
-  معرفي 
در  آن  دقت  كه  مي باشد  طول  دقيق  اندازه گيري  براي  ابزاري  ميكرومتر 
محدوده كاربردهای تعميرات خودرو يك صدم ميلي متر است. ميكرومترها 
معموالً در بازه هاي اندازه گيري 0 تا 25 ، 25 تا 50، 50 تا 75، 75 تا 100 

و باالتر وجود دارند )اعداد مذكور به ميلی متر هستند(.
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را  ابزار  دارد،  قرار  دو فك  بين  راپورتر،  در حاليكه  اين صورت  غير  در   -
قفل كنيد. به كمك آچار تنظيم، هرزگرد را شل كرده و جهت آزاد كردن 
پوسته، آن را به سمت بيرون بكشيد تا صداي كليك شنيده شود. سپس 
با پيچاندن پوسته، خط صفر پوسته و خط مبناي غالف را بر هم منطبق 
)همراستا( كنيد. در نهايت پوسته را به سمت داخل فشار داده و با آچار 

تنظيم، هرزگرد را سفت كنيد.

- نحوه خواندن
اندازه هاي اصلي روي غالف و اندازه هاي صدم ميلي متر روي پوسته حك شده است. باالي خط مبناي غالف اعداد صحيح و پايين آن اندازه هاي 0/5 

ميلي متري را نشان مي دهد. 
براي خواندن اندازه، ابتدا از محل قرارگيري لبه پوسته روي خط مبناي غالف، اندازه اصلي را خوانده و سپس از روي تقسيمات پوسته، مقدار صدم را 

مشخص نموده و آنها را با هم جمع كنيد.  
 

- كاليبراسيون
ميكرومتر به عنوان يك ابزار اندازه گيري دقيق بايد در فواصل زماني مشخص كاليبره شده و داراي گواهينامه كاليبراسيون معتبر باشد.

براي آگاهي بيشتر به اطالعيه هاي فني مديريت مهندسي مراجعه شود.
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     مدیریت مهندسی    

راهنماي تصویری 
               استفاده از ابزارهاي اندازه گيري دقيق

)بخش اول میکرومتر(

- روش كار با ابزار
قطعه را بين دو فك قرار داده و به فك ثابت بچسبانيد. فك متحرك را با گرداندن 
پوسته به جسم نزديك كنيد. با استفاده از هرزگرد، فك را كامال به لبه هاي جسم 
مماس كنيد. ابزار را قفل نموده، قطعه را از بين دو فك خارج كرده و اندازه را بخوانيد.
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- كاربردها
اندازه گيری طول، ضخامت و قطر قطعات مختلف صنعتي به كمك اين ابزار امكان پذير 
است. از كاربردهاي اين ابزار در فرآيند تعميرات خودرو مي توان به اندازه گيري دقيق 

ضخامت ديسك ترمز اشاره نمود. 

- ساختمان و اجزاء
ميكرومتر همانند ساير ابزارهاي اندازه گيري دقيق داراي اجزاي حساس 

و مهمي است كه بايد با دقت و احتياط به كار گرفته شوند.
ساختمان اصلي ميكرومتر متشكل از چندين بخش اصلي است كه در 

شكل زير مشاهده مي شود.
 

- تنظيمات
دارد،  قرار  ابزار  فك  دو  بين  ميكرومتر  همان  با  مرتبط  راپورتِر  وقتي 

همواره بايد خط صفر پوسته در امتداد خط مبناي غالف قرار گيرد.
 

55.20 mm55.5 + (20/100) = 55.70 mm

قطعه
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