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Sovellus

Määritelmä
Työntömitta (EN ISO 13385-1)
"Mittalaite, jolla mitataan työkappaleen sisäisiä tai ulkoisia 
ulottuvuuksia. Mittaus tapahtuu luistin liikutettavan sekä 
rungon kiinteän mittausleuan avulla, ja mittaustulos 
luetaan luistin ja rungon mitta-asteikoilta."(1)

Jäähdytysnesteenkestävä digitaalinen työntömitta EN 
60529 -standardin IP67-suojausluokituksella. Suojattu 
pölyltä ja kestää hetkellisen upotuksen veteen. USB-
kaapeli kytketään datalähtöön mittaustuloksen 
siirtämiseksi tilastolliseen prosessinohjaukseen.

"Supertyöntömitta" aurinkokennolla ja IP67-
suojausluokituksella. Tämä työntömitta on varustettu 
iskunkestävällä näyttöyksiköllä ankaria olosuhteita varten.

Sisämittauksen suorittaminen kellotyöntömitalla. 
Kellotyöntömitassa on käyttöpyörä kytkettynä runkoon 
kiinnitettyyn hammastankoon, jonka avulla mittakellon 
osoitin osoittaa mittaustuloksen 0,01 tai 0,02 mm:n 
resoluutiolla. 

Mittausesimerkkejä

(1)EN ISO 13385-1
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Kuinka analogista työntömittaa luetaan
Nonius-asteikko sijaitsee työntömitan luistissa. Asteikon jaotus on joko 0,02 tai 0,05 mm lyhyempi kuin pääasteikon  
1 mm:n jaotus.
Tämä tarkoittaa sitä, että kun työntömitan leukoja avataan, siirtää jokainen 0,02 tai 0,05 mm:n liike seuraavan nonius-
asteikon viivan linjaan pääasteikon viivan kanssa, ja ilmaisee täten millimetrin murto-osaa pääasteikon 0,02 tai 0,05 
mm:n jaotuksella laskettuna.

Asteikko: 0,05 mm

(1) Pääasteikon lukema        4,00 mm
(2) Nonius-asteikon lukema    0,75 mm

Työntömitan lukema           4,75 mm

Huom:  0,75 mm (2) luetaan 
pääasteikon ja nonius-asteikon 
astejakojen kohtauspisteestä.

Asteikko: 0,01 mm

(1) Pääasteikon lukema  16,00 mm
(2) Mittakellon lukema      0,13 mm

Työntömitan lukema    16,13 mm

(1)

(2)

(1)
(2)

KellotyöntömitatNonius-työntömitat

Parallaksivirhe voi tapahtua erityisesti silloin, kun kahden asteikon välillä on tasoero (esim. 
nonius- ja pääasteikkojen välillä), kuten tässä kuvassa. Tässä esimerkissä asteikon lukeminen 
eri katselukulmista 1, 2 ja 3 tuottaa erilaiset mittaustulokset. Parallaksivirheen voi välttää 
lukemalla mitta-asteikkoa kohtisuorasta kulmasta katsottuna.

Parallaksivirhe
1

2
3

H

øD
ød

øD = Reiän halkaisija  
ød = Mitattu halkaisija 
Δd = Mittausvirhe (øD – ød) 
H   = Etäisyys ja pinta (poikkeama)

Lisättävä korjaus arvolle øD = 5 mm
H 0,3 0,5 0,7
Δd 0,009 0,026 0,047

Pienen reiän mittaus
Urien mittaukseen tarkoitetun työntömitan leukojen paksuus ja erotuksesta johtuva leukojen kontaktipisteiden linjan 
poikkeama ovat suhteessa mitta-asteikon kulmaan reiän läpimittaa mitattaessa. Oheisessa taulukossa on esitetty 
tyypilliset poikkeamien korjausarvot.

Abben periaate
Mitattavan pituuden (työkappale) ja mitan  
(mitta-asteikko) tulee olla aina tarkalleen linjassa.

Työntömitan ollessa kyseessä ovat mitta-asteikko 
ja mitattava pituus toisiinsa nähden rinnakkain.
➞	 	Rikkoo Abben periaatetta!
 Kallistusvirhe riippuu pääasiassa luistin ja pääasteikon välisestä välyksestä, asteikon ja työkappaleen välisestä  
 etäisyydestä ja mittausvoimasta. Virhe ei ole periaatteessa täysin vältettävissä.

Mitattava työkappale tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle runkoa.

Kalibrointi 
Työntömitan kalibrointi tulee suorittaa mittapaloja tai 
mittapalayhdistelmiä käyttäen.
Seuraavat mittapalat ja tulkit sopivat standardin  
EN ISO 13385-1 mukaiseen työntömitan kalibrointiin:

Sarjan porrastus
10 mm 30 mm
50 mm 125 mm

Asetusrengas ø 4 mm Asetusrengas ø 10 mm
Mittauspuikko ø 10 mm

Työntömitta pitkillä leuoilla 
Leukojen kuluminen sisämittauksissa on vähäisempää kuin 
ristikkäisillä mittauspinnoilla.

Teräväkärkinen työntömitta 
Mittauksiin vaikeasti saavutettavissa paikoista.

Työntömitta ohennetuilla leuoilla ja kovametallisilla 
mittapinnoilla. 
Leuat sopivat erittäin kapeisiin uriin.
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Ensimmäinen numero:
Suojausluokitus vierasesineitä ja vierasaineita vastaan.

Mitutoyon erittäin korkean IP-suojausluokan käsimittavälineet

Toinen numero: suojausluokitus veden tunkeutumista vastaan

Numero Kuvaus Selitys

0 Ei suojausta Ei erityistä suojausta kiinteiden vierasesineiden tunkeutumista 
vastaan.

1 Suojaus erittäin 
suuria kappaleita 
vastaan

Suojaus kiinteitä vierasesineitä vastaan, joiden halkaisija on yli  
50 mm.

2 Suojaus suuria 
kappaleita vastaan

Suojaus kiinteitä vierasesineitä vastaan, joiden halkaisija on yli  
12,5 mm.

3 Suojaus keskikokoisia 
kappaleita vastaan

Suojaus kiinteitä vierasesineitä vastaan, joiden halkaisija on yli  
2,5 mm.

4 Suojaus pieniä 
kappaleita vastaan

Suojaus kiinteitä vierasesineitä vastaan, joiden halkaisija on  
suurempi kuin 1 mm.

5 Pölysuojattu Täydellinen suojaus pölyä vastaan ei ole tarpeen, mutta 
tunkeutuminen on estettävä riittävän hyvin sen varmistamiseksi,  
että laitteen toiminta ja turvallisuus eivät heikkene.

6 Pölytiivis Täydellinen suojaus pölyn tunkeutumista vastaan.

Numero Kuvaus Selitys

0 Ei suojausta Ei erityistä suojausta veden tunkeutumista vastaan.

1 Suojaus pystysuoraan 
tippuvalta vedeltä

Pystysuoraan tippuva vesi ei saa vahingoittaa laitetta.

2 Suojaus kaltevasti 
tippuvalta vedeltä

Pystysuoraan tippuvalla vesi ei saa vahingoittaa enintään  
15 ° kallistuskulmaan asetettua laitetta.

3 Suojaus vesisuihkulta Suojaus enintään 60 ° kulmassa tippuvalta vedeltä pystysuorasta 
katsottuna.

4 Suojaus vesiroiskeita 
vastaan

Mistä tahansa suunnasta tulevat vesiroiskeet eivät saa vahingoittaa 
laitetta.

5 Suojaus vesisuihkua 
vastaan

Mistä tahansa suunnasta tuleva vesisuihku ei saa vahingoittaa 
laitetta.

6 Suojaus voimakasta 
vesisuihkua vastaan

Mistä tahansa suunnasta tuleva voimakas vesisuihku ei saa 
vahingoittaa laitetta (3 min ja 100 l / min).

7 Suojaus hetkellisesti 
upotettuna

Vesi ei saa tunkeutua merkittävissä määrin laitteeseen aiheuttaen 
vahinkoa sen ollessa upotettuna 1 metrin syvyyteen (30 min). 

8 Suojaus pysyvästi 
upotettuna

Laite soveltuu pysyvään veteen upotukseen. Ehdoista on sovittava 
erikseen valmistajan ja käyttäjän välillä, mutta koteloinnin on  
ylitettävä vähintään IP 7 -luokituksen vaatimukset.

Termi "suojausluokitus" kuvaa laitteen koteloinnin suojausta 
vierasesineitä ja vierasaineita, kuten esineet, pöly ja vesi, vastaan.

Työolosuhteista johtuvan rasituksen sietokyky määritetään kansainvälisellä koteloinnin (IP) -suojausluokituksilla. Nämä puolestaan 
on esitetty IP-luokituksissa (EN 60529). IP-merkinnän kaksi numeroa määrittävät suojauksen tason.

Ulkomikrometrit Työntömitat Mitta-asteikkoRakennetyöntömitatSisämittauslaitteet Mittakellot

TÜV-sertifiointi
Pituudenmittauslaitteiden IP-suojausluokituksien korkeat rasitustasot vahvistetaan TÜV Rheinland Groupin 
perusteellisten testisarjojen vastaavilla testisertifikaateilla.

Mitutoyon testausjärjestely 
IP-kotelointiluokan testausta 
varten.

Suojaus kosketusta ja 
vierasesineitä vastaan. 
Anturitestaus
Tässä testissä eri läpimittaisia (suojausluokituksesta 
riippuen) palloja tai tankoja painetaan laitteen kuoren 
kutakin aukkoa vasten.
Esine ei saa tunkeutua koko halkaisijaltaan sisään mistään 
laitteen aukoista.

Pölykammiotesti
Jauhettua talkkia pidetään suspensiossa suljetussa 
kammiossa 8 tunnin ajan.
IP-suojausluokkien 5 tai 6 vaatimuksen täyttyvät, kun 
havaittavissa ei ole merkkiä toiminnan häiriytymisestä ja/
tai pölyn tunkeutumisesta laitteeseen.

Suojaus vedeltä
Pisara-, vesisuihku- ja vesiroisketesti
IP-suojausluokkien 1-4 testit tehdään käyttäen tippuvaa, 
suihkuavaa ja roiskuvaa vettä eri sunnista suunnattuina.

Vesisuihkutesti
IP-suojausluokkien 5 tai 6 testeissä vesisuihku 
suunnataan laitteeseen suuttimella kaikista mahdollisista 
suunnista (veden virtausnopeus riippuu testattavasta 
suojausluokituksesta).

Upotustestaus
IP-tunnus x7 
edellyttää 
koekappaleen 
upottamista täysin 
1 metrin syvyiseen 
vesialtaaseen.

Mitutoyo:n laadunvarmistustesti
IP-tunnuksen määräystenmukaisuus vahvistetaan 
kolmannen osapuolen toimesta mittalaitteen 
valmistuksen jälkeen painekammiotestausta käyttämällä.
Testaus- ja vertailukammioiden käyttö varmistaa sen, 
että laitteiden vialliset tiivisteet havaitaan välittömästi, 
kun paine putoaa testauskammiossa. Tämä testi 
varmistaa IP-suojauksen säännöstenmukaisuuden. 

IP-suojausluokkamerkintöjen oikea lukeminen
Korkeita IP-luokituksia tai lisätoimenpiteitä ja 
-sertifikaatteja ei pidä ymmärtää luvaksi käsitellä laitteita 
huolimattomasti tai piittaamattomasti. Riippumatta siitä, 
kuinka korkealaatuisesta käsikäyttöisestä mittalaitteesta 
on kyse, tulee sitä käsitellä asiaankuuluvalla tavalla koko 
käyttöikänsä ajan.
Standardin EN 60529 mukaan IP-suojausmerkintä 
itsessään kuvaa ainoastaan kohteen käyttäytymistä 
standardin kuvailemissa olosuhteissa.
Kuinka kauan ja kuinka luotettavasti digitaalinen 
käsimittauslaite toimii moitteettomasti vaativissa 
työolosuhteissa on pitkälti lopulta, ja kirjaimellisesti, 
käyttäjän käsissä.
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Määritelmä
Korkeusmittalaite (EN ISO 13225)
"Mittalaite, jossa mittauskärjellä varustettu luisti liikkuu 
karalla suhteessa mitta-asteikkoon, ja jossa tämä liike 
on yhdellä vertikaaliakselilla nimellisesti kohtisuorassa 
vastakappaleeseen nähden."(1)

Sovellus

Korkeudenmittaus piirtokärjen mittapinnalla.

Standardi
EN ISO 13225
Geometriset tuotemäärittelyt (GPS) – dimensiomittauslaitteet: 
korkeusmittalaitteet – rakenne- ja metrologiset ominaisuudet.

Asteikon lukeminen
Korkeusmittalaite nonius-asteikolla

Monitoimilaitteet
1D ja 2D -korkeusmittalaitteet
Nämä mittalaitteet on tarkoitettu ominaisuuksien, 
kuten korkeuden, etäisyyden, halkaisijan ja vähimmäis-/
enimmäisetäisyyden mittaukseen. Esiohjelmoitujen osaohjelmien 
käyttö on mahdollista, ja pneumaattinen kelluva järjestelmä 
helpottaa mittausjalan liikuttelua graniittialustalla.

(1)EN ISO 13225

Mittakellolla varustettu korkeusmittalaite referenssitason 
mittauksessa.

Halkaisijan mittaus 1D-korkeusmittalaitteella.

Pääasteikon hienosäätö

Runko

Pääasteikko

Hienosäätölaite

Lukituslaitteet

Laitteen alustaMittapinta

Mittaus- ja piirtomittauskärki

Luisti

Nonius-asteikko

Kiinnitys laitteeseen

Anturin jatke

Laitteen alustan referenssitaso

Ohjauspinta

Päätanko
Tukitanko

Mittapinta

Kosketusanturin liitin

Syötön käsipyörä

Nollapistepainike /  
ABS-nollauspainike (Absolute) 

Pito/data-painike

Esiasetustila, mittakärjen pallon 
halkaisijan kompensoinnin painike

Numero ylös/alas-painike, esiasetus

Virta päälle/pois -painike

Lukitus

Suuntakytkin / numeron vaihto 
-painike, esiasetus

Pylväs

Asteikko: 0,02 mm

(1) Pääasteikon lukema  79,00 mm
(2) Nonius-asteikon lukema     0,36 mm

Korkeuden mittausjalan lukema 79,36 mm

(1)

(2)

Korkeuden ja halkaisijan 
mittaus

MAX/MIN/VAIHTELUVÄLIN 
mittaus

Oikea käyttö
Alustan kohoaminen viitepinnalta
Käytettäessä liiallista voimaa luistille voi laitteen alusta nousta 
työtasolta piirtokärjen korkeutta työkappaleelle asetettaessa. 
Siirrä luistia hitaasti alaspäin virheettömän asetuksen 
varmistamiseksi. Oikea asetus on saavutettu silloin, kun voit 
tuntea kevyen kosketuksen siirtäessäsi piirtokärkeä pinnan 
reunalla.

Älä pidennä piirtokärjen jatketta tarpeettomasti
Piirtokärjen jatketta ei tulisi pidentää tarpeettomasti. Samoin 
kuin työntömitalla mitattaessa, mittauslinja on pidettävä 
niin lähellä mitta-asteikkoa kuin mahdollista Abben virheen 
minimoimiseksi. On myös tärkeää säilyttää sopiva ja jatkuva 
mittausvoima sen vuoksi, että korkeuden mittausjalkoja ei ole 
varustettu rajoittimilla.

h

h

Esimerkki: mittauspisteen sijainnin vaikutus. 
  Arvolla h = 150 mm, virhe on 1,5 kertaa  
  suurempi kuin jos arvo h = 100 mm.

Kytkevä mittauskärki

Valinnaiset lisävarusteet 1D ja 
2D -korkeuden mittausjalkoihin

Kaksisuuntainen anturi pylväsrakenteisiin 
korkeusmittalaitteisiin. Se takaa jatkuvan mittausvoiman 
korkeusmittaukseen. Anturi kompensoi mittakärjen 
halkaisijan automaattisesti, mikä mahdollistaa sisä- ja 
ulkoleveyksien suoran mittauksen.

Anturien vaihtaminen mahdollistaa työkappaleen 
useiden erilaisten ominaisuuksien mittauksen korkeuden 
mittausjalalla.

Korkeusmittalaitteessa voidaan käyttää mekaanista tai 
digitaalista mittakelloa suoruuden tai kohtisuoruuden 
mittaukseen. 

Kehä 3

Kehä 2

Kehä 1 MAX-MIN

MAX
MIN


