo tolerancija  
Statmenumo tolerancija  
Nuolydžio tolerancija  
Pozicinė tolerancija  
Ašių sutapimo tolerancija  
Simetriškumo tolerancija  
Ašių susikirtimo tolerancija  

Suminės 
formos ir 
padėties 

tolerancijos 

Radialinio mušimo tolerancija 

 
Galinio mušimo tolerancija 
Mušimo tolerancija duota kryptimi 
Suminė radialinio mušimo tolerancija 
Suminė galinio mušimo tolerancija 
Duotojo profilio formos tolerancija 
Duotojo paviršiaus formos tolerancija 

 
Ženklas ir skaitinė tolerancijos reikšmė žymima rėmelyje: pirmajame langelyje rašomas 

ženklas, antrajame – tolerancijos reikšmė milimetrais ir trečiajame – bazė, kurios atžvilgiu nustato-
ma tolerancija (22 pav., a). Rėmelis jungiamas su brėžinio kontūrine  arba išnašine linija (22 pav., 
b). 

 

 
22 pav. Paviršių formos ir padėties tolerancijų žymėjimas 

 
Bazės žymimos juodu trikampiu, kuris linija sujungiamas su tolerancijos rėmeliu, tada ji 

žymima raide, kuri užrašoma rėmelio skiltyje (22 pav.). 
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MATAVIMAI 

 
 Matavimu vadinamas pažinimo procesas, kurio metu tiriamasis objektas palyginamas su 

mato vienetu. Matavimo rezultatai išreiškiami absoliučiais dydžiais. Tikrinimu tik nustatoma, ar 
detalė atitinka tolerancijų nustatytas ribas. 

Skiriama tikroji ir skaitinė dydžio vertė. Išmatuota dydžio vertė, atitinkanti dydžio apibrėži-
mą, vadinama tikrąja. Tikroji dydžio vertė tobulai išreiškia jo kokybę ir kiekybę. Tai yra daugiau 
idealizuota teorinė kategorija, nes matuojant neišvengiama paklaidų, o tikroji vertė yra be paklaidų, 
ideali. Praktiškai galima nustatyti tik skaitinę dydžio vertę, t. y. skaičių, esantį dydžio vertės išraiš-
koje. Kai kuriais atvejais nebūtina nustatyti tikrosios dydžio vertės, pavyzdžiui, įvertinant, ar dydis 
atitinka nustatytą toleranciją. Šiuo atveju pakanka nustatyti dydžio priklausomybę tam tikrai sričiai 
T: 

Θ ⊂ T      arba      Θ ⊄  T.                                                           (15) 
 

Toks atvejis priskiriamas kontrolei. Taigi kontrolės metu nustatoma, ar tikroji dydžio vertė 
atitinka nustatytas vertes. Kontrolinės priemonės yra, pavyzdžiui, kalibrai, šablonai, įtaisai su elekt-
rokontaktiniais keitikliais ir kt. Kontrolės rezultatas yra kokybinis gaminio įvertinimas: ,,tinkamas“, 
,,brokas“, ,,ištaisomas brokas“, ,,neištaisomas brokas“. Yra dvi kontrolės rūšys: diferencinė ir komp-
leksinė [3]. 

Diferencinė kontrolė – tai gaminio kiekvieno parametro atskiras tikrinimas (pavyzdžiui, 
sriegio vidurinio skersmens, žingsnio, pusės profilio kampo kontrolė). 

Kompleksinė kontrolė atliekama, kai reikia įvertinti pagamintos detalės tinkamumą vienu 
metu pagal keletą parametrų (pavyzdžiui, tikrinama ribiniais kalibrais). 

Pastoviąją reikšmę turintys matai perteikia sveikuosius, kartotinius arba trupmeninius mato 
vieneto dydžius (nedalomi metrai, galiniai ilgio matai (plytelės), kampinės plytelės). 

Kintamąją reikšmę turintys matai. Jie perteikia trupmeninius arba kartotinius matų vienetus 
(brūkšniniai padalinti ilgio matai, metrai, liniuotės, ruletės ir t. t., padalas turintys kampiniai matai, 
skales turintys prietaisai). Pastovią ir kintamą reikšmę turintys matai gali būti etaloniniai ir darbi-
niai. Etaloniniai naudojami tikroms mato vieneto reikšmėms išsaugoti, taip pat kitoms matavimo 
priemonėms patikrinti ir graduoti. Darbiniai naudojami matavimams gamybos procese. 

Kalibrai – tai skalės neturintys matavimo įrankiai, kurie skiriami matmenų, formos ir detalių 
tarpusavio padėties nuokrypoms tikrinti. Kalibrai skirstomi į normalinius ir ribinius. 

Normaliniais kalibrais nustatomas tik nominalusis dydis, pavyzdžiui, sriegio žingsnis, užap-
valinimo spindulys, tarpelio dydis. 

Ribiniais kalibrais nustatoma, ar detalės matmenys neišeina iš užduotų tolerancijos lauko ribų. 
Matavimo priemonei charakteringi šie metrologiniai rodikliai: 
1. Prietaiso skalės vienos padalos vertė – tai matuojamo dydžio reikšmė vienai padalai.     
2. Prietaiso matavimo ribos – tai ribos tarp didžiausio ir mažiausio dydžio, kurie gali būti 

matuojami prietaisu. 
3. Skalės matavimo ribos – tai ribos tarp didžiausio ir mažiausio dydžio, kurie gali būti ma-

tuojami neperstačius prietaiso. 
4. Atskaitymo paklaida, atsirandanti dėl individualių stebėtojo savybių, t. p. dėl paralakso 

(kai žiūrima į skalę nestatmenai jos paviršiui). Ši paklaida priklauso nuo atstumo tarp skalės ir ro-
dyklės. Paralaksui sumažinti tiksliuose prietaisuose po rodykle padaromas veidrodinis brūkšnys. 

5. Variacija arba atskaitų nepastovumas, didžiausias skirtumas daug kartų matuojant tą patį 
dydį neperstatant prietaiso, t. y. tomis pačiomis sąlygomis. Variacija paprastai sudaro 0,2 – 0,5 pa-
dalos vertės. 

6. Jautris – tai mažiausias matuojamo dydžio pasikeitimas, į kurį pastebimai reaguoja prie-
taisas. 

7. Matavimo jėga – tai jėga, kuria prietaiso kontaktas spaudžiamas prie detalės; ji turi garan-
tuoti kontaktą su detale, bet jos nedeformuoti. Tikslūs prietaisai  spaudžia detalę kelių gramų jėga.     

Pagal matavimo pobūdį matavimai skirstomi į tiesioginį, netiesioginį  ir jungtinį. 
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Tiesioginis matavimas – tai dydžio vertės nustatymas matuojant, pvz., slankmačiu, mikro-
metru. 

Netiesioginis matavimas – kai ieškomojo dydžio vertė apskaičiuojama pagal kitų priklauso-
mybėmis susietų dydžių tiesioginių matavimų rezultatus: 

                             
 f(Y,X1,X2,...,Xn) = 0,            (16) 

 
čia Y – ieškomojo dydžio vertė; Y=f(X1,X2,...,Xn); X1,X2...,Xn – tiesiogiai išmatuotų dydžių ver-
tės.Tokio matavimo pavyzdys gali būti sriegio vidurinio skersmens matavimas trijų vielučių meto-
du. 

Jungtiniu matavimu vadinamas kelių vienarūšių dydžių verčių radimas iš lygčių  sistemos, 
sudarytos pagal šių dydžių įvairų derinių tiesioginių matavimų rezultatus, gautus skirtingomis ma-
tavimo sąlygomis [1]. 

Matavimo metodai skirstomi įvairiais pobūdžiais. Pagal atskaitos būdą – į absoliutųjį (tie-
sioginio įvertinimo) ir santykinį (lyginama su matu) matavimo metodą. 

Absoliutusis matavimas (tiesioginis) pagrįstas vieno ar kelių pagrindinių dydžių tiesioginiu 
matavimu (arba) fizikinių konstantų reikšmėmis. Pvz., taip matuojama slankmačiu, mikrometru. 

Santykinis matavimas (palyginamasis) – tai matuojamojo ir vienarūšio žinomo dydžio san-
tykio arba skirtumo matavimas. Pavyzdžiui, taip matuojama indikatoriniu vidmačiu, optimetru, 
mikrokatoriumi, svirtine šakute. Šis metodas dar skirstomas į nulinį ir skirtuminį. Matuojant nuliniu 
metodu matuojamasis dydis nustatomas taip, kad nebūtų skirtumo tarp jo ir mato, pavyzdžiui, svė-
rimas svirtinėmis svarstyklėmis. Matuojant skirtuminiu metodu gaunamas matuojamojo dydžio ir 
žinomo mato dydžio skirtumas, pavyzdžiui, matuojant cilindro išdilimą. Indikatorinis vidmatis nu-
statomas naujo cilindro nominaliajam matmeniui, o gauti rodmenys rodo išdilimo dydį. 

Pagal mato ir detalės lietimosi pobūdį matavimo metodai skirstomi į sąlytinius ir nesąlyti-
nius. Sąlytinis matavimo metodas – kai matuoklio liestukas liečia detalę. Nesąlytinis matavimas – 
kai matuoklio liestukas neliečia detalės, pavyzdžiui, matavimas mikroskopu. 

Matavimo paklaida – tai matuojamojo dydžio matavimo rezultato ir tikrosios jo reikšmės 
skirtumas. Matavimo tikslumas nusakomas paklaidų dedamosiomis, iš kurių svarbiausios yra šios: 
matavimo priemonių paklaidos, temperatūrinės paklaidos, matavimo proceso paklaidos (matavimo 
jėgos, detalės dydžio ir geometrinės formos). 

Matavimo neapibrėžtis – su matavimo rezultatu susijęs parametras, apibūdinantis verčių sri-
tį, objektyviai atspindinčių matuojamąjį dydį. Matavimo rezultatas suvokiamas kaip  matuojamojo 
dydžio vertės tobuliausias atspindys, o neapibrėžtis kaip sklaidos padarinys. Pripažįstama, kad įver-
tinus visas žinomas ir tikėtinas paklaidas bei pritaikius pataisas dar lieka tam tikra pasikliautinumo 
nežinomybė. Matavimo rezultato neapibrėžtis atspindi matuojamojo dydžio pažinumo stygių. Ištai-
sytasis matavimų rezultatas gali būti labai artimas tikrajai vertei, o paklaida nykstamai maža, nors 
neapibrėžtis būtų didesnė. Taigi neapibrėžtis nusako faktą, jog matuojamojo dydžio ir jo matavimo 
rezultato neįmanoma išreikšti viena verte; jis gali būti išreikštas tik neapibrėžtu skaičiumi verčių, 
išsklaidytų aplink rezultatą 3 skyrius [3]. 
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GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS 

 
Matavimui renkantis matavimo įrankį atsižvelgiama į jo kainą, darbo našumą ir svarbiau-

sia – reikiamą tikslumą. 
Leistinoji matavimo paklaida δmat priklausomai nuo detalės pagaminimo tolerancijos T ir 

nominaliojo matmens (D,d) gali būti parinkta iš [6] 19 lentelės, arba apskaičiuota [2], 32 psl. 
Vienkartiniam  matavimui ribinis atsitiktinės paklaidos dydis imamas lygus trims viduti-

nėms kvadratinėms paklaidoms (±3σ) ir žymimas ± ∆lim. 
Ribinė matavimo įrankio paklaida randama 5 lentelėje. 
Apskaičiavus arba parinkus iš lentelių leistiną matavimo paklaidą, matavimo įrankis paren-

kamas pagal sąlygą   ± ∆lim < δmat. 
 

5 lentelė. Ribinės matavimo įrankių paklaidos 

Matavimo priemonės 
Matavimo 

plytelių tiks-
lumo klasė 

              Matmenų intervalai  mm 
Iki 10 11–50 51–80 81–120

Ribinės paklaidos ±∆lim µm 
Slankmatis (0,1 mm atskaitos vertė): 

matuojant išorinius matmenis 
matuojant vidinius matmenis 

 
 

150 
- 

 
150 
200 

 
160 
230 

 
170 
250 

Slankmatis (0,05 mm atskaitos vertė): 
matuojant išorinius matmenis 
matuojant vidinius matmenis 

 
 

 
80 
- 

 
80 
150 

 
90 
150 

 
100 
170 

Slankmatis (0,02 mm atskaitos vertė): 
matuojant išorinius matmenis 
matuojant vidinius matmenis 

 
 

40 
- 

 
40 
60 

 
45 
60 

 
45 
70 

Mikrometras  7 8 9 10 
Mikrometrinis vidmatis  - - 20 22 

Indikatorinis vidmatis su 0,01 mm 
padalos vertės indikatoriumi 

 
3 

 
16 

 
16 

 
17 

 
17 

Svirtinis mikrometras  3 4 - - 
Indikatorius su 0,01 mm padalos verte, 
neviršinant vieno rodyklės apsisukimo 

ribų 

 
 
3 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 
Svirtinė šakutė su 0,002 mm padalos 

verte 
 
3 

 
3,0 

 
3,5 

 
4.0 

 
4,5 

Optimetrai, ilgio matavimo mašinos: 
matuojant išorinius matmenis 
matuojant vidinius matmenis 

 
2 
2 

 
0,7 
- 

 
1,0 
1,4 

 
1,3 
1,8 

 
1,6 
2,0 

Įrankinis mikroskopas 3 5.0 5,0 - - 
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CILINDRINIŲ DETALIŲ MATAVIMAS 

 
Cilindrinės detalės skersmuo matuojamas trijuose išilginiuose ašiai statmenuose pjūviuose: 

1-1, 2-2, ir 3-3, o kiekviename pjūvyje  dviem statmenomis kryptimis: I-I ir II-II.  
 

 
                                                   a                                                                        b 

23 pav. Cilindrinių detalių matavimų schema: a – matavimo pjūviai, b – matavimo kryptys 
 

Pagrindiniai cilindrinių detalių formos nuokrypiai yra ovalumas ir kūgiškumas. Ovalumas 
lygus skersiniame detalės pjūvyje statmenomis kryptimis (I-I ir II-II) išmatuotų didžiausio ir ma-
žiausio skersmenų skirtumo pusei (23 pav., b). Kūgiškumas – tai tikrojo paviršiaus didžiausias at-
stumas ∆ iki nominaliojo cilindro paviršiaus išilginiame pjūvyje. Kūgiškumas lygus pasirinkta 
kryptimi pjūviuose (1-1; 2-2; 3-3;) išmatuotų didžiausio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusei (24 
pav.). Atstumas ∆ iki nominaliojo cilindro paviršiaus išilginiame pjūvyje  

 

2
minmax dd +

.    (17) 

 

 
                               
 

 
24 pav. Detalės geometrinių parametrų nuokrypiai: a – schema; b – ovalumas; c – nuokrypių  

žymėjimas; d – kūgiškumas; e – išgaubtumas; f – įgaubtumas 
 
 
 

a 
b c 

d e f 
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI 

 
Kurią dalį milimetro  sudaro mikrometras? 
Kokiais matavimo vienetais matuojami kampai? 
Kas yra nominalieji, tikrieji ir ribiniai matmenys? 
Kas yra nuokrypiai? 
Kuris nuokrypis yra pagrindinis? 
Kas yra tolerancija? 
Kaip žymima tolerancijos lauko padėtis nominaliojo matmens atžvilgiu ir kaip nurodomas tole-
rancijos lauko dydis brėžinyje? 
Kaip apibrėžiamas matmens tikslumas? 
Kaip apskaičiuojami ribiniai matmenys? 
Kaip nustatomi tikrieji matmenys? 
Kokia geros detalės tikrųjų matmenų reikšmė? 
Kaip surinkimo brėžinyje užrašomas detalių tikslumas?  
Kokias suleidimų rūšis žinote? 
Kokias suleidimų sistemas žinote? 
Kokie rodikliai apibūdina paviršiaus šiurkštumą? 
Kaip apibūdinamas rodiklis aR ?  
Kaip apibūdinamas rodiklis zR ? 
Koks ryšys tarp parametrų  zR  ir  aR  ? 
Koks ryšys tarp šiurkštumo ir matmens tolerancijos? 
Kaip žymimas šiurkštumas brėžinyje?  
Kokie rodikliai apibūdina detalės paviršiaus tikslumą? 
Kokie cilindrinių detalių paviršiaus formos nuokrypiai normuojami standartuose? Kaip jie api-
būdinami? 
Kokie cilindrinių detalių paviršių tarpusavio padėties nuokrypiai normuojami standartuose? 
Kaip jie apibūdinami? 
Kaip brėžiniuose žymimos paviršiaus geometrinės formos ir paviršių tarpusavio padėties tole-
rancijos? 
Kaip parenkamos matavimo priemonės? 
Kaip matuojami cilindrinių detalių (velenų ir skylių) geometrinės formos nuokrypiai? 
Kaip matuojami radialinis ir galinis mušimai?  
Kokie yra pagrindiniai sriegio parametrai? 
Kokie yra sriegių kontrolės metodai ir priemonės? 
Koks sriegio parametras yra pagrindinis vertinant įsriegtos detalės tinkamumą? 
Kaip įvertinama žingsnio ir profilio kampo paklaidos sprendžiant įsriegtos detalės tinkamumą ? 
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MATAVIMAS  SLANKMATINIAIS MATAVIMO ĮRANKIAIS 

 
1  darbas 

 
Darbo tikslas: susipažinti su slankmatinių matavimo įrankių  (slankmačio,  gyliamačio ir 

brėžtuvo 25, 26 pav.) konstrukcija, matavimo būdais ir jų rodmenų tikslumo patikrinimu. 
Labiausiai paplitę mechaniniai slankmatiniai matavimo įrankiai 0,1 ir 0,05 mm nonijaus pa-

dalos vertės, tačiau gamyboje dar pasitaiko ir 0,02 mm padalos vertės. Rečiau naudojami slankma-
čiai su elektroninėmis slankiklio poslinkio matavimo sistemomis, skaitmeniniais rodmenų įtaisais ir 
signalo išėjimo jungtimis. Šie slankmačiai keliskart brangesni nei mechaniniai. Mechaniniame 
slankmatyje atskaitant matmenį, milimetrai nustatomi pagrindinės liniuotės skalėje iki nonijaus nu-
linio brūkšnelio, o milimetro dalys atskaitomos nonijaus skalėje pagal tą brūkšnelį, kuris geriausiai 
sutampa su kuriuo nors pagrindinės skalės brūkšneliu. Nonijaus padalų, esančių į kairę nuo šio 
brūkšnelio, skaičius, padaugintas iš  padalos vertės, duoda matmens trupmeninę dalį. 27 pav.  paro-
dyta slankmačio pagrindinės skalės su nonijumi  fragmentas. Nonijaus 0 padala yra kairiau  pagrin-
dinės skalės padalos, pažymėtos 4 (cm). Atskaitome 39 mm. Su pagrindinės skalės brūkšniu sutam-
pa nonijaus septintasis štrichas. Slankmačio padalos vertė 0,1 mm, vadinasi, trupmeninė matmens 
dalis lygi: 7 x 0,1 =0,7mm. Taigi matuojamas matmuo 39+0,7=39,7 mm. Šiais įrankiais  matuojama 
absoliutiniu metodu. 

 
25 pav. Slankmatis: 1 – pagrindinė liniuotė; 2 – slankiklis; 3 – varžtelis; 4 – nonijus;  

5 – perstatomasis rėmelis; 6 – rėmelio varžtelis; 7 – mikrometrinės pastūmos veržlė 

 
26 pav. Gyliamatis (a), brėžtuvas (b): 1 – pagrindas; 2 – slankiklis; 3 – nonijus; 4 – tikrinimo varžtelis;  

5 – pagrindinė liniuotė; 6 – mikrometrinės pastūmos veržlė; 7 – pavalkėlis; 8 – žymėjimo kojelė 
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27 pav. Slankmačio skalės fragmentas 
 

Matavimas slankmačiu. Prieš pradedant matuoti, patikrinama slankmačio nulinė padėtis. Jo 
žiaunos glaudžiai suspaudžiamos ir žiūrima, ar gerai sutampa milimetrinės skalės ir nonijaus nuli-
niai brūkšniai, ar nėra tarpo (prošvaistės) tarp žiaunų dėl jų išdilimo. 

Detalės skersmuo matuojamas slankmačiu trijuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1, 2-2, ir 
3-3, o kiekviename pjūvyje – dviem statmenomis kryptimis I-I ir II-II (23 pav.). 

Ovalumas apskaičiuojamas pagal statmenomis kryptimis (pagal pjūvius) išmatuotų didžiau-
sio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę. 

Kūgiškumas apskaičiuojamas pagal atitinkamose vietose (pagal kryptis) išmatuotų didžiau-
sio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę (24 pav.). 

Matuojant slankmačiu nedidelių detalių išorinius arba vidinius matmenis, kairiąja ranka pri-
laikoma detalė, o dešiniąja laikomas slankmatis ir nykščiu perstumiamas slankiklis 2 (25 pav.), kol 
matavimo žiaunos susiliečia su detalės paviršiumi. Po to varžtu 3 slankiklis fiksuojamas ir atskai-
tomi rodmenys. Matuojant slankmačiu vidinius matmenis, prie skalių rodmens reikia pridėti žiaune-
lių storį, kuris būna pažymėtas ant jų. Naujų slankmačių abiejų žiaunelių storis lygus 10 mm. 

Matuojant negalima slankmačio traukti  išilgai velenėlio: kiekviename pjūvyje slankmatį 
reikia nustatyti iš naujo. Siekiant sumažinti matavimo žiaunų deformacijos paklaidas, nerekomen-
duojama matuojant naudotis mikrosraigtu 7 (25 pav.). Jis naudotinas tik tais atvejais, kai reikia nu-
statyti duotąjį matmenį.  

Matavimas gyliamačiu. Prieš pradedant matuoti gyliamačiu, taip pat reikia patikrinti jo rod-
menų tikslumą. Tarp pagrindo plokštumos 1  (26 pav., a) ir kontrolinės plytos, ant kurios pastato-
mas įrankis, neturi būti prošvaistės ir nuliniai skalių brūkšneliai  privalo sutapti. 

Matuojant gyliamačiu, pagrindo 1 atraminė plokštuma dedama ant detalės, po to,  atleidus 
slankiklio ir rėmelio staigtelius, leidžiama žemyn pagrindinė liniuotė 5, kol atsiremia į detalę. Šioje 
padėtyje slankiklis 2 fiksuojamas varžteliu 4, ir atskaitomi rodmenys. 

Matavimas brėžtuvu. Matuojant brėžtuvu aukščius, detalė dedama ant kontrolinės plytos ta 
plokštuma, nuo kurios atskaitomi matmenys. Ant tos pačios plytos statomas brėžtuvas. Ant rėmelio 
judamos žiaunos, padedant pavalkėliui 7 (26 pav., b), tvirtinama atitinkama matavimo kojelė. Po to 
brėžtuvas patikrinamas. Nuleidus rėmelį su matavimo kojele iki susilietimo su plyta, pagrindinės ir 
nonijaus skalės nuliniai brūkšneliai privalo sutapti. 

Matuojant iš pradžių rėmelis su kojele nustatomas grubiau, po to mikrosraigtu  6 kojelės ma-
tavimo paviršius atsargiai suliečiamas su detalės paviršiumi ir atskaitomi  rodmenys. Matuojant 
brėžtuvu  vidinius matmenis, prie skalių rodmenų reikia pridėti kojelės storį, kuris būna pažymėtas 
ant  jos.  

Slankmačio tikslumo tikrinimas. Slankmačiai su nonijumi, kurio padalos vertė yra 0,05 mm, 
tikrinami matavimo plytelėmis. Tikrinama keturiose vietose, paskirsčius jas vienodais intervalais 
per visą pagrindinės skalės ilgį. Žiaunelių, skirtų skylėms matuoti, storis  tikrinamas mikrometru. 
Skirtumas tarp įrankio parodymo ir plytelių bloko matmens yra įrankio paklaida. Leistinos slank-
mačių parodymų paklaidos pateiktos 6 lentelėje. 
 
   6 lentelė. Leistinos slankmačių parodymų paklaidos 

Slankmačio matavimo ribos 
mm 

Padalos vertė pagal nonijų 
mm 

Leistinoji slankmačio rodme-
nų paklaida  mm 

0,05 0,1 
Iki 300 ± 0,05 ± 0,1 
300 … 500 ± 0,05 ± 0,1 
Žiaunelių paklaida jas suglaudus ± 0,02 ± 0,03 
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MATAVIMO ĮRANKIŲ PARINKIMAS. MATAVIMAS MIKROMETRINIAIS  

MATAVIMO ĮRANKIAIS 
 

2 darbas 
 

Darbo tikslas: susipažinti su matavimo įrankių parinkimo metodika, su mikrometrinių mata-
vimo įrankių (mikrometro ir mikrometrinio  vidmačio) konstrukcija, reguliavimu ir išmokti jais ma-
tuoti. 
            Matavimo įrankių parinkimas.  

Šiuose įrankiuose sraigtinės poros sukamasis judesys panaudotas atitinkamiems linijiniams 
dydžiams matuoti absoliutiniu metodu. 

Matavimas mikrometru.  Prieš pradedant matuoti, patikrinama mikrometro nulinė padėtis. 
Tuo tikslu mikrometro būgnelis, paėmus už terkšlės, sukamas iki matavimo stiebelių susilietimo 
(kai mikrometro matavimo ribos 0 … 25 mm), 28 pav. 

 

 
28 pav. Mikrometras: 1 – pasaga; 2 – nejudamoji atrama; 3 – cilindras su mikrometrine veržle;  4 – fiksato-

rius; 5 – mikrometrinis sraigtas; 6 – būgnelis; 7 – dangtelis; 8 – frikcinis mechanizmas (terkšlė) 
 

Jei matavimo intervalas didesnis, pavyzdžiui, 25-50 mm, tai tikrinama tarp matavimo stiebe-
lių galų įstačius kontrolinį matą (mūsų atveju lygų 25 mm). Jis būna  pridėtas prie įrankio. Toje pa-
dėtyje būgnelio nulis turi tiksliai sutapti su cilindro išilginiu brūkšniu. Jei nulinė padėtis neteisingai 
nustatyta, reikia fiksuoti mikrometrinį sraigtą fiksatoriumi 4 (28 pav.), prilaikant būgnelį 6 atsukti 
dangtelį 7 ir, nustačius būgnelio nulinį brūkšnį ties išilginiu cilindro brūkšniu, vėl užveržti dangtelį, 
kita ranka prilaikant būgnelį 6.  

Matuojant mikrometru (taip pat ir kitais mikrometriniais įrankiais) matmenys atskaitomi 
taip: sveikieji milimetrai ir jų pusės atskaitomos ant išilginės skalės būgnelio krašto, o šimtosios 
milimetro dalys – ant būgnelio skalės. Jei prie būgnelio krašto arčiau yra sveikųjų milimetrų skalės 
brūkšniai, tai šimtosios milimetro dalys atskaitomos iki pusės milimetro dydžio, o jei arčiau yra pu-
sės milimetro skalės brūkšniai, tai prie būgnelio skalės atskaitų pridedama 0,5 mm dydis. Mikro-
metrinio sraigto žingsnis yra 0,5 mm, o ant būgnelio krašto esanti apskritiminė skalė turi 50 padalų, 
vadinasi, jos padalos vertė lygi 0,01 mm. Jei išilginis cilindro brūkšnys yra tarp būgnelio skalės 
brūkšnių, tai iš akies vertinamos ir tūkstantosios milimetro dalys. pav.29  parodyta mikrometro pa-
grindinės skalės ir būgnelio fragmentas. Žemiau pagrindinės skalės išilginio brūkšnio yra sveikus 
milimetrus žyminčios padalos, virš – 0,5 mm padalos. Pagal apatinius štrichus atskaitome sveikų 
milimetrų skaičių, pagal viršutinius – 0,5 mm. Šimtosios dalys nuskaitomos nuo būgnelio. 29 pav. l 
būgnelio briauna yra už padalos 8, o su išilginiu brūkšniu sutampa būgnelio 24 padala. Taigi šitokia 
skalių padėtis atitinka matmeniui 8 +0,24=8,24mm. 29 pav.  ll būgnelio briauna yra už padalos  
8+0,5, o su išilginiu brūkšniu sutampa būgnelio 24 padala. Taigi šitokia skalių padėtis atitinka 
matmeniui 8+0,5+0,24= 8,74 mm. Atsukę būgnelį per 20 padalų turėsime matmenį 8,94 mm, nors 
bus pasirodęs devynetą žymimų pagrindinės skalės brūkšnys. Neįgudęs matuotojas čia padaro klai-
dą, nuskaito rodmenų 9,24 mm. 
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29 pav. Mikrometro skalės fragmentas 
 

Neįgudusių matuotojų daroma klaida, kai, pavyzdžiui, vos matomas 1 milimetro skalės 
brūkšnys, būgnelis rodo 0,45, ir manoma, kad matmuo 1,45mm, iš tiesų tai 0,95 mm.  

Matuojant mikrometru, kairiąja ranka prilaikoma jo pasaga ir nejudamoji atrama lengvai 
spaudžiama prie matuojamojo paviršiaus. Dešiniąja ranka iš pradžių sukamas būgnelis, o baigiant 
matuoti – terkšlė, kol judamasis antgalis prisiglaus prie detalės. Kad mikrometro matavimo pavir-
šius būtų statmenas detalės paviršiui, jis lengvai  pajudinamas į šonus. Po to mikrometrinis sraigtas 
fiksuojamas ir atskaitomas matmuo.  

Velenėlio skersmuo matuojamas trijuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1, 2-2 ir 3-3, o kiek-
viename pjūvyje – dviem statmenomis kryptimis  I- I ir II-II  (23 pav.). 
Ovalumas apskaičiuojamas pagal statmenomis kryptimis (pagal pjūvius) išmatuotų didžiausio ir 
mažiausio skersmenų skirtumo pusę (23 pav.). 

Kūgiškumas apskaičiuojamas pagal atitinkamose vietose (pagal kryptis) išmatuotų didžiau-
sio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę (23 pav.). 

Matavimas mikrometriniu vidmačiu. Pirmiausia patikrinama, ar vidmatis teisingai nustaty-
tas, įstatomas į 75 mm kontrolinį matą 4 (30 pav.). Įstačius reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vidmatis 
nebūtų įstrižoje padėtyje. Tuo tikslu užfiksuotas vidmatis pasukinėjamas įvairiomis kryptimis, ste-
bint, ar kartais nėra sunkiai praeinančių padėčių. Tokiu atveju  iš naujo nustatoma į nulinę padėtį. 
Toks tikrinimas kartojamas kelis kartus, siekiant nustatyti mažiausią vidmačio rodmenį parodymą. 
Toje padėtyje atsukus kontraveržlę 5, vidmačio būgnelis 6 pasukamas taip, kad jo skalės nulis su-
taptų su išilginiu įvorės brūkšniu.  
 

 
30 pav. Mikrometrinis vidmatis: 1 – matavimo antgalis; 2 – mikrometrinė galvutė;  

3 – ilgintuvai; 4 – kontrolinis matas; 5 – kontraveržlė; 6 – būgnelis 
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Priklausomai nuo skylės matmens pasirenkami ilgintuvai. Užsukus ilgintuvus, nustatymas 
lieka nulinės padėties. Ilgintuvai komplektuojami su vidmačiu, todėl negalima naudoti skirtingų 
numerių vidmačius ir ilgintuvus. 

Matuojant mikrometriniu vidmačiu, matavimo antgalis 1 kairiąja ranka spaudžiamas prie de-
talės, o dešiniąja ranka sukamas būgnelis tol, kol prie detalės paviršiaus prisiliečia kitas antgalis. 
Matuojant vidmatis judinamas: randamas didžiausias matmuo plokštumoje, statmenoje skylės ašiai, 
ir mažiausias matmuo plokštumoje, einančioje per šią ašį. Po to vidmatis užfiksuojamas ir, išėmus 
iš skylės, atskaitomas rezultatas. 

Skylės skersmuo matuojamas dviejuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1 ir 2-2, o kiekvie-
name pjūvyje – dviem statmenomis kryptimis I-I ir II-II (31 pav.). Vėliau apskaičiuojamas ovalu-
mas ir kūgiškumas. 
 

 
31 pav. Mikrometriniu vidmačiu matuojamos detalės matavimų schema 

  
Suminės mikrometro paklaidos nustatymas.  Mikrometruose tikrinama: matavimo plokštu-

mų lygumas, jų tarpusavio lygiagretumas, sraigto žingsnio paklaida ir suminė matavimo paklaida. 
Suminės mikrometro paklaidos tikrinimui naudojamos ne žemesnio, kaip 2-os tikslumo kla-

sės matavimo plytelės. Mikrometras įtvirtinamas stove. Pirmiausia tikrinamas jo nustatymo esant 
nulinei padėčiai  tikslumas. Paskui imama matuoti penki skirtingo dydžio plytelių blokai, kurių 
matmenys tokie: N+5,12 mm; N+10,24 mm; N+15,36 mm; N+20,48 mm ir N+25,00 mm ( čia N – 
žemutinė mikrometro matavimo riba). 

Matuojant mikrometro rodmenys atskaitomi 0,001 mm tikslumu. Skirtumą tarp mikrometro 
atskaitos ir plytelių bloko matmens laikome sumine paklaida. Leistinosios mikrometro suminės 
paklaidos pateiktos 7 lentelėje. 
 
7 lentelė.  Leistinosios mikrometrų suminės paklaidos 

Mikrometrų matavimo ribos  mm Leistinoji suminė paklaida  µm 
0 … 25 ± 4 
25 … 50 ± 4 
50… 75 ± 4 

75 … 100 ± 4 
 

Leistinosios matavimo paklaidos δmat nustatymas aprašytas skyriuje „Geometrinių dydžių 
matavimas“. Ten pat randama ir matavimo įrankio (mikrometro) ribinė paklaida ± ∆lim . 
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MATAVIMAS NORMALAUS TIKSLUMO PALYGINAMOJO MATAVIMO 

PRIETAISAIS 
 

3 darbas 
 

Darbo tikslas: susipažinti su normalaus tikslumo palyginamojo matavimo prietaisų (indika-
torių, indikatorinių vidmačių) konstrukcija, nustatymu  ir matavimu. Indikatorius pavaizduotas 32 
pav., indikatorinis vidmatis 33 pav.  

 

 
32 pav. Indikatorius: 1 – matavimo stiebelis; 2 – įvorė; 3 – rodyklė; 4 – pilnų apsisukimų  

rodyklė; 5 – lankelis skalei pasukti; 6 – skalė 
 
Radialiojo ir galinio mušimo tikrinimas.  Velenėlis 1 įtvirtintas tarp centrų specialiame prie-

taise (34 pav.). Indikatorius 2 tvirtinamas laikiklyje 3. Atsukus varžtą 5, stovas su indikatoriumi gali 
būti perstumtas išilgai prietaiso kreipiančiųjų. Indikatoriaus stiebelis priglaudžiamas prie velenėlio 
taip, kad jo rodyklė apsisuktų 1 apsisukimą, t. y. gautų pradinį įveržimą, dėl kurio indikatorius galės 
rodyti teigiamas ir neigiamas nuokrypas. Atpalaidavus varžtą 4, indikatorius su laikikliu perstu-
miamas statmenoje velenėliui padėtyje. Didžiausia indikatoriaus rodyklės nuokrypa nuo nulio ati-
tinka padėtį, kurioje indikatoriaus stiebelis statmenas velenėlio ašiai ir kerta ją.  Šioje padėtyje  už-
veržiamas varžtas 4, o indikatoriaus skalė, pasukant lankelį 5, sutapatinama su nuliu (32 pav.) ir, 
matuojant radialųjį mušimą, daugiau neliečiama. 

Paskui iš lėto sukamas velenėlis, stebint indikatoriaus  rodyklės judėjimą. Didžiausias ir ma-
žiausias indikatoriaus rodmenys užrašomi (jie gali būti teigiami ir neigiami). Šių rodmenų skirtumas 
yra radialusis velenėlio mušimas. Matavimas atliekamas trijuose  velenėlio pjūviuose 1-1, 2-2 ir 3-3 
(23  pav.). Vėliau patikrinimas galinis mušimas. 
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33 pav. Indikatorinis vidmatis (a) ir matavimas indikatoriniu vidmačiu (b) 
1 – indikatorius; 2 – korpusas; 3 – centravimo tiltelis; 4 – keičiamasis  

antgalis; 5 – judamasis antgalis; 6 – kontraveržlė 
 

 
34 pav. Matavimas prietaisu radialiajam mušimui tikrinti: 1 – velenėlis;  

2 – indikatorius; 3 – indikatoriaus laikiklis; 4 ir 5 – varžtai 
 

Skylės skersmens matavimas indikatoriniu vidmačiu. Pirmiausia nustatomas nominalinis 
skylės skersmuo – išmatuojamas slankmačiu. Pagal šį matmenį pasirenkamas keičiamasis antgalis 4 
(33 pav. a) ir įsukamas į galvutę. Indikatoriaus nulinės padėties nustatymui naudojamas mikromet-
ras, nustatytas nominaliniam skylės skersmeniui ir  užfiksuotas. Paskui, įstačius vidmatį tarp mik-
rometro antgalių, jo nejudamasis matavimo antgalis įsukamas tiek, kad mažoji indikatoriaus rodyklė 
sutaptų su padalomis 1 arba 2  (didžioji rodyklė apsisuktų nors vieną apsisukimą), t. y. kad  indika-
torius gautų tam  tikrą įveržimą ir galėtų matuoti teigiamas nuokrypas nuo nominalinio skylės mat-

a)                     b) 
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mens. Šioje padėtyje stiebelis užfiksuojamas kontraveržle 6. Toliau vidmačio korpusas pasukinėja-
mas, sekant indikatoriaus rodyklės judėjimą, ir surandama padėtis, kurioje indikatoriaus rodmuo bus 
mažiausias. Po to indikatoriaus skalė, pasukant lankelį 5, sutapatinama su 0 (32 pav.). Įstatytas 
vidmatis į skylę irgi turi būti pasukinėjamas, nustatant padėtį, kurioje indikatoriaus rodmuo bus ma-
žiausias (33 pav., b). Toje padėtyje atskaitoma indikatoriaus rodyklės rodoma nuokrypa nuo nomi-
nalinio skylės matmens. 

 

 
 

35 pav. Radialiojo mušimo matavimų schema 
 

Skylės skersmens nuokrypiai matuojami trijuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1, 2-2 ir 3-3, 
o kiekviename pjūvyje – dviem statmenomis kryptimis I-I ir II-II (23 pav.).  

Kai mažoji indikatoriaus rodyklė nuo nustatytos padėties pasislenka į nulio pusę, o didžioji 
prieš laikrodžio rodyklę, atskaitymai daromi ant raudonos skalės ir rašomi su pliusu. Esant priešin-
gam rodiklių paslinkimui, nuo nustatytos padėties, atskaitoma ant juodos skalės ir rašomi neigiami 
rodmenys. 

Ovalumas apskaičiuojamas pagal statmenomis kryptimis (pagal pjūvius) išmatuotų didžiau-
sio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę. 

Kūgiškumas apskaičiuojamas pagal atitinkamose vietose (pagal kryptis) išmatuotų didžiau-
sio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę. Žr. skyrių ,,Cilindrinių detalių matavimas “. 
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MATAVIMAS PADIDINTO TIKSLUMO PALYGINAMOJO MATAVIMO 

PRIETAISAIS 
 

4 darbas 
 

Darbo tikslas: susipažinti su padidinto tikslumo palyginamojo matavimo prietaisų (mikroka-
toriaus, vertikaliojo optimetro, svirtinės šakutės) konstrukcija ir eksploatacija. 

Mikrokatorius (36 pav.) yra matavimo prietaisas su spyruokline pavara. Prietaise naudojama 
plokščia susukta juostelė 11, kurios plotis yra 0,2 … 0,3 mm, o storis nuo 0,004 iki 0,01 mm (36 
pav., b). Juostelės galai nuo vidurio susukti į priešingas puses. Vidurinėje dalyje pritvirtinta lengva 
rodyklė 12. Susuktoji juostelė vienu galu pritvirtinta prie pastovios atramos 13, o kitu – prie svirti-
nės spyruoklės 14. Keičiantis matuojamos detalės dydžiui, matavimo stiebelis 8, judėdamas aukštyn 
ir žemyn, pasuka svirtinę spyruoklę. Taip keičiasi susuktos juostelės ilgis ir ji, didėjant matmeniui, 
atsisuka, o mažėjant – susisuka ir pasuka rodyklę 12. 

Mikrokatoriumi matuojami išoriniai matmenys. Didžiausias matuojamas aukštis priklauso 
nuo stovo, į kurį įstatytas mikrokatorius, mūsų laboratorijoje jis yra 180 mm. Skalės padalos vertė – 
0,001 mm. 

 
36 pav.  Mikrokatorius su stovu (a) ir jo principinė schema (b): 1 – stovas; 2 – kolona; 3 – laikiklis;  

4 – mikrokatorius; 5 – staliukas; 6 – sraigtas staliuko pakėlimui; 7 – veržlė; 8 – matavimo stiebelis;  
9 – fiksavimo sraigtas; 10 – svirtelė matavimo stiebelio pakėlimui; 11 – susukta juostelė;  

12 – rodyklė; 13 – atrama ; 14 – svirtinė spyruoklė 
 

Matuojant velenėlį surenkamas plytelių blokas. Plytelių bloko matmuo pasirenkamas atsi-
žvelgiant į prietaiso skalės matavimo ribas ir matuojamos detalės nominalųjį matmenį ir ribinius 
nuokrypius. Pavyzdžiui, turimo prietaiso skalės matavimo ribos ±0,03 mm. Jeigu matuojama detalė 

20φ -0,03,  galima rinkti 20,000 plytelių bloką. Jeigu matuojama detalė 04,0
0

0
03,0

20
20

+
−

φ
φ

, renkamas  plyte-

lių blokas lygus dvid = 0,20
2

00,2004,20
2

minmax
=

+
=

+ dd 2. Plytelių blokas renkamas taip: 1,02+9+10. 

Stengiamasi surinkti plytelių bloką iš mažesnio skaičiaus, nes tada mažesnė suminė bloko paklaida. 
Prietaiso nulinei padėčiai nustatyti blokas dedamas ant staliuko 5 (36 pav., a), prieš tai atleidus fik-
savimo sraigtą 9. Sukant sraigtą 6, staliukas nuleidžiamas arti žemiausios jo padėties. Sukant veržlę 
7, atsargiai nuleidžiamas mikrokatoriaus laikiklis 3. Leidžiant laikiklis ranka spaudžiamas prie verž-
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lės 7, kol stiebelio 8 antgalis beveik liečia plytelų bloką. Toje padėtyje laikiklis užtvirtinamas. Po 
to, žiūrint į skalę, sukamas staliuko sraigtas 6 tol, kol rodyklė  sutaps su skalės nuliu. Toje padėtyje 
staliukas fiksuojamas sraigtu 9. Nulinis nustatymas patikrinamas dar 2 – 3 kartus, pakeliant ir nu-
leidžiant svirtele 10 matavimo stiebelį 8. Prireikus, staliuko aukštis reguliuojamas papildomai. Pas-
kui plytelių blokas nuimamas nuo staliuko, o į jo vietą dedamas tikrinamasis velenėlis. Matuojamas 
velenėlis prispaudžiamas prie staliuko dviem pirštais ir pamažu ridenamas po prietaiso antgaliu, 
stebint skalės judėjimą. Didžiausias skalės rodmuo atitinka skersmens matmenį. Atskaitant skalėje 
rezultatus, reikia atkreipti dėmesį į ženklą ( – ar  + ). 

Velenėlio skersmens nuokrypos matuojamos trijuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1, 2-2 ir 
3-3, o kiekviename pjūvyje – dviem statmenomis kryptimis I-I ir II-II (23 pav.). 

Ovalumas apskaičiuojamas pagal statmenomis kryptimis išmatuotų (pagal pjūvius) didžiau-
sio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę. Kūgiškumas apskaičiuojamas pagal atitinkamose vietose 
(pagal kryptis) išmatuotų didžiausio ir mažiausio skersmenų skirtumo pusę. Žr. skyrių ,,Cilindrinių 
detalių matavimas“. 

 

 
37 pav.  Vertikalusis optimetras su stovu (a) ir jo optinės dalies schema (b ) 1 – optimetras; 2 – laikik-
lis; 3 – veržlė; 4 – staliukas; 5 – sraigtas; 6 – svirtelė; 7 – dioptrinis žiedas; 8 – sraigtas; 9 – matavimo stiebe-

lis; 10 – veidrodėlis; 11 – objektyvas; 12 – prizmė; 13 – plokštelė su skale; 14 – veidrodis; 15 – trikampė 
prizmė, 16 – okuliaras 

 
Vertikalusis optimetras su stovu ir jo optinės dalies schema parodyta 37 (a ir b) paveiksle. Iš 

šviesos šaltinio einąs spindulys, atsispindėjęs nuo veidrodžio 14 per trikampę prizmę 15, apšviečia 
skalę, įbrėžtą stiklinėje plokštelėje 13. Ši skalė turi 200 padalų ir horizontalia kryptimi yra pastumta 
nuo pagrindinės optinės ašies. Iš plokštelės spindulys patenka į prizmę 12 ir, joje pakeitęs kryptį 900, 
patenka į objektyvą 11. Praėjęs objektyvą, spindulys patenka ant veidrodėlio 10, kurį sukinėja mata-
vimo stiebelis 9, ir atsispindėjęs nuo jo grįžta per objektyvą bei prizmę į plokštelę 13. Skalės vaizdas 
šioje plokštelėje gaunamas kitoje optinės ašies pusėje ir, judant veidrodėliui, jis daugiau ar mažiau 
pasislenka. Pasislinkimo dydį galime atskaityti ties nejudama rodykle, žiūrėdami pro okuliarą 16.  

Vertikaliuoju optimetru matuojami išoriniai matmenys. Didžiausias mūsų prietaiso matuo-
jamas aukštis yra 180 mm. Skalės padalos vertė – 0,001 mm. 

Optimetro nustatymas ir velenėlio matavimo metodika analogiški, kaip ir matuojant mikro-
katoriumi. Surinktas plytelių blokas dedamas ant prietaiso staliuko 4. Sukant sraigtą 5, staliukas 
nuleidžiamas arti   žemiausios jo padėties. Žiūrint pro okuliarą, skalę apšviečiančio veidrodžio pa-
dėtis nureguliuojama taip, kad stebėjimo lauke būtų aiškiai matoma skalės dalis. Judinant pirštu 
svirtelę 6 skalės vaizdas turi judėti. Jei skalės brūkšniai neryškūs, reikia pasukinėti okuliaro dioptri-
nį žiedą 7. Sukant veržlę 3, atsargiai nuleidžiamas optimetro 1 laikiklis 2, kad stiebelio 9 antgalis 
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beveik susiliestų su bloku. Toje padėtyje laikiklis užfiksuojamas. Po to, žiūrint pro okuliarą, suka-
mas sraigtas 5 tol, kol skalės nulis sutaps su nejudama rodykle. Toje padėtyje  staliukas užfiksuoja-
mas sraigtu 8. Nulinis nustatymas tikrinamas dar 2 – 3 kartus pakeliant ir nuleidžiant svirtele 6 ma-
tavimo stiebelį. Jei reikia, staliuko padėtis reguliuojama papildomai. Po to matuojamas velenėlis 
pagal 23 paveiksle parodytą matavimų  schemą. Atskaitant skalėje matmens nuokrypas, reikia at-
kreipti dėmesį į ženklą (  – ) ar ( + ). 

Svirtinė šakutė  (pasametras) ir jos principinė schema parodyti 38 (a ir b) pav. Joje yra ju-
damoji atrama 1, kuri, matuojant detalę, pasislenka ir pasuka svirtį 9 su jos krumpliuotu sektoriumi. 
Sektorius pasuka krumpliaratuką 10 su pritvirtinta rodykle 5. Klibėjimo ir paklaidų išvengiama dėl 
plauko pavidalo spyruoklės 11. Mechanizmo darbo metu nuo smūgių saugoja svirtelės 12, išlaisvi-
nančios detalę nuspaudžinant mygtuką 2 (aretyrą). Nejudamoji atrama 4 yra perslenkama sukant 
mikrometrinį sraigtą, nuėmus apsauginį dangtelį 7. Šakutė turi perstatomąsias rodykles 3 toleranci-
jos lauko riboms nustatyti. Šių rodyklių padėtis nustatoma specialiu rakteliu, nuėmus dangtelį 8. 
Svirtinių šakučių matavimo ribos 0-25, 25-50, 50-75, 75–100 mm. Skalės padalos vertė 0,002 mm. 

 

 

 
38 pav. Svirtinė šakutė (a) ir jos principinė schema (b) 1 – judamoji atrama: 2 –  
mygtukas  (aretyras); 3 – perstatomosios rodyklės; 4 – nejudamoji atrama; 5 – rodyklė;  
6 – fiksuojanti veržlė; 7 – apsauginis dangtelis; 8 – dangtelis; 9 – svirtis su krumpliuotu  

sektoriumi; 10 – krumpliaratukas; 11 – spyruoklė; 12 – svirtelė 
 

Matuojant svirtine šakute, pirmiausia surenkamas plytelių blokas. Atleidus fiksatorių 6 (gali 
būti kairysis sriegis) ir nuėmus apsauginį dangtelį 7 nuo mikrometrinio stiebelio (38 pav., a), plyte-
lių blokas dedamas tarp šakutės matavimo atramų. Mikrometrinis sraigtas, esantis po apsauginiu 
dangteliu 7 sukamas tol, kol rodyklė sutampa su skalės nuliu, ir šioje padėtyje atrama 4  užtvirtina-
ma fiksatoriumi 6. Nulio nustatymas patikrinamas dar 2…3 kartus, pakeliant ir nuleidžiant paslan-
kiąją atramą aretyru 2. Jei reikia, tai nustatymo padėtis reguliuojama papildomai. Po to velenėlis 
matuojamas pagal 1 pav. parodytą matavimų schemą. Atskaitant skalėje matmens nuokrypas, reikia 
atkreipti dėmesį į ženklą. 

Svirtinės šakutės konstrukcija gali būti ir kitokia. Esant kitokiai svirtinės šakutės konstrukci-
jai, kaip ja naudotis, klausti dėstytojo.  

Matavimo prietaisas tikslus, naudoti jėgą negalima. 
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SRIEGIO ELEMENTŲ MATAVIMAS 

 
5 darbas 

 
Pirmiausia mikrometru išmatuojamas išorinis sriegio skersmuo d. Kai srieginis sujungimas 

su tarpu, nominalioji d reikšmė yra didesnė negu išmatuota (tikroji). dnom parenkamas iš eilės 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Srieginiu šablonu nustatoma nominalioji žingsnio P reikšmė  
(39 pav. )  

 
39 pav. Nominaliojo sriegio žingsnio nustatymas šablonu 

 
Neturint šablono galima slankmačiu ar liniuote išmatuoti atstumą tarp 11 sriegio viršūnių. 

Rezultatą padalinus iš 10 suapvalinama iki standartinės žingsnio reikšmės 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 
1,75, 2; 2,5 (nominalusis sriegio žingsnis) (40 pav.). 
 

 
40 pav. Nominaliojo sriegio žingsnio nustatymas slankmačiu 

    
Sriegio vidurinis nominalusis skersmuo apskaičiuojamas pagal 11 lentelėje duotas formules. 

   Pagal nominalųjį sriegio žingsnį pasirenkami antgaliai srieginiam mikrometrui. Antgaliai į 
mikrometrą statomi taip, kaip parodyta 41 pav., ir patikrinama, ar srieginis mikrometras teisingai 
nustatytas. Atleidus fiksavimo veržles 5 ir 6, atpalaiduojama nejudama kojelė. Būgnelio kraštas su-
tapatinamas su cilindro nuliniu brūkšniu, kad pastarasis truputį matytųsi iš po cilindro. Mikrometro 
sraigtas užtvirtinamas fiksavimo veržle 4. Fiksavimo veržlėmis 5 ir 6 atsargiai nustatoma nejudama 
kojelė, kad lengvai liestų kojelę 2 (nejudamos kojelės antgaliai stipriau paspaudus lūžta). Dar kartą 
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patikrinama nulinė atskaita, sukant būgnelį  terkšle. Jeigu paklaida  neviršija 0,1 mm, tai galima 
reguliuoti kaip paprastą mikrometrą. 

 

 
41 pav. Srieginis mikrometras: 1, 2 – antgaliai; 3 – būgnelis; 4, 5, 6 – fiksavimo veržlės 

 
Varžto vidurinis skersmuo d2  matuojamas trijuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1, 2-2 ir 3-

3, o kiekviename pjūvyje – dviem statmenomis kryptimis I-I ir II-II (42 pav.). 

 
42 pav. Varžto vidurinio skersmens d2 matavimo schema 

 

Sriegio žingsnio P ir pusės kampo 
2
α  paklaida tikrinama mažuoju įrankiniu mikroskopu   

(43  pav.). Varžtas dedamas ant mikroskopo staliuko arba ant jo uždėtų prizmių taip, kad matuoja-
ma įsriegtoji dalis būtų po objektyvu 6. Stumdant staliuką  skersine ir išilgine kryptimi varžto vijos 
turi patekti į objektyvo matymo lauką.  Sukant okuliarą 9 nustatomas tinklelio ryškumas. Kampų 
matavimo mikroskopo 8 skalės apšvietimas nustatomas sukinėjant po juo įtaisytą veidrodėlį. Kam-
pų matavimo skalės ryškumas nustatomas sukant okuliarą 8. Skalės reguliavimo sraigtu (jis brėži-
nyje neparodytas, nes yra priešingoje sraigto 11 pusėje) kampų matavimo mikroskopas  grąžinamas 
į nulinę padėtį (noniuso ir pagrindinės skalės 0 sutampa). Sriegio profilio ryškumas nustatomas kil-
nojant tubusą 7 rankenėle 12, o nustačius užfiksuojama rankenėle 14. Patikrinama, ar matuojamo 
varžto ašis lygiagreti staliuko išilginės eigos krypčiai. Tuo tikslu staliukas skersinės ir išilginės pas-
tūmos sraigtais pastatomas taip, kad horizontalioji linija, einanti per okuliaro centrą, liestų sriegio 
viršūnes. Po to staliukas perstumiamas išilginės pastūmos sraigtu. Jeigu  horizontalioji linija ati-
trūksta arba kerta sriegio viršūnes, tada staliukas pasukamas apie vertikaliąją ašį.  Jeigu vienas srie-
gio vijų šonas neryškiai matyt, ryškumas nustatomas sukant rankenėlę 18. Stovas 13 su tubusu 7 
turėtų būt pasviręs tokiu kampu, koks yra matuojamo sriegio vijos kilimo kampas ϕ . Sriegio vijos 
kilimo kampas gali būti randamas  iš formulės:  

2d
Ptg

π
ϕ = .      (18) 
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43 pav. Mažasis įrankinis mikroskopas: 1 – pagrindas; 2 – staliukas; 3 – staliuko pasukimo apie vertikalią 

ašį galvutė; 4 – staliuko skersinės pastūmos sraigtas; 5 – stiklas; 6 – objektyvas; 7 – laikiklis su tubusu; 8 – 
kampų matavimo mikroskopas; 9 – okuliaras; 10 – okuliaro galvutė; 11 – kampų matavimo skalės reguliavimo 
sraigtas (skalės pasukimo sraigtas priešingoje pusėje); 12 – tubuso vertikalaus perstūmimo rankenėlė; 13 – sto-

vas; 14 – fiksavimo rankenėlė; 15 – stovo ašis; 16 – stovo pagrindas; 17 – šviestuvas; 18 – stovo pasvirimo 
reguliavimo rankenėlė; 19 – staliuko išilginės pastūmos sraigtas; 20 – matavimo plytelių įstatymo lizdas 

 
Kampų matavimas. Išilginės ir skersinės pastūmos sraigtais staliukas su matuojamu varžtu 

pastatomas taip, kad okuliare 9 matomas linijų susikirtimo taškas atsidurtų sriegio profilio kairės 
kraštinės viduryje (44 pav.). Kampų matavimo skalės pasukimo sraigtu vertikalioji linija, einanti 
per susikirtimo tašką, sutapatinama su sriegio profilio kairiąja kraštine. Nedidelis nesutapimas sure-

guliuojamas išilginės pastūmos sraigtu 19. Kampų mikroskopu atskaitoma kampo 
2

lα  arba 
2
lVα  

reikšmė (priklausomai nuo to, ar matuojama pagal viršutinį, ar pagal apatinį profilį (45 pav.).  

Kampų 
2

lα ir 
2
lVα  tikrieji dydžiai randami  atėmus  atskaityto kampo reikšmę iš 3600. 

Po to matavimas atliekamas pagal dešiniąją profilio pusę ( 
2

llα ir 
2
lllα  ).  

Apskaičiuojamos vidutinės pusės profilio kampo reikšmės 

2
22

2

αα
α

III
KAIR

+
=   ,                                                                                     (19) 

 

2
22

2

αα
α

IVIII
DES

+
=  .                                                                                     (20) 

 
Taip pat apskaičiuojamos ir pusės  kampo  paklaidos 
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222
nomkairkair ααα

−=
∆  ,                                                                (21) 

222
nomdešdeš ααα

−=
∆

 ,                                                    (22) 

(metriniam sriegiui αnom = 600). 
 
Pusės profilio kampo paklaida 
 

 
22

2/2/ deškair ααα ∆+∆
=

∆ .                                                   (23) 

 

 
44 pav.  Kampų matavimo mikroskopo paruošimo schema  

kampų ir sriegio žingsnio matavimui 
 

 
 

45 pav.  Sriegio profilio pusės kampo matavimo schema 
 

Sukauptos žingsnio paklaidos matavimas. Sukauptoji sriegio žingsnio paklaida matuojama 
per visa numatomą srieginio sujungimo ilgį, pavyzdžiui, veržlės aukštį (5 – 6 vijos).  

Kaip ir kampų matavime, išilginės ir skersinės pastūmos sraigtais staliukas su matuojamu 
varžtu pastatomas taip, kad okuliare 9 matomas linijų susikirtimo taškas atsidurtų sriegio profilio 
kairės kraštinės viduryje (44 pav.). Kampų matavimo skalės pasukimo sraigtu vertikalioji linija, 
einanti per susikirtimo tašką, sutapatinama su sriegio profilio kairiąja kraštine. Nedidelis nesutapi-
mas sureguliuojamas išilginės pastūmos sraigtu 19.  Toje padėtyje  atskaitomi staliuko išilginės pas-
tūmos sraigto mikrometro rodmenys.  

Surenkamas plytelių blokas, kurio matmuo Pn  yra lygus nominaliajam sriegio žingsniui, pa-
daugintam iš matuojamų vijų skaičiaus (Pn=P⋅n;  n – imama 5 – 6 vijos). Plytelių blokas statomas į 
lizdą 20 – tarp staliuko ir išilginės pastūmos sraigto. Jeigu sriegis tiksliai pagamintas, tai tinklelio 
linija sutampa su atitinkamos vijos profiliu, o jeigu nesutampa, tai staliuko išilginės pastūmos sraig-
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tu ji sutapatinama ir atskaitomas mikroskopo rodmuo. Pirmosios ir antrosios atskaitų skirtumas yra 
sukauptoji žingsnio paklaida pagal kairiąją pusę kairnP∆ . 

Analogiškai matuojama sukauptoji žingsnio paklaida pagal dešinę pusę.  
Apskaičiuojamas žingsnio paklaidos vidutinis dydis  

2
dešnkairn

n
PP

P
∆+∆

=∆ .                                                                          (24) 

Apskaičiuojamas redukuotas vidurinis sriegio skersmuo  
d2r = d2tikr  +0,00173∆Pn + 0,00036P ⋅ 

2
α

∆  mm ,                   (25) 

čia      d2tikr – išmatuotų vidurinių sriegio skersmenų vidutinis dydis mm; 

          
2
α

∆  – kampas minutėmis. 

Gautas redukuotas vidurinis sriegio skersmuo  d2r neturi viršyti  8, 9 ir 10  lentelėse duotų  
vidurinio skersmens d2 ribų.  
 
     8 lentelė. Varžto išorinio d ir vidurinio d2  skersmenų pagrindinės  nuokrypos (viršutinės) µm. 
 

Žingsnis 
P  mm 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 

g -20 -21 -22 -22 -24 -26 -28 -32  -34 -38 -42 -48 
h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
   9 lentelė.  Varžto išorinio  skersmens d  tolerancijos  µ 
 

Tikslumo 
laipsnis 

P  mm 
0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3 

6 106 125 140 140 150 180 212 236 265 280 335 375 
8 - - - - 236 280 335 375 425 450 530 600 

 
   10 lentelė.  Varžto vidurinio skersmens d2 tolerancijos µm 
 

Nominalusis 
išorinis  skers-

muo d mm 

Žingsnis 
P  mm 

Tikslumo laipsnis Nominalusis 
išorinis skers-

muo d, mm 

Žingsnis 
F  mm 

Tikslumo laipsnis 
6 8 6 8 

Tolerancija Td2 Tolerancija Td2 
Daugiau kaip   
2,8 

0,5 75 (118) daugiau kaip 
11,2 

1,25 132 212 

Iki     5,6 0,6 85 (132) iki  22,4 1,5 140 224 
 0,7 90 (140)  1,75 150 236 
 0,75 90 (140)  2 160 250 
 0,8 95 150  2,5 170 265 
Daugiau kaip 
5,6 

0,5 85 106 daugiau kaip 
22,4 

0,5 95 - 

Iki 11,2 0,75 100 125 Iki 45 0,75 12 (180) 
 1 112 140  1 125 200 
 1,25 118 150  1,5 150 236 
 1,5 132 170  2 170 265 
Daugiau kaip 
11,2 

0,5 90 (140)  3 200 315 

Iki  22,4 0,75 106 (170)  3,5 212 335 
 1 118 190  4 224 355 
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  11 lentelė.  Varžto vidurinis nominalusis skersmuo, d2 mm 

Žingsnis 
P  mm 

Nominalusis vidurinis 
varžto skersmuo d2  mm 

Žingsnis 
P  mm 

Nominalinis vidurinis 
varžto skersmuo d2 

mm 
0,75 d– 1 + 0,675 1,5 d –1 + 0,026 
0,6 d – 1 + 0,610 1,75 d –2 + 0,863 
0,7 d– 1 + 0,546 2 d –2 + 0,701 
0,75 d– 1 + 0,513 2,5 d –2 + 0,376 
0,8 d– 1 + 0,480 3 d –2 + 0,051 
1 d– 1 + 0,350   
1,25 d– 1 + 0,188   

 
Pavyzdys: Duotas  tikrinti varžtas, kuris turėtų atitikti M12 6 h 8 g tikslumą. 

 
Išorinis nominalusis varžto  skersmuo  d = 12 mm. Išorinio  skersmens  pagrindinė  

nuokrypa  g. Tada es = -34 mm (kai žingsnis P = 1,75 mm) (8 lent.). Tolerancija Td,  esant 8-am 
tikslumo laipsniui Td = 425 µm (9 lentelė). 
 

           
 

46 pav. Varžto išorinio ir vidurinio skersmenų tolerancijos laukų schemos 
 

Apskaičiuojama:   dmax = d – es = 12 – 0,034  = 11,966 mm; 

dmin = dmax – Td = 11,966 – 0,425 = 11,541 mm. 

Jeigu išmatuotas išorinis varžto skersmuo dmin ≤  dtikr ≤ dmax, varžtas pagal šį parametrą 
tinkamas. 

Vidurinis nominalusis varžto skersmuo (11 lent.): d2  =  d – 2 + 0,863 mm; 

                  d2 = 12 – 2 + 0,863 = 10,863 mm. 

Vidurinio skersmens pagrindinė nuokrypa h. Tada es = 0 (8 lent.). Tolerancija Td2, esant 6-
am tikslumo laipsniui lygi 106 µm (9 lent). Jeigu išmatuotas vidurinis varžto skersmuo d2 tikr  ≥ d2 min 
ir d2 redukuotas ≤ d2 max – pagal šį parametrą varžtas tinkamas. 
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PRIEDAI 
 

1 darbo ataskaita 

MATAVIMAS SLANKMATINIAIS MATAVIMO ĮRANKIAIS 
 

 Matavimo priemonės: 

1. Slankmatis, matavimo ribos………………mm, nonijaus padalos vertė……………...……mm. 

2. Gyliamatis, matavimo ribos……....……….mm, nonijaus padalos vertė…………...………mm. 

3. Brėžtuvas, matavimo ribos……………….mm, nonijaus padalos vertė……………………mm. 

4. Matavimo plytelės. 

5. Mikrometras. 

6. Tikrinimo plyta. 
 
Velenėlio skersmens matavimų rezultatai 

Nominalusis 
skersmuo * 

su nuokrypiais 
mm 

Pjūviai 

Matavimų rezultatai 
mm Didžiausias 

ovalumas 
mm 

Didžiausias kūgiš-
kumas 

mm Kryptis 
I-I II-II 

 1-1     
2-2   
3-3   

     
    dmin=............  .mm         dmax=................mm 

Išvada apie velenėlio tikslumą…………………………… 
 
Parinkti matavimo įrankius ir išmatuoti detalę. 
(Detalės eskizas, raidėmis nurodant matuojamuosius dydžius). 
 

Naudojamas įrankis ir matavimo rezultatai 
Pagal matmenį Įrankio pavadinimas Matavimo rezultatai mm 
l1   
l2   
l3   
   
   
 
Slankmačio tikslumo tikrinimas 
Plytelių bloko matmuo 

mm 
Įrankio parodymas 

mm 
Paklaida mm Didžiausia paklai-

da mm 
Leistina paklaida 

mm 
1,45     

 
 

31,45    
61,45    
91,45    
Kojelių matmuo    
 
Išvada apie slankmačio tikslumą…………………………………………………………. 
* įrašo dėstytojas išmatavus detalę 
 

Darbo atlikimo data Studento pavardė ir parašas Dėstytojo pavardė ir parašas 
 
 

  



 48

 
2 darbo ataskaita 

MATAVIMO ĮRANKIŲ PARINKIMAS IR MATAVIMAS MIKROMETRINIAIS  
ĮRANKIAIS 

Matavimo priemonės: 
1. Mikrometras, matavimo ribos……………………………mm, pagrindinės skalės padalos 

vertė………………..mm, būgnelio skalės padalos vertė…………………mm, ribinė paklaida 
± ∆lim=………………………..µm.  

2. Mikrometrinis vidmatis, matavimo ribos…………………………….mm, pagrindinės skalės padalos 
vertė………………..mm, būgnelio skalės padalos vertė… …………mm, ribinė paklaida  
± ∆lim =…………….µm.  

3. Mikrometrinis gyliamatis (susipažinti). 

4. Matavimo plytelės. 

5. Stovas mikrometrui įtvirtinti. 

Matavimo įrankio parinkimas velenui. 
Remiantis literatūra [4] duotam skersmeniui *.................. randame toleranciją Td=… ……….µm, leistinąją 
matavimo paklaidą δ=………….µm 
 

Pagal lygtį 
                                                ...................  =±∆lim  ≤ δ =............  
parenkamas matavimo įrankis................................ 
 

Veleno skersmens matavimo rezultatai 

Nominalusis skersmuo 
su nuokrypiais 

mm 
Pjūviai 

Matavimų rezultatai 
mm Didžiausias ova-

lumas 
mm 

Didžiausias kūgiš-
kumas 

mm Kryptis 
I-I II-II 

 1-1     
2-2   
3-3   

   

dmax=………................mm, dmin=……….......................mm 
Išvada apie velenėlio tikslumą……………………………. 

Skylės skersmens matavimų rezultatai 

Nominalusis skersmuo 
Su  nuokrypiais mm Pjūviai 

Matavimų rezultatai  mm Didžiausias ova-
lumas 
mm 

Didžiausias kūniš-
kumas 

mm 
Kryptis 

I-I II-II 

 1-1     2-2   
 

Išvada apie detalės tikslumą……………………………. 
 

Mikrometro suminės paklaidos nustatymas 
(matuojant mikrometro rodmenys atskaitomi 0,001 mm tikslumu) 
Plytelių bloko matmuo 

mm 
Įrankio parodymas 

mm Paklaida mm Didžiausia paklai-
da mm 

Leistina paklaida 
mm 

N-5,12     
0,004 N-10,24    

N-15,36    
N-20,48    
Išvada apie mikrometro tikslumą…………………………………………………………. 
* įrašo dėstytojas išmatavus detalę 
 
Darbo atlikimo data Studento pavardė ir parašas Dėstytojo pavardė ir parašas 
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3 darbo ataskaita 

MATAVIMAS NORMALAUS TIKSLUMO PALYGINAMOJO MATAVIMO 
PRIETAISAIS 

 
Matavimo priemonės: 

1. Indikatorius, skalės matavimo ribos………..mm, skalės padalos vertė………mm. 
2. Indikatorinis vidmatis, prietaiso matavimo ribos…………..mm, skalės matavimo ribos 

………………….mm, skalės padalos vertė……………………..mm. 
3. Prietaisas radialiajam mušimui tikrinti. 
4. Mikrometras. 
5. Slankmatis. 
6. Stovas mikrometrui. 
 
Velenėlio radialiojo mušimo matavimo rezultatai 
 

Indikatoriaus 
rodmenys mm 

Pjūviai 
a-a b-b c-c 

Didžiausias (+/-)    
Mažiausias (+/-)    
Radialiojo mušimo dydis ∆ (rodme-
nų su savo ženklais skirtumas) 

   

 
Galinio mušimo dydis ∆ =  …………….mm 
 
Skylės skersmens matavimų rezultatai 
 

Nominalinis 
skersmuo su 

nuokrypiais * 
mm 

 
 

Pjūviai 

Prietaiso rodmenys 
mm 

Skylės matmenys 
mm Didž. ova-

lumas 
mm 

Didž. 
kūgiškumas 

mm I-I II-II I-I II-II 

 1-1       
2-2     
3-3     

 
 
 Bazinis matmuo nustatymui…………………………….mm 
 
 Išvada apie detalės tinkamumą……………………………… 
 
* įrašo dėstytojas išmatavus detalę 
 

Darbo atlikimo data Studento pavardė ir parašas Dėstytojo pavardė ir parašas 
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4 darbo ataskaita 

MATAVIMAS PADIDINTO TIKSLUMO PALYGINAMOJO MATAVIMO 
PRIETAISAIS 

Matavimo priemonės:  
1. Mikrokatorius, skalės matavimo ribos ……………………….. mm, skalės padalos vertė 

……………….mm. 
2. Vertikalusis optimetras, skalės matavimo ribos ……………………….. mm, skalės padalos vertė 

………………………..mm. 
3. Svirtinė šakutė, matavimo ribos…………………………………mm, skalės matavimo ribos 

…………………………….mm, skalės padalos vertė………………………mm. 
4. Matavimo plytelės. 

Velenėlio skersmens matavimų rezultatai mikrokatoriumi. 
 

Nominalusis 
skersmuo su 
nuokrypiais* 

Mm 

Plytelių bloko 
matmuo nulinės 

padėties 
nustatymui 

Pjūviai 
 
 

   Kryptys 

Prietaiso rodmenys 
µm Didžiausias 

ovalumas µm 

Didžiausias 
kūgiškumas 

µm 1-1 2-2 3-3 

  I-I      
II-II    

 
Išvados apie velenėlio tinkamumą……………………… 
 
Velenėlio skersmens matavimų rezultatai optimetru. 

 

Nominalusis 
skersmuo su 
nuokrypiais* 

Mm 

Plytelių bloko 
matmuo nulinės 

padėties 
nustatymui 

Pjūviai 
 
 
  Kryptys 

Prietaiso rodmenys 
µm Didžiausias 

ovalumas µm 

Didžiausias 
kūgiškumas 

µm 1-1 2-2 3-3 

  I-I      II-II    
 

Išvados apie velenėlio tinkamumą……………………… 
 

Velenėlio skersmens matavimų rezultatai svirtine šakute. 
 

Nominalusis 
skersmuo su nuo-

krypiais* 
mm 

Plytelių 
bloko 

matmuo 
nulinės 
padėties 

nustatymui 

Pjūviai 
 
 
 
 

Kryptys 

Prietaiso rodmenys 
µm 

Didžiausias 
ovalumas 

µm 

Didžiausias 
kūniškumas 

µm 
1-1 2-2 3-3 

  I-I      
II-II    

 
Išvados apie velenėlio tinkamumą……………………… 

* įrašo dėstytojas išmatavus detalę 
 

Darbo atlikimo data Studento pavardė ir parašas Dėstytojo pavardė ir parašas 
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5 darbo atskaita 

SRIEGIO ELEMENTŲ MATAVIMAS 
 

Matavimo priemonės: 
1. Šablonas sriegio žingsniui nustatyti * Pmin=………………………..mm, 

Pmax=……………………………mm. 
2. Mikrometras, matavimo ribos…………………..mm, padalos vertė………………….mm. 
3. Srieginis mikrometras, matavimo ribos……………………….mm, padalos vertė 

………………….mm. 
4. Mažasis įrankinis mikroskopas, išilginė staliuko eiga……………............…….mm, Mikrometrų 

matavimo ribos ………………….mm, padalos vertė………………….mm. Kampų matavimo 
mikroskopo skalės padalos vertė…………………. 

5. Matavimo plytelės. 
Matuojamo sriegio nominalieji matmenys: žingsnis P=…………………….mm, profilio 

kampas α…………………, išorinis skersmuo d=…………………….mm, vidurinis skersmuo 
d2=…………………….mm. 
 

Matavimų rezultatai: 
1. Sriegio skersmenų matavimas 

 

Išorinis sriegio 
skersmuo d mm Pjūviai 

Vidutinis sriegio skersmuo d2 mm 
kryptys 

I-I I-II 

 

1-1 
 

2-2 
 

3-3 

  

 
2. Sriegio profilio pusės kampo matavimų rezultatai įrankiniu mikroskopu. 

 
Prietaiso rodmenys 
(laipsniais ir min.) Matavimo rezultatų ap-

dorojimas 
Profilio pusės kampo nuokrypos 

nuo nominalo min Pagal kairiąją 
profilio pusę 

Pagal dešiniąją 
profilio pusę 

2
α I  

2
α III  

 
 
 

2
22

2

αα
α

III

KAIR
+

=  

 
 
 

222
nomkairkair ααα

−=
∆

 

222
nomdešdeš ααα

−=
∆

 

2
α II  

 
 

2
α IV  

 
 
 

2
22

2

αα
α

IVIII

DES
+

=  
2

22
2

αα ∆∆
α∆

DESKAIR +

=  

 
* jeigu naudojamas 
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3. Sukauptosios žingsnio paklaidos matavimas 
 
Plytelių bloko dydis Pn=P*n……………………………mm. 

 
 Pagal kairiąją profilio pusę Pagal dešiniąją profilio pusę 

Mikrometrinių sraigtų 
rodmenys mm 

I 
 

II 
 
 

  

 
∆ Pnkair =………………………….mm,          ∆ Pndeš =………………………….mm 
 

.mm.............................................
des.kair PPP n.n

n =
+

=
2

∆∆
∆  

Redukuotas sriegio vidutinis skersmuo        d2=d2tikr+0,00173 ∆Pn+0,00036P⋅
2
α

∆ = 

 = *...............................................................................................................................................mm 
 
Rasti ar varžto išorinis skersmuo ir vidurinis skersmuo ……………………… tolerancijos lauke. 
 *įrašyti visų dėmenų skaitines reikšmes 
 

Tolerancijos laukų schemos 
 
        Išorinio skersmens d                                                Vidurinio skersmens  d2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Išvada apie varžto tinkamumą…………………………………… 
 
Darbo atlikimo data Studento pavardė ir parašas Dėstytojo pavardė ir parašas 
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Sriegio elementų matavimo eiga 

1. Mikrometru išmatuojamas išorinis sriegio skersmuo dtikrasis. 
2. Nominalioji d reikšmė yra didesnė negu išmatuota ( dtikroji ). 
3. dnom parenkamas iš eilės ...3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
4. Slankmačiu ar liniuote išmatuojame atstumą tarp 11 sriegio viršūnių. Rezultatą padalinus iš 10 

suapvalinama iki standartinės žingsnio P reikšmės.....1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5.....(nominalusis 
sriegio žingsnis).  

5. Sriegio vidurinis nominalusis skersmuo d2 apskaičiuojamas pagal darbo aprašymo 11 lentelėje 
duotas formules. 

6. Varžto vidurinis skersmuo d2 tikrasis matuojamas trijuose ašiai statmenuose pjūviuose 1-1, 2-2 ir 
3-3, o kiekviename pjūvyje  – dviem statmenomis kryptimis I-I ir II-II ( 42 pav. ). 

7. Teisingai išmatavus varžto vidurinis skersmuo d2tikrasis turėtų būti mažesnis nei d2 nominalusis. 

Sriegio žingsnio P ir pusės kampo paklaida tikrinama mažuoju rankiniu mikroskopu 
1. Varžtas dedamas ant mikroskopo staliuko arba ant jo uždėtų prizmių taip, kad matuojama įsrieg-

toji dalis būtų po objektyvu. 
2. Sriegio profilio ryškumas nustatomas kilnojant tubusą 7 rankenėle 12, o nustačius užfiksuojama 

rankenėle 14. 
3. Jeigu vienas sriegio vijų šonas neryškiai matyt, ryškumas nustatomas sukant rankenėlę 18. Sto-

vas 13 su tubusu 7 turėtų būt pasviręs tokiu kampu, koks yra matuojamo sriegio vijos kilimo 
kampas φ. 

4. Kampų matavimo mikroskopo 8 laipsnių skalės nulis sutapatinamas su minučių skalės nuliu (43 
pav.)  

5. Patikrinama, ar matuojamo varžto ašis lygiagreti staliuko išilginės eigos krypčiai. Tuo tikslu 
staliukas skersinės ir išilginės pastūmos sraigtais pastatomas taip, kad horizontalioji linija, ei-
nanti per okuliaro centrą, liestų sriegio viršūnes. 

6. Po to staliukas perstumiamas išilginės pastūmos sraigtu. Jeigu horizontalioji linija atitrūksta ar-
ba kerta sriegio viršūnes, tada staliukas pasukamas apie vertikaliąją ašį, nedidelius nesutapimus 
galima pataisyti pirštu. 

Kampų matavimas 
1. Išilginės ir skersinės pastūmos sraigtais staliukas su matuojamu varžtu pastatomas taip, kad oku-

liare 9   matomas linijų susikirtimo taškas atsidurtų sriegio profilio kairės  kraštinės  viduryje 
(44 pav.). 

2. Kampų matavimo skalės pasukimo sraigtu vertikalioji linija, einanti per susikirtimo tašką, suta-
patinama su sriegio profilio kairiąja kraštine. 

3. Kampų mikroskope atskaitoma kampoα /2 reikšmė. Matuojama pagal kairę ir dešinę profilio 
puses, vienoje ir kitoje varžto pusėje. 

Sukauptos žingsnio paklaidos matavimas 
1. Sukauptoji sriegio žingsnio paklaida matuojama per visą numatomą srieginio sujungimo ilgį, 

pavyzdžiui, veržlės aukštį ( 5–6 vijos). 
2. Kaip ir kampų matavime, išilginės ir skersinės pastūmos sraigtais staliukas su matuojamu varžtu 

pastatomas taip, kad okuliare 9 matomas linijų susikirtimo taškas atsidurtų sriegio profilio kai-
rės kraštinės viduryje (44 pav.). Kampų matavimo skalės pasukimo sraigtu vertikalioji linija, ei-
nanti per susikirtimo tašką, sutapatinama su sriegio profilio kairiąja kraštine. 

3. Toje padėtyje atskaitomi staliuko išilginės pastūmos sraigto mikrometro rodmenys. 
4. Surenkamas plytelių blokas, kurio matmuo Pn yra lygus nominaliajam sriegio žingsniui P, pa-

daugintam iš matuojamų vijų skaičiaus (Pn =  P · n;  n – imama 5–6 vijos ).  
5. Plytelių blokas statomas į lizdą 20 – tarp staliuko ir išilginės pastūmos sraigto . 
6. Jeigu sriegis tiksliai pagamintas, tai okuliare matoma tinklelio linija sutampa su atitinkamos 

vijos profiliu, o jeigu nesutampa, tai staliuko išilginės pastūmos sraigtu ji sutapatinama ir atskai-
tomas mikroskopo rodmuo. 

7. Pirmosios ir antrosios atskaitų skirtumas yra sukauptoji žingsnio paklaida pagal kairiąją pusę. 
8. Analogiškai matuojama sukauptoji žingsnio paklaida pagal dešinę pusę.   


