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Під час проведення експертної повірки ЗВТ можуть бути присутні 
замовники, а також представники зацікавлених сторін. 

За результатами експертної повірки складають висновок, який 
затверджує керівник наукового метрологічного центру, територіального 
органу або повірочної лабораторії, і його надають заявникові. 

Один примірник висновку треба зберігати в тій організації 
(науковому метрологічному центрі, територіальному органі або 
повірочній лабораторії), яка проводила експертну повірку. 

Примітка. Якщо експертну повірку проводять на замовлення 
слідчих та судових органів, то висновок оформлюють відповідно до 
вимог цих органів. 

 
 
ГЛАВА 5. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 

ЛІНІЙНИХ ТА КУТОВИХ РОЗМІРІВ 
 
5.1. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини 
 
Міра – це ЗВ, призначений для відтворення величини одного 

або декількох розмірів з необхідною точністю. Розрізняють однозначні, 
багатозначні міри і набір мір. 

Однозначні міри відтворюють ФВ одного розміру. 
Багатозначні міри відтворюють декілька однойменних величин 

різного розміру (масштабні лінійки). 
Набір мір – це спеціально підібраний комплект мір, які засто-

совуються не тільки окремо, а й у різних поєднаннях, з метою 
відтворення ряду однойменних величин різного розміру. 

За конструктивними ознаками міри діляться на штрихові і кінцеві. 
Штрихові міри – пластини або диски, на площини яких нанесено 

штрихи. 
Розмір у штрихових мірах визначається відстанню між серединами 

штрихів. 
Штрихові міри довжини – це вимірювальні лінійки, складені 

метри, рулетки. 
Вимірювальну лінійку виготовляють у вигляді сталевої стрічки; 

на її поверхні наносять одну або дві шкали з ціною поділки 0,5 або 
1,0 мм. 

Рулетка – це сталева стрічка, намотана на вісь циліндричного 
футляра. На поверхні стрічки нанесено штрихову шкалу. Рулетки 
виготовляють довжиною 1; 2; 5; 10; 20; 30 і 50 м. Їх застосовують у 
різних галузях народного господарства, там, де не вимагається 
високої точності вимірювання. 
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Плоскопаралельні кінцеві міри довжини випускають у вигляді 
циліндричних стержнів або прямокутних паралелепіпедів – плиток, 
довжина яких визначається найкоротшою відстанню між вимірю-
вальними поверхнями. 

Головна їх властивість – здатність притиратися, що забезпечується 
зчепленням молекул мастила, яким покривають міри. Сила зчеплення 
має найбільше значення при товщині масляної плівки до 0,02 мм. 

Абсолютно обезжирені міри з товстим шаром мастила не при-
тираються. 

За основний розмір кінцевої міри прийнято її серединну довжину, 
тобто довжину перпендикуляра, опущеного із середини верхньої 
вимірювальної поверхні на площину, до якої міру притерла нижня 
вимірювальна поверхня. 

Набори мір комплектують із кінцевих мір. Основна вимога до 
наборів мір: будь-яке значення довжини в заданих межах має 
відтворюватися за допомогою не більш як чотирьох-п’яти мір, тому 
що зі збільшенням числа мір збільшується похибка блока. Так набір 
№ 1 (рис. 5.1) із 87 кінцевих мір довжиною від 1,005 до 100 мм дає 
змогу відтворити довжину від 1,005 мм до 340 мм з використанням 
не більше чотирьох плиток. Застосовують також мікронний набір із 
9 мір розмірами 1,001; 1,002; ...; 1,009 мм. 

 

Рис. 5.1. Набір № 1 плоскопаралельних кінцевих мір довжини 
 
Часто випускають мікронні кінцеві міри від 2 до 2,001 мм через 

0,0001 мм для перевірки особливо точних вимірювальних приладів. 
На кожній кінцевій мірі градуюють її номінальний розмір. Номінальний 
розмір мір до 5,5 мм наносять на одну із вимірювальних поверхонь, 
понад 5,5 мм – на бокову неробочу поверхню. 
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Рис. 5.2. Комплект наборів плоскопаралельних кінцевих мір 

довжини 
 
Історична довідка. Поява кінцевих мір довжини відноситься до 

1900 р, коли на Всесвітній виставці в Парижі фірма «Йогансон» 
(Швеція) демонструвала кінцеві міри довжини, з яких можна було 
складати блоки на основі властивості притираємості. Тому іноді 
кінцеві міри довжини такого типу називаються плитками Йогансона. 
Виробництво кінцевих мір довжини в СРСР уперше було налагоджено 
на Тульському і Сестрорецькому заводах, починаючи з 30-х рр. 

 
 
5.2. Штангенінструменти. Будова і правила користування 
 
Дерев’яні штангенциркулі використовувалися вже на початку 

XVII століття. Перші справжні штангенциркулі з ноніусом з’явилися 
тільки в кінці XVIII століття в Лондоні. У Росії штангенциркуль 
почали застосовувати набагато пізніше. 

Штангенінструменти є поширеними в суднобудуванні видами 
вимірювального інструмента, точність яких не перевищує 0,05 мм. 
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Їх застосовують для вимірювання зовнішніх і внутрішніх діаметрів, 
довжин, товщини, глибин і т. д. До них належать штангенциркулі, 
штангенглибиноміри, штангенрейсмуси. 

Штангенциркулі випускаються трьох типів: ШЦ–I, ШЦ–II і 
ШЦ–III (ГОСТ 166-63). Кожен тип має спільні основні частини й 
власні особливості. 

Штангенциркулі виготовляються з межами вимірювань 0-125 мм 
(ШЦ–I); 0-200 і 0-320 мм (ШЦ–II); 0-500; 270-710; 320-1000; 500-
1400; 800-2000 (ШЦ–III) і з величиною відліку 0,1 мм (ШЦ–I і ШЦ–
III), 0,05-0,1 мм (ШЦ–II). 

Штангенциркуль ШЦ–I (рис. 5.3 а) є найбільш поширеним серед 
штангенінструментів і застосовується для вимірювання зовнішніх, 
внутрішніх розмірів та глибин з величиною відліку за ноніусом 0,1 мм. 

 

 
а 

 
б – приклад відліку: 39 + 0,1 × 7 = 39,7 

Рис. 5.3. Штангенциркуль ШЦ–I 
 

Штангенциркуль має штангу (1), на якій нанесено шкалу (3) з 
міліметровими поділками. На одному кінці цієї штанги є нерухомі 
вимірювальні губки (4) і (5), а на іншому кінці – лінійка (6) для 
вимірювання глибин. По штанзі переміщається рухома рамка (2). 

Рамка у процесі зміни закріплюється на штанзі затиском (8). 
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Нижні губки (5) служать для виміру зовнішніх розмірів, а верхні 
(4) – для внутрішніх розмірів. На скошеній грані рамки (2) нанесено 
шкалу (7), яка має назву «ноніуса». 

Ноніус – рівномірна шкала з межею вимірювань, що дорівнюють 
ціні поділки основної шкали. 

Ціна поділки ноніуса (відлік за ноніусом) дорівнює ціні поділки 
основної шкали розділеної на число поділок ноніуса: n : c = a/n. 
Ноніус призначений для визначення дробової величини ціни поділки 
штанги, тобто для визначення частки міліметра. Шкала ноніуса 
довжиною 19 мм розділена на 10 рівних частин; отже, кожний розподіл 
ноніуса дорівнює: 19 : 10 = 1,9 мм, тобто він коротший за відстань 
між кожними двома поділками, нанесеними на шкалу штанги, на 
0,1 мм (2,0 – 1,9 = 0,1). При зімкнутих губках початкова поділка 
ноніуса співпадає з нульовим штрихом шкали штангенциркуля, а 
останній – 10-й штрих ноніуса – з 19-м штрихом шкали. Ціна поділки 
ноніусів штангенциркулів може дорівнювати 0,1 мм або 0,05 мм 
(штангенциркулі з величиною відліки ноніуса 0,02 мм у промисловості 
не виготовляються, але на виробництві ще використовуються). 

Перед вимірюванням на зімкнутих губках нульові штрихи ноніуса 
та штанги повинні збігатися. За відсутності просвіту між губками 
для зовнішніх вимірювань або при невеликому просвіті (до 0,012 мм) 
повинні збігатися нульові штрихи ноніуса і штанги. 

Під час вимірювання деталь беруть у ліву руку, яка повинна 
знаходитися за губками і захоплювати деталь недалеко від губок. 
Права рука повинна підтримувати штангу, при цьому великим 
пальцем цієї руки переміщують рамку до зіткнення з поверхнею, 
яка перевіряється, не допускаючи перекосу губок і докладаючи 
нормального вимірювального зусилля. 

Рамку закріплюють затиском великим і вказівним пальцями правої 
руки, підтримуючи штангу іншими пальцями цієї руки; ліва рука при 
цьому повинна підтримувати нижню губку штанги. При читанні 
показань штангенциркуль тримають прямо перед очима. Ціле число 
міліметрів відраховується за шкалою штанги зліва направо нульовим 
штрихом ноніуса. Дробова величина (кількість десятих часток 
міліметра) визначається множенням величини відліку (0,1 мм) на 
порядковий номер штриха ноніуса, не рахуючи нульового, що збіга-
ється зі штрихом штанги. Приклади відліку показані на рис. 5.3, б. 

Штангенциркуль ШЦ–II (рис. 5.4) відрізняється від попередньої 
конструкції тим, що у нього відсутня лінійка глибиноміра, губки (4) 
мають гострі закінчення для виконання площинної розмітки, а інші 
губки (5) мають плоскі поверхні та застосовуються при зовнішніх і 
внутрішніх вимірюваннях. 
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Штангенциркуль ШЦ–II оснащений ще рамкою мікрометричної 
подачі (9) для плавного підведення губок до поверхні вимірюваної 
деталі. 

Штангенциркуль складається зі штанги (1) з основною шкалою 
(3), вимірювальних губок (5) для зовнішніх та внутрішніх вимірів, 
рухомої рамки (2), затискувача рамки (8), ноніуса (7), рамки мікро-
метричної подачі (9) та фіксуючого гвинта (10). 

 

 

 
Рис. 5.4. Штангенциркуль ШЦ–II 

 
При вимірюваннях внутрішніх розмірів губками (5) до відліку 

за шкалами штанги і ноніуса потрібно приплюсовувати товщину 
губок, яка маркується на них. 

Штангенциркуль ШЦ–III (рис. 5.5) з величиною відліку за ноніусом 
0,05 мм призначений для зовнішніх і внутрішніх вимірювань. Цей 
штангенциркуль застосовується рідко. 

4 

5 
7 6 3 

8 

2 

9 

10 

1 



Метрологія, стандартизація та управління якістю 

91 

 
Рис. 5.5. Штангенциркуль ШЦ–III 

 
Історична довідка 
У сучасній німецькій мові слово «штангенциркуль» відсутнє. 

По-німецьки штангенциркуль називається Messschieber або Schieblehre – 
відповідно «розсувний вимірювач» або «розсувна лінійка». 

Різновид штангенциркуля, який оснащено глибиноміром, на 
професійному слензі називається «Колумбус» або «Колумбік». Ця 
назва походить від «Columbus» – назви виробника вимірювального 
інструмента. Такий штангенциркуль масово постачався в СРСР під 
цією маркою. 

В авіаційній промисловості такі штангенциркулі називалися 
«Маузер», через те що штангенциркулі підвищеної якості постачалися 
в СРСР фірмою «Маузер». 

Деякі види сучасних штангенциркулів показані на рис. 5.6: 
– цифровий (електронний); 
– зі стрілочним індикатором. 
 

 
а б 

Рис. 5.6. Штангенциркуль цифровий (а), 
зі стрілочним індикатором (б) 

 
При читанні показань штангенциркуль тримають прямо перед 

очима. Ціле число міліметрів відраховується за шкалою штанги зліва 
направо нульовим штрихом ноніуса. Дробова величина (кількість 
десятих часток міліметра) визначається множенням величини відліку 
(0,1 або 0,05 мм) на порядковий номер штриха ноніуса, не рахуючи 
нульового, що збігається зі штрихом штанги. 
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Штангенглибиномір (рис. 5.7, а) застосовується для прямого 
вимірювання глибини виїмок і висоти уступів. Підставою штанген-
глибиноміра є рамка з основою (1). Крізь рамку проходить штанга 
зі шкалою (2) і вимірювальною поверхнею на торці. Ноніус (4) 
завдано на окремій пластині і закріплено в рамці (1). Мікрометричний 
механізм (3) на штангенглибиномірі такий самий, як і на штанген-
циркулі ШЦ – II. 

 

  
а б 

Рис. 5.7. Штангенглибиномір (а), штангенрейсмус (б) 
 
Штангенрейсмуси (рис. 5.7, б) застосовуються для просторової 

розмітки і прямих вимірювань на точній плиті відстаней від базових 
поверхонь деталей до виїмок, виступів і осей отворів. 

Опорною деталлю штангенрейсмуса є основа (6), в якій закріплено 
штангу (1) з міліметровою шкалою. По штанзі пересувається рамка 
(4) з ноніусом (5) та з державкою для кріплення вимірювальних 
стрижнів (8) або (9). Рамка мікрометричної подачі (2) тут застосована 
така ж сама, як і на штангенциркулі ШЦ–II, (10) – затиск рамки 
мікрометричної подачі. 

Показання штангенрейсмуса читаються так само, як і штанген-
циркуля. При вимірюванні висоти верхньою вимірювальною площиною 
необхідно до отриманого розміру додати висоту ніжок. 



Метрологія, стандартизація та управління якістю 

93 

5.3. Мікрометричні інструменти. Будова і правила користування 
 
Мікрометр – універсальний інструмент (прилад), призначений 

для вимірювань лінійних розмірів абсолютним контактним методом в 
області малих розмірів з високою точністю (до 1 мкм), перетворюючим 
механізмом якого є мікропара «гвинт – гайка». 

Використання гвинтової пари у відліковому пристрої було відомо 
ще в XVI столітті, наприклад, у гарматних прицільних механізмах 
(1570 р.), пізніше гвинт стали використовувати в різних геодезичних 
інструментах. Перший патент на мікрометр як самостійний вимірю-
вальний засіб був виданий Пальмеру (Jean-Louis Palmer) в 1848 році 
(Франція). 

Мікрометричні вимірювальні інструменти засновані на використанні 
точної гвинтової пари (гвинт – гайка), яка перетворює обертальні 
рухи мікрогвинта в поступальні. До мікрометричних інструментів 
відносяться: мікрометри, мікрометричні глибиноміри, мікрометричні 
нутроміри. 

Мікрометричні інструменти призначені для абсолютного контакт-
ного методу вимірювання. Ціна поділки приладу – 0,01 мм. Похибка 
вимірювання залежить від меж вимірювання мікрометра і становить: 
від 3 мкм для мікрометрів 0-25 мм до 50 мкм для мікрометрів з 
межами виміру 400-500 мм. Принцип мікрометричної пари вико-
ристовується в конструкціях багатьох вимірювальних приладів. 

Загальний вигляд гладкого мікрометра показаний на рис. 5.8. 
 

 

Рис. 5.8. Мікрометр гладкий 
 

Корпусом інструмента служить скоба (1), в яку запресовані з 
одного боку п’ята (2), з іншого – стебло (5), на якому закріплено 
мікрогайку і нанесено поздовжню шкалу. Однією вимірювальною 
поверхнею є торець мікрометричного гвинта (3), що висувається зі 
стебла, іншою – торець п’яти (2). Мікрогвинт пов’язаний з корпусом 
барабана (6), який має на конусному кінці кругову шкалу. Закінчується 
барабан різьбою, на яку нагвинчується гайка (9), що є корпусом 
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механізму тріскачки. Основне призначення тріскачки – забезпечувати 
сталість вимірювального зусилля за рахунок храповика (7) і під-
пружиненого стрижня (8). Мікрометр забезпечений пристроєм (4), 
що дозволяє стопорити мікрогвинт гайкою (10). 

Відлік показань мікрометричних інструментів 
Відліковий пристрій мікрометричних інструментів складається з 

двох шкал. Поздовжня шкала має два ряди штрихів з інтервалом 1 мм, 
розташованих по обидві сторони горизонтальної лінії і зміщених 
відносно один одного на 0,5 мм. Таким чином, обидва ряди штрихів 
утворюють одну поздовжню шкалу з ціною поділки 0,5 мм. 

Мікрогвинт пов’язаний з барабаном (6), який на конусному 
кінці має кругову шкалу з числом розподілів n = 50. Враховуючи, 
що крок різьби гвинтової пари S = 0,5 мм, ціна поділки кругової 
шкали (ноніуса) мікрометра «C» дорівнює: C = S/n = 0,5/50 = 0,01 мм. 

Розмір вимірюваної деталі з точністю до 0,5 мм розраховують за 
шкалою стебла покажчиком, яким є скошений край барабана. Соті 
частини міліметра розраховують по круговій шкалі барабана, 
покажчиком якої є поздовжній штрих на стеблі мікрометра. 

Установка мікрометра на нуль. Перед початком вимірювань 
мікрометричними інструментами проводять їх перевірку і установку 
на нуль. Установку мікрометрів на нуль здійснюють на початковому 
розподілі шкали. Для мікрометрів з межею вимірювань 0-25 мм – 
на нульовій поділці шкали, для мікрометрів з межами вимірювань 
25-50 мм – на розподілі 25 і т. д. Обережне обертання мікрогвинта 
за тріскачку призводить до зіткнення вимірювальних поверхонь 
мікрогвинта й п’яти. У мікрогвинта з межею вимірювання 25-50, 
50-75 і т. д. мікрогвинт і п’ята з’єднуються між собою через блок 
кінцевих мір довжини розміром 25, 50 мм і т. д. або через спеціальні 
циліндричні пристрої, що додаються в комплект до мікрометра. 

При зазначеному зіткненні скошений край барабана мікрометра 
має встановитися так, щоб штрих початкової поділки основної шкали 
(нуль або 25, 50 мм і т. д.) було повністю видно, а нульова поділка 
кругової шкали барабана збігалася з поздовжньою горизонтальною 
лінією на стеблі (5). Якщо такого збігу немає, то стопором (4) необхідно 
зафіксувати мікрогвинт (3) і, притримуючи барабан (6) за накатаний 
виступ, послабити накидну гайку (9). Потім, повертаючи звільнений 
корпус барабана, суміщають нульову поділку на барабані з гори-
зонтальною лінією на стеблі (5) мікрометра, і, притримуючи корпус 
барабана за накатаний виступ, знову закріплюють барабан гайкою (9). 

Слід мати на увазі, що при затягуванні гайки (9) нульова 
установка може порушитися, тому потрібно знову перевірити її і за 
необхідності виправити. 
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Установка мікрометричного нутроміра на нуль проводиться за 
спеціальною настановною скобою, яка входить до комплекту приладу. 
Можлива установка і за допомогою кінцевих мір довжини. 

Притримуючи нутромір за гільзу і обертаючи барабан за накатні 
кільця, вивертають мікрометричний гвинт до зіткнення вимірювальних 
наконечників із поверхнями настановної скоби. Потім стопорять 
мікрогвинт. Нульовий штрих горизонтальної лінії основної шкали 
повинно бути видно повністю, скошений край барабана має стосуватися 
даного штриха, а нульова поділка барабана – збігатися з гори-
зонтальною лінією основної шкали. Найбільшими погойдуваннями 
визначають, чи відповідає розмір мікрометра найменшій відстані 
між поверхнями настановної скоби або кінцевих мір довжини. Якщо 
мікрометр між поверхнями скоби проходить туго, то мікрогвинт 
треба відстопорити і повторити налаштування. Їх повторюють кілька 
разів для пошуку найменшої відстані між поверхнями настановної 
скоби (знаходять найменше показання нутроміра). Якщо мікрометр не 
встановлений на нуль, то при застопореному мікрогвинті необхідно 
послабити контргайку і відрегулювати установку барабана на нуль. 
Після остаточного встановлення на нуль можна приєднати подов-
жувальні трубки, при цьому нульова установка не порушується. 

При вимірюванні мікрометром відводять вимірювальну поверхню 
мікрогвинта (3), обертаючи барабан (6), на необхідну відстань. Між 
мікрогвинтом (3) та п’ятою (2) поміщають вимірювану деталь і за 
допомогою барабана (6) скорочують зазор між вимірюваною деталлю і 
вимірювальними поверхнями до 1-2 мм. Остаточне зіткнення 
вимірювальних поверхонь з деталлю здійснюють обертанням тріс-
качки (7) і знімають показання приладу. 

Залежно від конструкції (форми корпусу або скоб, у які вбудо-
вується мікропара, форми вимірювальних поверхонь) чи призначення 
(вимірювання товщини листів, труб, зубів зубчастих коліс), мікрометри 
поділяють на гладкі, важільні, листові, трубні, дротові, призматичні, 
канавкові, різьбомірні, зубомірні й універсальні. 

Виготовляються мікрометри ручні і настільні, в тому числі зі 
стрілочним відліковим пристроєм. Мікрометричні пари викорис-
товуються також у глибиноміра, нутроміра та інших вимірювальних 
засобах. Найбільше поширення мають гладкі мікрометри. Настільні 
мікрометри (у тому числі зі стрілочним відліковим пристроєм) 
призначаються для вимірювання маленьких деталей (до 20 мм), їх 
часто називають часовими мікрометрами. 

Деякі види мікрометрів показано на рис. 5.9-5.14. 
Під час вимірювання мікрометричним нутроміром його вводять 

у вимірюваний отвір і, відстопоривши мікрогвинт, обертанням 
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накатного кільця приводять вимірювальні наконечники приладу в 
зіткнення зі стінками отвору, а потім знову стопорять мікрогвинт. 

 

 
Рис 5.9. Мікрометр з круговою шкалою для зовнішніх вимірювань і 
діапазоном вимірювання 175-200 мм, із ціною поділки 0,01 мм 

 

 
Рис. 5.10. Трубний мікрометр 

 

 
Рис. 5.11. Мікрометр електронний 
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Рис. 5.12. Мікрометр важільного типу 

 

 
Рис. 5.13. Мікрометр цифровий 

 

 
Рис. 5.14. Мікрометр листовий 



Клименко Л. П., Пізінцалі Л. В., Александровська Н. І., Євдокимов В. Д. 

98 

Вимірювання розміру здійснюють кілька разів, злегка похитуючи 
мікрометри в площині, що проходить через вісь отвору, відшукуючи 
відповідно найбільший і найменший розміри. Після остаточного 
встановлення нутромір на розмір стопорять мікрогвинт і знімають 
показання. 

 
 
5.4. Калібри 
 
Калібр (фр. calibre, calibre à limites) – безшкальний вимірювальний 

інструмент, призначений для контролю розмірів, форми і взаємного 
розташування поверхонь деталі. Залежно від умов оцінки придатності 
деталей, калібри бувають нормальні і граничні. 

Нормальні калібри копіюють дійсні розміри виробу і його форму. 
Придатність виробу в цьому випадку оцінюють за тим, як калібр 
увійшов у виріб і як прилягає до нього. Проте оскільки ступінь 
прилягання виконавець визначає за своїм відчуттям, результати 
перевірки будуть суб’єктивними. Тому нормальні калібри застосовують 
рідко. Нормальний калібр (шаблон) використовується для перевірки 
складних профілів. 

Граничний калібр має прохідну і непрохідну сторони (верхнє і 
нижнє відхилення номінального розміру), що дозволяє контролювати 
розмір у полі допуску. Граничні калібри застосовуються для виміру 
циліндричних, конусних, різьбових і шліцьових поверхонь. При 
конструюванні граничних калібрів повинен застосовуватися принцип 
Тейлора, згідно з яким прохідний калібр є прототипом сполученої 
деталі і контролює розмір по всій довжині з’єднання з урахуванням 
похибок форми. Непрохідний калібр повинен контролювати тільки 
власне розмір деталі і тому має малу довжину для усунення впливу 
похибок форми. Калібри виготовляють із хромистої сталі. Калібри 
для валів називаються скобами (кільцями) (рис. 5.15), а для отворів – 
пробками (рис. 5.16). Комплект складається з прохідного і непро-
хідного калібрів. З допомогою прохідного калібра контролюють 
початок поля допуску, непрохідного – кінець поля допуску деталі. 
Деталь вважається придатною, якщо під дією власної маси прохідний 
калібр проходить, а непрохідний – ні. 

На робочих місцях застосовуються робочі калібри (Р-ПР і Р-
НЕ). Контролери і замовники використовують приймальні калібри 
(П-ПР і П-НЕ). Калібри у процесі їх виготовлення та експлуатації 
перевіряють контрольними калібрами (К-ПР і К-НЕ). 
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Рис. 5.15. Калібри для контролю валів – скоби: а – штампована 
двостороння; б – листова двостороння; в – односторонні; г – зі 

вставками 
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Рис. 5.16. Калібри для контролю отворів – пробки: а – двостороння; 
б – різьбова двостороння; в – одностороння прохідна і непрохідна 
неповна; г – гранична; д – із неповним профілем; е – листова 

двостороння 
 
Прохідною пробкою контролюють найменший розмір отвору, 

непрохідною – найбільший. Брак за прохідним калібром можна 
виправити, брак за непрохідним калібром непоправний. 

Калібри-пробки за конструктивним виконанням бувають повними і 
неповними, двосторонніми і односторонніми, регульованими і 
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нерегульованими. Повними пробками, як правило, перевірять вироби 
діаметром до 100 мм, неповними – понад 100 мм. 

Непрохідною скобою контролюють найменший розмір вала, 
прохідною – найбільший. Регульовані скоби, як правило, застосовують 
в умовах серійного виробництва, що дає змогу розширити діапазон 
контрольованих виробів, хоча при цьому точність контролю нижча, 
ніж у нерегульованих скоб. 

Розрізняють власний і робочий розміри скоб. Власний розмір 
одержують за результатами вимірювань; робочий – це розмір скоби 
при навантаженні. При контролі діаметрів валів від 50 до 100 мм 
різниця між власним і робочим розмірами скоб становить 1,5 мкм, 
при контролі діаметрів 100...170 мм – 4,5 мкм. 

У процесі контролю калібри спрацьовуються, особливо прохідні. 
калібри. При виготовленні калібрів потрібно стежити, щоб їх розміри 
знаходились у межах встановлених стандартами допусків. 

 
 
5.5. Індикатори годинного типу 
 
Вимірювальними головками називаються відлікові пристрої, 

що перетворюють малі переміщення вимірювального стрижня у 
великі переміщення стрілки за шкалою (індикатори годинникового 
типу, важільно-зубчасті індикатори, багатооборотні індикатори, 
важільно-зубчасті голівки). 

У якості окремого вимірювального пристрою головки викорис-
товуватися не можуть, і для вимірювання їх встановлюють на 
стійках, штативах або оснащують ними прилади та контрольно-
вимірювальні пристрої. 

Вимірювальні головки призначені в основному для відносних 
вимірювань. Якщо розміри деталей менші за діапазон показань приладу, 
то вимірювання можуть бути виконані абсолютним методом. 

Найбільш поширеними вимірювальними головками з зубчастою 
передачею є індикатори годинникового типу. 

Індикатор годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм із пере-
суванням вимірювального стрижня паралельно до шкали призначений 
для відносних вимірювань зовнішніх розмірів, відхилень форми і 
розташування поверхонь (рис. 5.17). 

Індикатор годинникового типу є також показуючим пристроєм 
індикаторної скоби, індикаторного глибиноміра й індикаторного 
нутроміра. На лицьовому боці циферблата індикатора є дві стрілки 
і дві шкали; велика стрілка (1) над оцифрованою круглою шкалою 
(2) і мала стрілка (4) над відліковою шкалою (5). Кругова шкала має 
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ціну поділки 0,01 мм, а мала шкала – 1 мм. Пересування вимі-
рювального стрижня (6) на 1 мм викликає поворот стрілки (1) на 
100 поділок (один повний оберт), а стрілки (4) – на одну поділку. 
Шкала (2) індикатора разом із обідком при установці шкали на 
нульову поділку повертається відносно великої стрілки (1) і фіксується 
стопором (3). 

 

 
Рис. 5.17. Індикатор годинникового типу: 

1 – велика стрілка; 2 – шкала індикатора; 3 – стопор; 4 – стрілка; 
5 – відлікова шкала; 6 – вимірювальний стрижень 

 
Конструкція індикатора годинникового типу являє собою вимірю-

вальну головку з поздовжнім пересуванням наконечника (рис. 5. 18). 
Основою індикатора є корпус, усередині якого змонтовано пере-

творювальний механізм – рейково-зубчасту передачу. Крізь корпус 
проходить вимірювальний стрижень (2) із наконечником (1). На 
стрижні нарізано рейку. Рухи вимірювального стрижня-рейки (2) 
передаються зубчастими колесами – рейковим (8), передавальним (6) і 
трибкою (4) основній стрілці 5, величина повороту якої розраховується 
за круглою шкалою – циферблатом. Для установки на «0» кругла 
шкала повертається обідком. Кругла шкала індикатора годинникового 
типу складається зі 100 поділок, ціна кожної поділки – 0,01 мм. Це 
означає, що при пересуванні вимірювального наконечника на 0,01 
мм стрілка індикатора перейде на одну поділку шкали. 

В індикаторі годинникового типу передбачена гвинтова пружина 
(9), один кінець якої закріплений на вимірювальному стрижні, а 
інший – на корпусі індикатора. Ця пружина створює вимірювальне 
зусилля на стрижні Р = 150 ± 60 сН. Усі індикатори годинникового 
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типу мають ціну поділки великий шкали рівну 0,01 мм. Більшість 
індикаторів має діапазон показань 2 мм (ІЧ-2), 5 мм (ІЧ-5), 10 мм 
(ІЧ-10), рідше випускаються індикатори з діапазоном показань 25 мм 
(ІЧ-25) і 50 мм (ІЧ-50). 

 

 
Рис. 5.18. Пристрій індикатора годинникового типу: 

1 – наконечник; 2 – вимірювальний стрижень-рейка; 3 – гільза; 
4 – трибка; 5 – стрілка; 6 – передавальне зубчасте колесо; 

7 – стрілка; 8 – зубчасте рейкове колесо; 9 – пружина; 
10 – зубчасте колесо; 11 – пружинний волосок 

 
Похибка вимірювання індикатором годинникового типу залежить 

від переміщення вимірювального стрижня. Так у діапазоні показань 
1 ÷ 2 мм похибка вимірювання знаходиться в межах 10 ÷ 15 мкм, а 
в діапазоні 5 ÷ 10 мм похибка знаходиться в межах 18 ÷ 22 мкм. 

Індикаторні нутроміри. Індикаторні нутроміри призначені для 
вимірювання внутрішніх розмірів і діаметрів отворів відносним 
методом. 

Найбільш часто застосовують нутроміри типорозмірів з наступного 
ряду діапазонів виміру: 6-10; 10-18; 18-50; 50-100; 100-160; 160-
250; 250-450; 450-700; 700-1000 мм. 

Пристрій і роботу індикаторних нутромірів розглянемо на прикладі 
нутроміра моделі НІ-100 (рис. 5.19). 

У корпусі нутроміра вставлено втулку-вставку (2), у яку з одного 
боку ввернуто змінний нерухомий вимірювальний стержень (3), а з 
іншого – знаходиться рухливий вимірювальний стержень (4), що 
впливає на двоплечний важіль (5), закріплений на осі (6). 
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Рис. 5.19. Індикаторний нутромір 

 
Усередині корпусу розміщений шток (8), який притискається до 

важеля (5) вимірювальним стержнем індикатора годинникового типу і 
спіральною пружиною (10). Останні створюють вимірювальне зусилля 
в межах від 200 до 500 сН. 

У межах діапазону вимірювань нутроміри забезпечуються ком-
плектом змінних вимірювальних стержнів. Положення нерухомого 
вимірювального стержня після налаштування фіксується гайкою (7). 
Рухомий вимірювальний стержень (4) під впливом вимірювального 
зусилля знаходиться в крайньому вихідному положенні. Центруючий 

Положення 1 

Положення 0 

Положення 2 
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місток (12) підтискається двома пружинами (11) до поверхні контро-
льованого отвору та забезпечує з’єднання лінії вимірювання з діаметром 
отвору. 

Вимірювання індикаторним нутроміром включає такі дії: 
1. Підрахувати за номінальним розміром отвору вимірюваної 

деталі номінальні розміри ПМДК. 
2. Підготувати інсталяційний комплект (рис. 5.20) з блоку 

ПМКД, двох боковиків (2) і струбцини (1). 
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Рис. 5.20. Індикаторний нутромір під час настройки (а) і при 

вимірюванні (б) 
 
3. З комплекту змінних регульованих стержнів (додаються до 

нутроміра) вибрати стержень із діапазоном розмірів, у якому зна-
ходиться номінальний розмір вимірюваного отвору. 

4. Загвинтити змінний регульований стержень (3) у корпус 
нутроміра (5). 

5. Ввести нутромір вимірювальними стержнями в інсталяційний 
комплект між боковиками і створити для індикатора годинникового 
типу натяг 1 ÷ 2 мм (рис. 5 20). 

6. Похитуючи нутромір від себе на себе, повертаючи його вліво 
і вправо навколо вертикальної осі, потрібно встановити вісь 
вимірювальних стержнів (вісь виміру) в положення, що збігається з 
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найменшою відстанню між обмірними поверхнями боковика. Це 
положення покаже велика стрілка індикатора, коли дійде до найбільш 
далекої (при її русі за годинниковою стрілкою) поділки шкали і 
почне рух назад. Надавши правильного положення індикатору, 
потрібно затиснути контргайку (4) змінного вимірювального стержня 
(3) та встановити нульову поділку шкали індикатора до збігу з 
великою стрілкою. 

Після налаштування нутроміра на «0» можна приступити до 
вимірювання відхилень розміру отвору деталі від номіналу. 

Вводимо в отвір вимірюваної деталі вимірювальну головку нутро-
міра. Підпружинений центруючий місток (8) орієнтує вимірювальну 
вісь нутроміра строго в діаметральній площині вимірюваного отвору 
(рис. 5.20, б). 

Похитуючи нутромір у вертикальній площині, визначаємо показання 
індикатора при крайньому правому положенні великої стрілки. 

При визначенні дійсних відхилень розмірів отворів від номіналу 
керуються таким правилом: відхилення беруть зі знаком «мінус» (–), 
якщо велика стрілка індикатора відхилилася від «0» розподілу шкали 
за годинниковою стрілкою, а відхилення проти годинникової стрілки 
показує збільшення діаметра отвору номінального розміру і дійсне 
відхилення беруть зі знаком «плюс» (+). 

Значення дійсного відхилення підраховують множенням числа 
поділок шкали індикатора (вказане великою стрілкою від «0») на 
ціну поділки 0,01 мм. 

Дійсний розмір діаметра отвору дорівнюватиме номінальному 
діаметру отвору «плюс» (+) або «мінус» (–) дійсне відхилення. 

 
 
5.6. Засоби вимірювання кутів та конусів 
 
У машинобудуванні розрізняють 4 групи вимірювання кутів. 
До першої групи відносять прилади, застосування яких засноване 

на порівнянні вимірюваного кута з жорсткою мірою: призматичні 
кутові прилади (рис. 5.21), конусні калібри, шаблони та ін. Відмітною 
особливістю кутомірних приладів цієї групи є сталість одного 
(наприклад, у кутнику) або декількох (наприклад, у призматичній 
мірі) кутів. При використанні цих приладів їх або безпосередньо 
вводять у зіткнення з твірними вимірюваного кута (потім визначають 
ступінь прилягання «на просвіт» або «за фарбою»), або за ними 
налаштовують на нуль відліковий пристрій будь-якого контрольного 
приладу. 
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Рис. 5.21. Набір приладів для вимірювання кутів 

 
До другої групи відносять прилади для вимірювання кутів методом 

порівняння їх з кутом, на який налаштовується вимірювальний 
прилад, наприклад тангенсні і синусні лінійки (рис. 5.22). Налаштування 
здійснюють з функцій тангенса або синуса на розмір вимірюваного 
або додаткового кута. За допомогою відлікового пристрою вимі-
рюваний кут порівнюють з кутом, на який налаштований прилад, і 
визначають відхилення. 

 

  
 

Рис. 5.22. Синусна лінійка: 
1 – столик; 2 – опорні планки; 3 – ролик 
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Синусна лінійка (С. л.) – спеціальна лінійка у вигляді прямо-
кутного паралелепіпеда з двома циліндричними роликами (кульками) 
на кінцях (рис. 5.23). С. л. призначається для встановлення заданого 
кута при виготовленні або вимірюванні деталей (наприклад, конусів, 
клинів і т. п.). С. л. розташовується на плиті, під один ролик плити 
встановлюється блок кінцевих мір довжини, розмір h яких підрахо-
вують за формулою h = L · sin α, де α – кут, на який потрібно 
встановити площину С. л., L – відстань між осями роликів. Відстані 
між роликами зазвичай складають від 100 до 500 мм, встановлення кута 
(нахилу) здійснюється в одному, або двох взаємоперпендикулярних 
напрямках. Вимірювана або оброблювана деталь встановлюється на 
плоскій поверхні С. л. (або у центрах). Найбільш часто С. л. 
використовують разом із відліковою головкою для визначення 
похибки кута у конусних калібрів (рис. 5.23). 

 
 

Рис. 5.23. Вимірювання кута при використанні синусної лінійки: 
а – зовнішнього конуса; б – внутрішнього конуса; 1 – конусний 

калібр; 2 – відлікова головка; I і II – положення відлікової головки 
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С. л. налаштовують на номінальний кут конуса, а за шкалою 
відлікової головки визначають відхилення від горизонтального 
положення твірної конуса щодо плити, на якій знаходиться С. л. За 
допомогою С. л. зазвичай встановлюють кути від 0 до 45° із похибкою 
від 4 до 15", що залежить від номінальної відстані між роликами, 
розміру кута, на який проводиться установка С. л., і від точності її 
виготовлення. 

Принцип С. л. використовується, наприклад, у конструкціях 
різних приладів для передачі рухів під кутом до основного руху, у 
пристроях до металорізальних верстатів при обробці деталей із 
похилими поверхнями. 

Історична довідка 
Синус – одна з тригонометричних функцій; позначення – sin. 

Синусом гострого кута в прямокутному трикутнику називається 
відношення катета, лежачого проти цього кута, до гіпотенузи. Індійські 
математики синус позначали словом «джіва» (в перекл. – «тятива 
лука»). Араби переробили цей термін у «джіба», який надалі пере-
творився на «джайо» – повсякденне слово арабської мови, що означає 
«вигин», «пазуха», «складка одягу» і відповідає латинському слову 
sinus. 

У третю групу входять прилади, в яких застосовується спосіб 
порівняння вимірюваного кута з кутовою шкалою: кутоміри з 
ноніусом (рис. 5.24), оптичні кутоміри (рис. 5.25), ділильні головки, 
ділильні столи, рівні, теодоліти, квадранти, гоніометри і т. д. Цей 
спосіб часто називають гоніометричним. 

 

 
Рис. 5.24. Кутомір з ноніусом: 1 – ноніус; 2 – шкала, 3 – косинець; 

4 і 5 – тримачі; 6 – знімна лінійка 
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Рис. 5.25. Оптичний кутомір 

 
Кутоміри з ноніусом випускаються двох типів: УН – для вимі-

рювання зовнішніх і внутрішніх кутів; УМ – для вимірювання зовнішніх 
кутів. 

Кутоміром УМ (рис. 5.26, а) вимірюють зовнішні кути від 0 до 
180°. 

Основою цього кутоміра служить транспортир 5 зі шкалою, що 
має ціну поділки 1°; у центрі транспортира розташована вісь 2, на 
ребрі транспортира укріплена нерухома вимірювальна лінійка 4. На 
осі 2 повертається сектор 3 разом із рухомою лінійкою 10, ноніусом 8 
(ціна поділки ноніуса становить 2' або 5'), а також стопором 9. 

Кути вимірюють трьома основними методами: 
1) методом порівняння з жорсткими контрольними інструментами – 

кутовими приладами, косинцями, конусними калібрами і шаблонами; 
2) абсолютним гоніометричним методом, який оснований на 

використанні приладів із кутомірною шкалою; до універсальних 
засобів вимірювання кутів належать ноніусні, оптичні й індикаторні 
кутоміри; 

3) непрямим тригонометричним методом, який полягає у визначенні 
лінійних розмірів, пов’язаних із вимірюванням кута тригономет-
ричною функцією. 

Якщо потрібно виміряти зовнішній кут у межах від 0 до 90 °, то 
збирається весь комплект кутоміра, для чого на рухому лінійку 10 
надягають тримач зі знімним косинцем 1 і гвинтом затиску. Для 
плавності підведення до потрібного стану кутомір забезпечений 
мікроподачею 6, 7. Якщо потрібно виміряти зовнішній кут у межах 
від 90 до 180 °, то, звільнивши затискач, знімають кутник 1. 

При визначенні величини кута використовують так зване правило 
штангенциркуля. 
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а  

б  

Рис. 5.26. Кутомір транспортирний УМ з ціною поділки ноніуса: 
а – 2'; б – 5' 

 
Четверту групу становлять прилади, застосування яких ґрунтується 

на визначенні розміру сторони прямокутного трикутника (при 
постійному розмірі іншої сторони) й обчисленні за тригономет-
ричними функціями синуса і тангенса значення шуканого кута. Ці 
вимірювання проводять на вимірювальних мікроскопах, координатно-
вимірювальних машинах, спеціальних пристроях і т. п. 

 
 
5.7. Вибір засобів вимірювання 
 
При виборі вимірювальних засобів для контролю виробів 

враховують сукупність метрологічних (ціна поділки, похибка вимі-
рювання та ін.), експлуатаційних та економічних показників. До 
експлуатаційних та економічних показників відносяться: повто-
рюваність вимірюваних розмірів (масовість) та доступність їх для 


