
Борис Крамаренко,

кандидат технічних наук, директор «МІКРОТЕХ»

№ 02 / 2022, квітень / Вимірювання та випробування

Жж

Нутроміри індикаторні:
традиційні та інноваційні
засоби

Наявні традиційні нутроміри індикаторні конструктивно та функціонально не можуть

забезпечити сучасних потреб, отже постала потреба у нутромірах з розширеними

функціональними можливостями

Для прецизійних вимірювань діаметрів внутрішніх отворів найбільш поширеними засобами є

індикаторні нутроміри.

Нутроміри індикаторні («НИ»/«НИЦ»/«НИЦПТ») передбачають двоточкову схему вимірювань: у разі

базування у вимірюваному отворі за допомогою центрувального містка їх погойдують та

визначають мінімальне значення, яке відповідає вимірюваному діаметру отвору.

Двоточкова схема вимірювань дає можливість визначити:

поперечну некруглість:

нутромір індикаторний провертають навколо осі вимірюваного отвору;

визначають діаметри отвору в різних напрямках;

порівнюють діаметри та обчислюють некруглості у поперечному перетині

отвору;

повздовжню некруглість:



нутромір індикаторний просувають вздовж осі вимірюваного отвору;

вимірюють відповідні діаметри вздовж отвору;

порівнюють діаметри та обчислюють некруглості вздовж отвору;

некруглості по усьому вимірюваному отвору:

комбінують два попередні види вимірювання.

Переваги й недоліки традиційних нутромірів
індикаторних

У порівнянні з триточковими нутромірами мікрометричними («НМТ»/«НМТЦ») нутроміри

індикаторні мають набагато ширші діапазони вимірювань та можливості визначення некруглості

вимірюваних отворів, однак поступаються зручністю центрування.

Наразі постала потреба у нутромірах індикаторних з розширеними функціональними

можливостями для вимірювань:

діаметрів у поглиблених горизонтальних та вертикальних отворах з візуальним

визначенням проблемних ділянок для контролю (на глибині 2–10 м);

діаметрів внутрішніх отворів крізь звужену горловину на вході;

великих діаметрів (понад 1000 мм).

Наявні традиційні нутроміри індикаторні конструктивно та функціонально не можуть забезпечити

зазначених потреб.

Розглянемо недоліки, що унеможливлюють використання традиційних нутромірів.

1

Традиційні цілісні корпуси не доцільно використовувати в нутромірах індикаторних для

вимірювань на великих глибинах, оскільки такі корпуси довжиною понад 2 м неможливо

транспортувати легковим автомобілем. Ще більше проблем з цілісними корпусами довжиною 5–10

м, які дуже дорого, складно й часом неможливо транспортувати вантажівками.

2

У горизонтальному положенні подовжених традиційних нутромірів індикаторних стрімко зростає

вигин трубчастого корпусу, який не тільки спотворює базування центрувального містка у

вимірюваному отворі, а й може призвести до накладання трубчастого корпусу на внутрішню

поверхню вимірюваного отвору, що взагалі унеможливлює використання індикаторного

нутроміра.



3

У вертикальному положенні подовжених традиційних нутромірів індикаторних пропорційно до

їхньої довжини зростає вага внутрішнього штоку, який затискає головну пружину нутроміра та у

разі повного стопоріння пружини унеможливлює переміщення штоку для механічного

передавання результатів вимірювань на відліковий пристрій.

4

Традиційні нутроміри індикаторні мають незмінні поперечні габарити, що обмежує або

унеможливлює їхнє заведення крізь вузьку вхідну горловину до вимірювального отвору.

5

Традиційні нутроміри індикаторні («НИ 100–160», «НИ 160–250», «НИ 250–450», «НИ 400–800», «НИ

700–1000») мають обмежені діапазони вимірювань, корельовані з фіксованими довжинами

складаних нерухомих втулків з п’ятками, які мають недостатню жорсткість за наявних конструкцій.

Особливість конструкції усіх традиційних нутромірів індикаторних полягає у незмінності розмірів

центрувального містка з вимірювальним стрижнем та регулюванні складаної довжини втулка

разом з п’яткою на кінці, при цьому діапазон вимірювань головним чином залежить від довжин

поєднаних втулків. Відповідно, для зменшення габаритів перетину нутромірів індикаторних і

заведення їх у звужену горловину, необхідно переміщувати втулок з п’яткою.

Нутроміри індикаторні горловинні

Провідні позиції у світі з розроблення та серійного виробництва нутромірів індикаторних

горловинних наразі посідають компанії Schwenk (Німеччина) та «МІКРОТЕХ» (Україна).

Нутроміри зазначених компаній мають певні особливості:

нутроміри індикаторні горловинні від Schwenk зменшують свій поперечний

перетин шляхом обертання втулка з п’яткою на 180 кутових градусів навколо осі

трубчастого корпусу нутроміра до досягнення паралельності з вимірювальним

стрижнем;

нутроміри індикаторні горловинні від «МІКРОТЕХ» зменшують поперечний

перетин шляхом повертання втулка з п’яткою на 90 кутових градусів паралельно до

корпусу.

Розглянемо метрологічні та функціональні показники зазначених нутромірів індикаторних

горловинних (таблиця 1), які дають можливість заведення крізь звужену горловину з поворотом

втулка разом із п’яткою для зменшення загального поперечного габариту.



Таблиця 1. Метрологічні та функціональні показники нутромірів індикаторних

горловинних

Німецькі нутроміри індикаторні горловинні мають безумовну перевагу за похибкою вимірювань,

чого досягають завдяки якості виготовлення та використанню інвару – сплаву з мінімальним ТКЛР.

Український нутромір індикаторний горловинний (за патентами UA № 147920 та UA № 202106163) у

1,5–2,8 раза кращий за значущими параметрами (за відносним звуженням горловини, діапазоном

та глибиною вимірювань, ціною), а також може комплектуватися субмікронним комп’ютерним

відліковим пристроєм.

Нутроміри індикаторні подовжені

Провідними лідерами у світі з розроблення та серійного виробництва нутромірів індикаторних

подовжених наразі є компанії:

Schwenk (Німеччина);

Mitutoyo (Японія);

«МІКРОТЕХ» (Україна).

Розглянемо метрологічні та функціональні показники сучасних нутромірів індикаторних

подовжених для вимірювань глибинних отворів (таблиця 2).



* Похибки відповідно до максимальних глибин вимірювань 

Таблиця 2. Метрологічні та функціональні показники нутромірів індикаторних

подовжених

Нутромір індикаторний подовжений від Schwenk забезпечує мінімальну похибку під час

вимірювань завдяки цілісній конструкції, підвищеній прецизійності виготовлення та

використанню інвару – сплаву з мінімальним ТКЛР, при цьому поглиблені вимірювання ускладнені

вигином трубчастого корпусу.

Нутромір індикаторний подовжений типу «НИТ» від «МІКРОТЕХ» (за патентами UA № 103980, UA

№ 114974, UA № 124567) має модульні конструкції трубчастого корпусу та штоку, відеокамеру для

визначення відповідної ділянки для вимірювань, додаткові пружини для компенсації ваги штоку у

вертикальному положенні.

Нутроміри індикаторні подовжені типу «НИТР» від «МІКРОТЕХ» (за патентом UA № 149184) мають

механізм підтримки корпусу (у горизонтальному положенні) та механізм повороту втулка з

п’яткою, які забезпечують оптимальне базування центрувального містка та запобігають вигину

трубчастого корпусу нутроміра індикаторного.

Шляхи вдосконалення індикаторів



Один із варіантів удосконалення пов’язаний з заміною 5–6 традиційних нутромірів індикаторних,

що мають обмежені діапазони, одним нутроміром індикаторним, що має розширений діапазон 130–

1500 мм, який розробили фахівці «МІКРОТЕХ» (за патентом UA №145316) із використанням косоура.

Косоур складає достатньо жорсткий трикутник разом із корпусом та складаним втулком

нутроміра індикаторного, суттєво підсилює міцність конструкції та геометричну стабільність

у процесі вимірювань діаметрів отворів у багаторазово розширеному діапазоні.

Є ще один варіант удосконалення нутромірів індикаторних, пов’язаний з модернізацією їхніх

відлікових пристроїв, зокрема:

нутроміри індикаторні типу «511-501/502» від японської компанії Mitutoyo мають

відлікові пристрої, в яких екран може повертатися навколо осі відлікового

пристрою на 320 кутових градусів та відкидатися на 90 градусів поперек

трубчастого корпусу, що важливо в умовах обмеженого бачення;

нутроміри індикаторні типу «НИК» від «МІКРОТЕХ» мають відлікові пристрої з

вбудованим мікрокомп’ютером, що забезпечує дискретність відліку 0,0001 мм,

математичну компенсацію похибки інкрементної шкали, математичне оброблення

результатів за відповідними алгоритмами, має функції «Так/Ні» (зі зміною кольорів

екрану) та «Максимум/Мінімум», пам’ять на 50 вимірювань та бездротовий зв’язок

із зовнішніми ПК (сервер, ноутбук, планшет, смартфон).


