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Стенди для калібрування
індикаторів

Дефіцит кваліфікованих метрологів і прагнення зменшити суб’єктивний вплив персоналу на

процеси метрологічного контролю мотивують власників та керівників підприємств до придбання

інноваційних стендів для калібрування індикаторів

Індикатори дуже поширені у сучасній промисловості завдяки широкому діапазону вимірювань,

багатоваріантності їхнього використання як самостійних відлікових пристроїв (із закріпленням на

стійках та штативах) та відлікових пристроїв для індикаторних ЗВТ, таких як:

нутроміри індикаторні;

скоби індикаторні;

глибиноміри;

радіусоміри індикаторні. 

Пропонуємо дослідити сучасне устаткування для калібрування індикаторів годинникового типу

(«ИЧ», «ИЧЦ», «1МИГЦ») та індикаторів важільно-зубчастих («ИРБ», «ИРБПТ», «ИРБЦ»).



Характеристики індикаторів

Індикатори годинникового типу мають:

широкі гами діапазонів вимірювань (від 0–2 мм до 0–150 мм);

ціни поділок/дискретностей (10 мкм, 1 мкм і 0,1 мкм);

незмінний, співвісний стосовно корпусу напрямок переміщень вимірювального

стрижня.

Індикатори важільно-зубчасті зовні подібні до індикаторів годинникового типу, при цьому мають

поворотний вимірювальний важіль із можливістю виконання вимірювань зі зміною векторів

натискання на 180 кругових градусів (на 90 ̊від осі корпуса у фронтальному та тильному

напрямках). Водночас їхні діапазони вимірювань не перевищують +/− 0,8 мм.

Калібрування годинникових та важільно-зубчастих індикаторів, за відсутності в них другого

вимірювального наконечника (які наявні у штангенциркулів та мікрометрів), потребує

додаткового устаткування, також є більш трудомістким та вартісним за необхідності

подвійної кількості точок контролю.

Особливості калібрування індикаторів різного типу

Калібрування індикаторів годинникового типу регламентовано міжнародним стандартом DIN878,

який не конкретизує горизонтального або вертикального розташування індикатора, що

калібрується.

Калібрування індикаторів важільно-зубчастих регламентовано міжнародним стандартом DIN2270,

де наведено обов’язкову схему калібрування.

Схема калібрування важільно-зубчастих індикаторів:

важільно-зубчастий індикатор, який калібрують, необхідно встановлювати вертикально

з зафіксованим вертикальним положенням поворотного вимірювального важеля

мікрогвинт/мікрометричну голівку (у складі стенду) слід розміщувати горизонтально,

перпендикулярно до важільно-зубчастого індикатора, перпендикулярно до

вертикального положення поворотного вимірювального важеля

під час калібрування горизонтальний мікрогвинт/мікрометрична голівка натискає на

вертикальний вимірювальний важіль у двох напрямках (фронтальному й тильному)



Індикатори годинникового типу з моменту їхньої появи, понад 100 років тому, контролювали за

допомогою комплектів кінцевих мір довжини (далі – КМД), при цьому індикатори годинникового

типу закріплювали на стаціонарній стійці зі спеціальним столом, на який поперемінно спирали

КМД відповідних номіналів.

Донині схема калібрування за допомогою КМД індикаторів годинникових лишається доволі

популярною: її офіційно використовують у США – як перший метод калібрування

індикаторів годинникового типу згідно з державною процедурою USBR 1007-89.

Для калібрування найбільш поширених аналогових та цифрових індикаторів («ИЧ-10»,

«ИЧЦ/1МИГЦ-13» та «ИЧЦ/1МИГЦ-25») у кожній калібрувальній лабораторії необхідно мати три

комплекти мір – 28 КМД:

Кількість необхідних КМД можна дещо зменшити шляхом поєднання близьких номіналів

КМД, але для калібрування інших діапазонів індикаторів годинникового типу (0–30 мм, 0–50

мм, 0–100 мм, 0–150 мм) кількість необхідних номіналів КМД та їхня вартість значно зростає.

Калібрування індикаторів за допомогою КМД потребує багато часу й високої кваліфікації фахівців-

метрологів, адже передбачає:

розконсервацію перед використанням;

встановлення;

переставляння та коректне базування кожного номіналу КМД;

обов’язкову консервацію;

дбайливе зберігання КМД після використання.

За допомогою КМД не лише не можна калібрувати важільно-зубчасті індикатори, а й неможливо

автоматизувати процес калібрування індикаторів годинникового типу, крім того, КМД потребують

значних витрат на періодичне калібрування, сервіс або заміну зношених КМД у процесі

використання.



Трудомісткість калібрування індикаторів годинникового типу з використанням КМД утричі

перевищує час калібрування навіть на ручному калібрувальному стенді, не кажучи вже про

автоматизовані калібрувальні стенди.

Калібрування індикаторів годинникового типу за допомогою КМД доцільні для одиничних

калібрувань та контрольних звірянь (за наявності суперечливих результатів стендових

калібрувань).

Для калібрування сучасних індикаторів годинникового типу сьогодні переважно використовують

прецизійні стенди з мікрогвинтами/мікрометричними голівками у якості компараторів (у США це

вважається другим офіційним методом калібрування годинникових індикаторів за державною

процедурою USBR 1007-89).

Приклад

Швейцарська компанія Sylvac як відлікові пристрої стендів
калібрування індикаторів годинникового типу використовує власні
патентовані субмікронні індикатори S_Dial Pro діапазонів 0–25 мм/0–50
мм (для індикаторів годинникового типу з ціною поділки/дискретністю
0,010 мм) або ємнісні щупи діапазонів 0–10 мм/0–25 мм у комплекті з
дисплеєм моделі D50S Pro (для калібрування цифрових мікронних та
субмікронних індикаторів годинникового типу).

Використання мікрогвинтів/мікрометричних голівок у стендах для калібрування індикаторів

годинникового типу зумовлено кращими метрологічними показниками у порівнянні з

індикаторами.

Стенди для калібрування індикаторів: порівняння
можливостей

Розглянемо і порівняємо можливості стендів для калібрування індикаторів і методики різних

країн, скориставшись даними, наведеними у таблиці.





Таблиця. Порівняння можливостей різних стендів



Можливості горизонтальних стендів калібрування індикаторів годинникового типу за діапазонами

та похибками обмежені, бо під час висування вимірювального стрижня індикатора годинникового

типу стрімко зростає відхилення його осі від горизонтального положення, спотворюються

результати калібрування, особливо для діапазонів понад 30 мм.

Універсальні стенди калібрування з вертикальним розташуванням мікрогвинтів/мікрометричних

голівок також мають обмеження, оскільки вони не відповідають вимогам кінематики калібрування

індикаторів важільно-зубчастих за міжнародним стандартом DIN2270.

Особливості різних стендів калібрування індикаторів

Розглянемо особливості стендів калібрування індикаторів годинникового типу та наявність в них

додаткових опцій для калібрування інших типів ЗВТ (таблиця).

Найбільшу продуктивність та універсальність забезпечують три вертикальні німецькі стенди від

Mahr та Steinmeyer, які окрім калібрування індикаторів годинникового типу також дають змогу

калібрувати:

нутроміри індикаторні (до 100 мм);

індикатори важільно-зубчасті (останні – за власними заводськими стандартами цих

німецьких підприємств-виробників, які за кінематикою калібрування

відрізняються від вимог міжнародного стандарту DIN2270).

Для безумовного дотримання вимог калібрування індикаторів важільно-зубчастих за

міжнародним стандартом DIN 2270 Mahr (Німеччина) пропонує спеціалізований калібрувальний

стенд моделі MarCator 400B із вертикальним закріпленням індикатора важільно-зубчастого разом

із вертикальним положенням вимірювального важеля, при цьому мікрогвинт розташований

горизонтально й аналогова кругова шкала гравійована на циліндричній поверхні великого

маховика.

Найпрецизійнішими універсальними стендами калібрування індикаторів годинникового типу у

світі є повністю автоматизовані калібрувальні стенди (з відеосистемою розпізнавання зображень

кругових шкал та цифрових дисплеїв індикаторів, що калібруються) моделей MFP-100BV та MFP-

30BV від Steinmeyer.

Найбільші діапазони калібрування для індикаторів годинникового типу (до 200 мм) забезпечує

вертикальний ручний калібрувальний стенд-колона  від «МІКРОТЕХ» (за патентом України UA №

202105139). Сьогодні це єдиний відомий універсальний стенд, який додатково до калібрування

індикаторів годинникового типу забезпечує усі вимоги міжнародного стандарту DIN2270 стосовно

калібрування індикаторів важільно-зубчастих (таблиця).

Найбільші діапазони калібрування (0–1000 мм) для нутромірів індикаторних забезпечує

горизонтальний універсальний калібрувальний стенд-решітка від «МІКРОТЕХ» (за патентом

України UA № 99931), при цьому діапазон калібрування індикаторів годинникового типу у

горизонтальному положенні обмежений 30 мм.



Застосування стендів для контролю і самокалібрування
індикаторів

Сьогодні в Україні пропонується достатній вибір спеціальних та універсальних стендів для

поточного контролю та самокалібрування індикаторів годинникового типу як для власних потреб

(із контролем безпосередньо в умовах виробництва), так і калібрування для сторонніх замовників

(в акредитованих калібрувальних лабораторіях):

використання для власних потреб металообробного підприємства, з вхідним або

періодичним щорічним контролем 20 індикаторів годинникового типу «ИЧ-10», при

цьому термін окупності придбаного спрощеного ручного горизонтального стенда

(вартістю 335 євро) становить 16 місяців;

використання для власних потреб машинобудівного підприємства,  з вхідним або

періодичним щорічним контролем 50 індикаторів годинникового типу «ИЧ-10»,

«ИЧ-30» та 10 нутромірів індикаторних «НИ-18», «НИ-50», «НИ-100», «НИ-160» та

«НИ-260», при цьому термін окупності ручного стенда-решітки вартістю 899 євро

становить рік;

використання для власних потреб великого машинобудівного підприємства, з

вхідним або періодичним щорічним контролем 200 будь-яких індикаторів

годинникового типу та 30 індикаторів важільно-зубчастих, при цьому термін

окупності ручного стенда-колони вартістю 1965 євро становить шість місяців;

стенд-решітка і стенд-колона – з комп’ютерними мікрометричними голівками

забезпечують додаткові функціональні можливості (зміна кольору сенсорного

дисплея за невідповідності, запам’ятовування 50 результатів калібрування та

відтермінований бездротовий зв’язок із зовнішнім ПК з формуванням протоколів

калібрування);

використання у державних регіональних центрах метрології (послуги калібрування

для сторонніх замовників) та для власних потреб провідних машинобудівних

підприємств калібрувальних стендів вартістю понад 10 тисяч євро доцільне за

щорічного калібрування понад 1000 індикаторів та супутніх ЗВТ, за необхідності

великої кількості обчислень невідповідностей та масових оформлень протоколів

калібрування міжнародного зразка.

Дефіцит кваліфікованих метрологів та робітників в Україні, постійна увага до зменшення

суб’єктивного впливу метрологічного персоналу на процеси метрологічного контролю –

усе це мотивує власників та керівників підприємств на придбання інноваційних стендів

для калібрування індикаторів.


