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  ونیبراسیبا کال ییآشنا
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ابزار   نیطول عمر ا شی افزا یاقدامات برا نی از مهم تر س یکول ونیبراسیکال
  نیا .دهند ی ها به مرور دقت خود را از دست م سیکول .رود ی به شمار م

  .شود ی مهم م یقطعات و ابزارها یر یموضوع موجب خطا در اندازه گ
 ونیبراسیکال یبرا یکاربرد یی مقاله، ارائه دستور العمل ها  نی ا هدف 

 .دیاستاندارد است. با ما همراه باش ی به روش سیکول

 

 ست؟یچ  سیکول 1#

 یبرا است که قیدق یر یابزار اندازه گ کی (Caliper) سیکول ای پریکال
طول،   ،ی قطر داخل ،ی مانند ضخامت، قطر خارج یمحاسبه اندازه ابعاد 

ها در   سیکول معمولا  .قطعه کاربرد دارد ایابزار  کیعرض و عمق 
 یر یکه اندازه گ یی جا شوند، ی م  افتیو علوم  ی مهندس  یها شگاهی آزما
دارند؛ اما   ی ها انواع caliper اگرچه .برخوردار است یی بال تیاز اهم قیدق

 کی هیهمه آن ها شب باا یتقر .کنند ی کار م  ی کسانی زمیاکثر آن ها با مکان
فک ها باز و   نیا .نددار نییدر بال و پا (jaws) یی خط کش اند که فک ها

 ی لغزنده حرکت م  کی خط کش به کمک  نی شوند و در امتداد ا ی بسته م 
 .کنند

 عمق لهیکوچک لغزنده وجود دارد که م لهیم کی زیخط کش ن یانتها در
(depth probe) عمق استفاده   یر یاندازه گ یتوان از آن برا ی م نام دارد و

اندازه را در  نیو مطمئن تر  نیتر قی ها همواره دق سیآن که کول  یبرا .کرد
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و مرتب  یرا به صورت دوره ا سیکول ونیبراسیکال دیبا بگذارند، ارتانیاخت
 .دیانجام ده

 

 

 ست؟یچ  سیکول ونیبراسیهدف از کال 2#

 ش،یسا  ،ادیدر اثر استفاده ز یر یاندازه گ یدقت تمام دستگاه ها معمول
  ط،یبه مح بسته .ابدی ی به مرور زمان کاهش م  ی کیمکان  ای ی کیشوک الکتر

 .فرسوده شود ی در مدت زمان طولن  ای ع یسر ی لیخ س ی ممکن است کول
، (Caliper Calibration) سیکول  ونیبراسیاست که کال نی ا ی اصل نکته

ابزار با هدف  ک یکردن  برهیکال ی طور کل به .بخشد ی دقت آن را بهبود م
از دقت  نانیاطم یبرا نیبنابرا .شود  ی دقت دستگاه انجام م زانیم ی بررس

منظم به دقت  ونیبراسیها با کال سیها، مهم است که کول یر یاندازه گ
 .شوند ینگهدار 
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 .میپرداز ی م  سیکول ونیبراس یچند مرحله کال  حیادامه به توض در

 

 س یکول ونی براسیکال یمراحل اجرا 3#

  .شود ی آغاز م زی دستمال تم کی با  سیکول ونیبراسیمرحله کال نیاول .1
ها   ی فیتمام کث  نکیپارچه بدون پرز مانند دستمال ع کی برداشتن  با

  تمام سطوح نیهمچن .دیپاک کن سیبدنه کول یها را از رو ی و چرب
  ی بررس ی دگ یی سا ،یدگیخراش  ،ی دگ یرا به دقت از نظر بر سیکول
 .دیکن
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که فک ها به  دیحرکت دادن لغزنده به جلو و عقب، مطمئن شو با .2
 .لغزند ی خط کش م یرو ی آرام

 

 دیتوان ی که م  یی کار، فک ها را تا جا نیا ی. براد یرا صفر کن سیکول .3
از به هم بسته شدن فک  نانیاطم یبرا .دیهم ببند یمحکم به رو

باشند نور  یفک ها مواز  اگر .دیریمنبع نور بگ یرا جلو سی ها، کول
  ای»صفر«  دیشما با شیهنگام صفحه نما نیا  در .شود ی نم  دهید

( را نشان 0.001مقدار )مثال   نیاز کوچک تر  شتریواحد ب کیحداکثر 
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صفر  یرو  ی را به صورت دست سیکول ست،یطور ن نیا اگر .دهد
 .دیکن میتنظ

 

 می)در بخش بعد مفصال به آن ها خواه جیاز گ  ی متفاوت یها بلوک .4
خود بلوک   قیاندازه دق با کرده و یر یاندازه گ سی پرداخت( را با کول

  12.7) ی نچیا 0.500 جیبلوک گ کی عنوان مثال،  به .میکن ی م  سهیمقا 
  ی را م سی کول و  میده ی قرار م سی کول یفک ها نیمتر( را ب ی لیم

 یر یمقدار اندازه گ سپس .تا هر دو فک به بلوک برخورد کنند میبند
 .میکن ی م  ادداشتیشده را 
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 اطالعات به دست آمده،  دیبا س،یکول ونیبراسیاز اتمام کال پس .5
را انجام داده اند  ی که بررس یآن، افراد  یها ی ژگی و و  سیکول عملکرد

 رهیسند ذخ کیها انجام شده اند، در  ی که تحت آن بررس ی طیشرا و
 .شود سریاستانداردها و بودجه م ی ابیرد تیقابل شوند تا
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 ج یگ یبلوک ها  4#

قرائت اعداد آن با  سهیشامل مقا سیکول ونیبراسیکال ندیفرآ یاجرا
 ی را م  سیکول هر .آن است یر یمتعدد در محدوده اندازه گ یاستانداردها

 gauge) جیگ یها بلوک .کرد ی بررس ی مناسب یتوان با استانداردها 
block )ی م دارند و ی ق یمختلف و دق ی هستند که اندازه ها ی قطعات  

 جیگ یها بلوک .رندیمورد استفاده قرار گ سیکول ونیبراسیتوانند در کال
کارخانه ها و   ،یر یاندازه گ یها شگاهی آلت، آزما نیصنعت ماش ی جزء اصل

 .است ازین  قیدق یر یمرجع اندازه گ کیهستند که به  یگر ید یهر جا
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جنگل   ،یفلزکار  ،یاز جمله نجار  ی تخصص  یها نهیاز زم یار یها در بس آن
ها،  نیماش یکمک به راه انداز  یبرا روند و ی به کار م ی و پزشک یدار 

مانند  یر ی اندازه گ یکردن ابزارها برهیمحصول و کال  تیفیک ی بررس
از آن ها ساده است و  استفاده .ها کاربرد دارند سیکول ای کرومترهایم

ها در  جیاز گ ی خاص  یها تیک .دهند ی را ارائه م ی قیدق  یها یر یاندازه گ
 یطول را برا یاز استانداردها یمختلف یها نسخه  دسترس هستند که

 .دهند  ی ارائه م سیکول ونی براسیو کال ی بررس
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 سی از کول  ینکات نگهدار  5#

که از  دیمطمئن شو نیاست؛ بنابرا قیدق یر یابزار اندازه گ کی  سیکول
آن را از تراز  ایبرساند  بیآس آن که ممکن است به ی جی اشتباهات را

 :دیخارج کند اجتناب کن ونیبراسیکال

 .دیخود را پرتاب نکن سیکول هرگز •
 .دیقرار نده ندیبب بی که ممکن است آس  یی را در جا سیکول •
 .دیتجاوز نکن سیکول یر ی محدوده اندازه گ از •
)به عنوان مثال، از  گرید  یابزارها نیگزیبه عنوان جا سیکول از •

 .دی( استفاده نکنی گوشت چیپ ایبازکن  لهی به عنوان م سیکول
 .د یکن زیها را تم سیاز استفاده، کول  پس •
 .دیآن را داخل جعبه قرار ده س،ی صورت عدم استفاده از کول در •
 .دیقطعات ثابت استفاده کن ی فقط رو سیکول از •
صورت   در و دیکن ی بررس یرا به صورت دوره ا  س یکول ونیبراسیکال •

مجدد دنبال   ونیبراسیکال یسازنده را برا یلزوم دستور العمل ها
 .دیکن

اوقات با توجه   شتریبار و ب  کی   ی حداقل سال  سی که کول  دی حاصل کن  نانیاطم
 شود. برهیبه کاربرد آن کال
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