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آن، از  یر یاز صحت کارکرد و اندازه گ نانیاطم یبرا کرومتر،یم ونیبراسیکال
را  ونیبراسیکال ندیبهتر است فرآ هرچند .برخوردار است یا ژهیو  تیاهم

 در وجود دارند که یی افراد متخصص انجام دهند؛ اما نکات و استانداردها
ها   کرومتری بهتر م ونیبراسیتوان به کال ی کردن آن ها م تی صورت رعا
 .پرداخت

انواع  ونیبراسیکال یبرا ی کل یمقاله ارائه دستورالعمل ها  نی از ا هدف 
  دیکه پس از خواندن مقاله خودتان بتوان یه اگون به است؛ کرومترهایم
 .دی از صحت کارکرد آن مطمئن شو ای دیکار را انجام ده  نیا

 .مقاله همراه باشد یبا ما تا انتها  پس

 

 ست؟ یچ کرومتریم 1# 

  اریاجسام بس یر یاندازه گ یبرا زسنج، یر ای (Micrometer) کرومتریم
 از .خود معروف هستند ادیز اریبا دقت بس کرومترهایم .کوچک کاربرد دارد

در طول،   نچیا کی ریموارد ز قیدق اریبس یر یاندازه گ یتوان برا  ی آن ها م
فرزها و...   غهی ها و مهره ها، ت   چیقطر پ یر یعمق و ضخامت، اندازه گ

  شی خوانا بودن صفحه نما لیبه دل تالیجی د یکرومترهایم .استفاده کرد
  کرومترهایم ریاز سا  کیمکان ی و مهندس ینکار یماش یدر کاربردها  ژهیبه و

آن در   حیصح  ونیبراسیو کال کرومتریم  کی داشتن .دارند یشتر یکاربرد ب
 .مهم است اریصنعت بس
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 Micrometer) کرومتریم ونیبراسیکال 2#
Calibration) 

تواند منجر به  ی ضربه و رطوبت م  کرومتر،یاز م حی استفاده صح عدم
 ازین کرومتریم ونیبراسیاصالح آن به کال یبرا خوانش نادرست شود که

 .است

به کار  ی و مهم  ی ات یح یها یر یاندازه گ  یبرا کرومتری که از م یی آن جا از
  نانیابزار اطم نیگرفته شده با ا  یاست که از صحت اندازه ها الزم رود، ی م

 ی م  اما داد؛ ر ییتوان تغ  ی را نم کرومتریم کی  اسیمق اگرچه .میحاصل کن
 .کرد ی ابیو رد یشناخته شده بررس یدقت آن را با استانداردها زانی توان م

 ی شرط به .کند ی م  نیدقت و سالمت ابزار را تضم کرومتریم ونیبراسیکال
 .نجام شودا ی آن که به درست
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  حیتوض ی را به صورت کل کرومتریم ونیبراسیاز روش کال یادامه نمونه ا در
 .قابل اجرا است کرومترهایانواع م یروش برا نیا .داد میخواه

 

 

 کرومتری م ونیبراسیمراحل کال 3#

  ی ونیآن  ندهیشو کیپارچه نرم و  کیاز  کرومتر،یکردن م زیتم یبرا .1
 .دیشده استفاده کن قیرق
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کامال رو   دیها با وجه .دیکن ی را بررس کرومتریم (faces) یها وجه .2
بتوانند آزادانه و   دیوجه ها با نیهمچن .رندیقرار بگ گریکدی یبه رو

 .روان در تمام محدوده خود بچرخند
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حاصل  نانیاطم (lock nut) اهرم قفل کننده ای چیسفت بودن پ از .3
 .دیکن
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  استوانه .دیکن ی بررس ی را به خوب یفلز  (thimble) متحرک  استوانه .4
  استوانه ثابت یو به صورت روان رو ی به آرام دیمتحرک با
(sleeve) بلغزد. 

 

 استوانه متحرک را به کمک جغجغه کرومتر،یصفر کردن م یبرا .5
(ratchet) شوند و چرخش کی نزد گریکد یوجه به  دو تا دیبچرخان  
متوقف شده و جغجغه به صورت هرز  (spindle) فک متحرک

 .بچرخد
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صفر  یاستوانه متحرک رو به رو یکه عدد صفر رو دیکن ی بررس .6
 .استوانه ثابت باشد
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را با   کرومتریم  دیصفر با خط شاخص مطابقت نداشت، با اگر .7
که معموالً همراه دستگاه هست، دوباره  ی میاستفاده از آچار تنظ 

 .دیصفر کن

 

شود تا  ی م ی بررس  ج،یبلوک گ کیمانند  یاردبا استاند کرومتریم .8
  ج،یگ یها بلوک .گردد دییتأ  یر یصحت آن در کل محدوده اندازه گ

هستند که با دقت و در اندازه  یسخت شده ا یفوالد یبلوک ها
 .شوند ی خاص ساخته م یها



 

9 www.namatek.com 

 

  .دیکن یجمع آور  ون«یبراسیکال  ی »گواه کیدر  د یتمام داده ها را با .9
زمان و مکان  خ،یتار  ال،یشامل جمله مدل و شماره سر ی گواه نیا

 .باشد ی مربوط به ابزار م  ات ینام شخص و جزئ ون،یبراسیکال
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 ونیبراسیو کال ی نکات مهم در نگهدار  4#
 کرومترهایم

زمان  اما ساالنه انجام شود؛ دی با کرومتریم ونیبراسیکال ،ی طور کل به •
و  ازیفاده، دقت مورد نهر ابزار به دفعات است ونی براسیکال ی واقع
 .دارد  ی بستگ ردیگ ی که در آن قرار م ی ط یمح

استفاده نشده   شتریب ایروز   9 به مدت  تالیج ید  کرومتریاز م اگر •
تواند به  ی در صورت نشت م  یباتر  .دیرا خارج کن یاست، باتر 

خورنده  ار یخارج شده از آن بس بیترک رایبرساند؛ ز بیآس کرومتریم
 .است

  ی نم ی است و به طور کل وبیمع ای دهید بیکه آس یکرومتر یم هر •
 .دیاندازیدور ب دیکار کرد را با یتوان با آن به راحت

 دیها را با  یر یتمام اندازه گ کرومتر،یم ونیبراسیکال قیدق یاجرا یبرا •
ابزارها و  تمام  .دیگراد انجام ده ی درجه سانت  2 یعنی اتاق،  یدر دما
  کرومتریاگر م نیبنابرا اتاق باشند؛ یدر دما دیبا  زیتست ن  زات یتجه

ابتدا   دیشود، با ی م ینگه دار  ونیبراسیاز اتاق کال ریغ یگر ید یدر جا
 .اجازه داد با اتاق هم دما گردد

از اصالح،  پس شود، یی شناسا ی مشکل  ونیبراسی کال ندیفرآ نیح اگر •
،  کردن از نو شروع و در صورت عدم رفع مشکل برهیکال ندیفرآ دیبا
 .شود سی سرو  دیبا کرومتریم

از  شتری برابر ب  1تا  4 جیگ یبهتر است دقت بلوک ها ی طور کل به •
 .شما باشد کرومتریدقت م
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 رایز د؛ی وجه از حالل استفاده نکن چیبه ه کرومتریکردن م زیتم یبرا •
 گردد. ی در بدنه آن م ی خوردگ  جادی ا ای کرومتریباعث خراب شدن م 

 


