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 هدف -1

 هدف از اجراي اين دستورالعمل نحوه كار و اندازه گيري با ميكرومتر و كوليس مي باشد.

 محدوده -2

 اين دستورالعمل در مورد كليه ميكرومتر و كوليس هاي موجود در كارخانه بكار مي رود.  



 مسئوليتها و مهارتهاي الزم -3

 مسئوليت انجام اين دستورالعمل با استفاده كنندگان از ميكرومتر و كوليس مي باشد.

 مهارت هاي الزم براي اجراي اين دستورالعمل به شرح زير است : 

 به روند اجراي دستورالعمل جاري آشنايي  -3-1

 

 ابزار و تجهيزات  -4

 ميكرومتر و كوليس   

 روش  -5

 اندازه گيري با ميكرومتر  -5-1

يا يك هزارم يكصدم آن اي است كه براي اندازه گيري كميت طول بكار مي رود و دقت اندازه گيري  ميكرومتر وسيله

 :(1)شكل  است . ميكرومتر از دو قسمت اصلي تشكيل شدهميباشدميليمتر 

 .خط كش و ضامن نگهدارنده-كمانه -قسمت ثابت شامل :فك ثابت -5-1-1

  (25-20-15-10-5-0)دار   توضيح : خط كش حاوي دو رديف مدرج باال و پايين مي باشد كه يك رديف آن شماره

 و رديف ديگر بدون شماره مي باشد.

 غالف و پيچ جغجغه،  قسمت متحرک شامل :فك متحرک -5-1-2
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 1 شكل

 :روش اندازه گيري 

قبل از شروع اندازه گيري با ميكرومتر بايد از كاركرد صحيح آن اطمينان حاصل شود. بدين منظور با چسباندن دو 

فك ميكرومتر  به يكديگر از عدم وجود فواصل هوايي يا شكاف هاي نامناسب بين دو فك و همچنين عدم وجود لقي 

هرگونه مشكل در اين زمينه موارد به رئيس كنترل كيفيت اطالع داده اطمينان حاصل مي گردد. در صورت وجود 

مي شود تا فرم هاي مربوطه تكميل و اقدامات الزم صورت پذيرد. حال پس از اطمينان از كاركرد صحيح ميكرومتر 

 جهت اندازه گيري به روش زير عمل مي شود:

با حال  كنيم )نه مماس( به قطعه كار نزديك مي ها را فك، جسم را بين دو فك قرار داده و با پيچاندن غالف 

دو بار جغجغه وقتي صداي پيچ جغجغه را شنيديم حدود  .مي نماييمها را بر قطعه كار مماس  فك، پيچاندن جغجغه 

اي به ميكرومتر نرسد.پيچ جغجغه به ما  كنيم تا صدمه چرخانيم و از چرخاندن زياد پيچ جغجغه خودداري مي مي را

مقدار اندازه گيري را يا در همان سپس  د تا فشار وارد بر ميكرومتر و قطعه كار به اندازه مناسبي برسد.كن كمك مي

سپس عمل قرائت را انجام مي نگهدارنده را سفت كرده و ميكرومتر را در آورده و  حالت قرائت مي كنيم و يا ضامن

 دهيم. 

 : mm 0.01با تفكيك پذيري روش خواندن ميكرومتر 

 ميخوانيم. مدرج قسمت صحيح : قسمت صحيح را از روي درجات عدد دار خط كش -1

 براي آن وجود خواهد داشت:دو حالت زير يكي از قسمت اعشاري : قسمت اعشاري را از روي غالف ميخوانيم و  -2
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آخرين درجه تر از خط كش به غالف نزديك شماره داررا نشان دهد و آخرين درجه  23اگر غالف فرضاً عدد -الف

 توجه شود(. 2)به شكل  واهد بود.خ 0.23mm عدد خوانده شده اعشاريقسمت باشد ،  بدون شماره روي آن

 

 2شكل 

به كامالً در معرض ديد بوده و خط كش روي  شمارهرا نشان دهد و آخرين درجه بدون  23اگر غالف فرضاً عدد  -ب

جمع شده و نتيجه به شكل  0.5با عدد  عدد خوانده شده روي غالفباشد ، از عدد شماره دار روي آن  ترغالف نزديك

 (3)شكل  زير مي شود:

  0.23+0.50=0.73mm  

 

 3شكل 

 

 mm 7.72 مقدار قرائت =                         4شكل 
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و در ضمن نزديكترين نشانه به غالف از رديف  مي باشد 7آخرين  درجه شماره دار قابل مشاهده عدد  4در شكل 

عدد نشان  همچنين را به اندازه گيري اضافه نماييم ( ، 0.5)يعني بايد عدد  مي باشد.)رديف پاييني( بدون شماره 

مي باشد لذا براي محاسبه عدد نهايي خوانده شده توسط ميكرومتر به شكل زير   0.22 عدد داده شده روي غالف

 عمل مي شود : 

7+0.5+0.22=7.72 mm 

 

 mm 3.09مقدار قرائت=                           5شكل 

نيز همين مي باشد و در ضمن نزديكترين نشانه به غالف  3آخرين  درجه شماره دار قابل مشاهده عدد  5در شكل 

تا غالف دارد لذا احتياجي به اضافه  3باشد و رديف بدون شماره خط كش فاصله بيشتري نسبت به عدد عدد مي 

لذا براي محاسبه عدد  ميباشد 0.09mmداده شده روي غالف   نمي باشد. در ضمن عدد نشان 0.5كردن عدد 

 : مي شود توسط ميكرومتر به شكل زير عمل نهايي خوانده شده

3+0.09=3.09 mm 

 

 mm 0.29مقدار قرائت=                           6شكل 
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 : mm 0.001با تفكيك پذيري روش خواندن ميكرومتر 

 

 7شكل 

 

 0.01دقيقاً  مشابه ساختار ميكرومتر       0.001mmديده مي شود ساختار ميكرومتر فوق همانگونه كه در شكل 

mm  مي باشد با اين تفاوت كه كه در روي خط كش يك سري رديف هاي مدرج براي قرائت قسمت هزارم اعشار

 عدد نيز به آن اضافه شده است. 
 

 

 mm 1.374مقدار قرائت=                           8شكل 

، مقدار  mm 0.01رومتر همانگونه كه در شكل باال مشاهده مي كنيد با توجه به اطالعات قبلي راجع به قرائت ميك

خواهد بود ، حال براي قرائت قسمت هزارم همانگونه كه از شكل  1.38و  1.37قرائت ميكرومتر فوق عددي بين 

كامال منطبق با يك عدد بر روي غالف ميكرومتر مي باشد. لذا مقدار قرائت برابر خواهد بود با  4پيداست تنها عدد 
1+0.37+0.004=1.374 mm 
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 mm 1.117مقدار قرائت=                           9شكل 

 جهت قرائت مقدار اندازه گيري بر روي ميكرومتر فوق به شكل زير عمل مي شود:
1+0.11+0.007=1.117 mm 

 

 

 mm 1.617مقدار قرائت=                           11شكل 

 

 عمل مي شود: جهت قرائت مقدار اندازه گيري بر روي ميكرومتر فوق به شكل زير
1.5+0.11+0.007=1.617 mm 

 

 اندازه گيري با كوليس ورنيه دار -5-2

ورنيه داراي دو شاخك و خط كش كوليس از تركيب يك خط كش مدرج و يك ورنيه متحرک ساخته شده است . 

هاي بزرگ براي اندازه گيري قطر خارجي  و شاخك يهاي كوچك براي اندازه گيري قطر داخل شاخك مي باشند ؛

 .دنرو اجسام بكار مي

كند.  انواع كوليسها براي اندازه گيري عمق يك تيغه باريك دارند كه به ورنيه متصل است و با آن حركت مي ازبرخي 

ت براي در صنع .گردد اگر صفر ورنيه بر صفر خط كش منطبق باشد انتهاي تيغه بر انتهاي خط كش منطبق مي
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مختلف استفاده  اندازه هايها با  و سيلندر و پيستون و طول وسايل مختلف از انواع كوليس لولهاندازه گيري قطر 

  شود. مي

 

 11 شكل

 ورنيه داركوليس با روش كار 

قبل از شروع اندازه گيري با كوليس ورنيه دار بايد از كاركرد صحيح آن اطمينان حاصل شود. بدين منظور با 

چسباندن دو فك كوليس ورنيه دار به يكديگر از عدم وجود فواصل هوايي يا شكاف هاي نامناسب بين دو فك و 

همچنين عدم وجود لقي اطمينان حاصل مي گردد. در صورت وجود هرگونه مشكل در اين زمينه موارد به رئيس 

زم صورت پذيرد. حال پس از اطمينان از كنترل كيفيت اطالع داده مي شود تا فرم هاي مربوطه تكميل و اقدامات ال

 كاركرد صحيح كوليس ورنيه دار جهت اندازه گيري به شكل زير عمل مي شود:

دهند بطوري  هاي ثابت و متحرک بزرگ قرار مي در بين شاخكيك جسم آن را اندازه گيري قطر يا طول به منظور 

ورنيه و خط كش اندازه طول يا قطر را تعيين  سپس به كمك، كه هر دو شاخك با بدنه جسم تماس داشته باشند 

 قرائت قسمت اعشاري ،براي  .خوانند را از روي ورنيه مي قسمت اعشاريكنند. درجات را از روي خط كش و  مي

 كنند كه درست در برابر يكي از درجات خط كش قرار گرفته است.  ورنيه را پيدا ميدرجاتي از 

 اندازه گيري قطر داخلي 

و ورنيه را  داخل مي كننددو شاخك بااليي را در داخل لوله ، قطر يك لوله  زه گيري قطر داخلي مثالًبراي اندا

تا حدي در  را كنند تا دو شاخك با جدار داخلي لوله تماس پيدا كنند. كوليس خط كش آنقدر جابجا مي برروي

ت قطر داخلي را با روش قبلي از روي خط چرخانند تا دو شاخك بر قطر لوله منطبق گردد. در اين حال داخل لوله مي

 خوانند.  كش و ورنيه مي
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 mm 3.7عدد قرائت شده :                     12شكل 

مي باشد )برروي ورنيه نيز  0.1mmهمانطوري كه در شكل باال ديده مي شود كوچكترين فاصله بين خطوط  ورنيه 

اين عدد درج شده است( و از آنجاييكه عدد هفتم از ورنيه دقيقاً منطبق بر يكي از اعداد خط كش مي باشد لذا كسر 

كش كه عدد صفر ورنيه بعد از  و همچنين عدد اصلي روي خط 0.7mm=0.1×7خوانده شده برابر خواهد بود با : 

 3.7mmلذا با توجه به تمامي موارد گفته شده عدد كلي خوانده شده برابر با مي باشد  3آن قرار مي گيرد عدد 

 خواهد بود.

 

 mm 15.8عدد قرائت شده :                   13شكل 

 

 mm 37.46عدد قرائت شده :                   14شكل 
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است ) بر روي ورنيه نيز اين عدد درج شده  0.02mmبا توجه به شكل فوق ، كوچكترين فاصله بين خطوط  ورنيه 

ميباشد. همانگونه كه در  0.02mmاست( و اين بدان معناست كه اندازه هر كدام از فواصل درج شده روي ورنيه 

بر روي ورنيه دقيقاً منطبق با خط بااليي است يعني  4شكل باال ديده مي شود خط سوم پس از عدد 

3*0.02=0.06 mm 0.46ه شده برابر خواهد بود با : ، لذا كسر خواند mm  و همچنين عدد اصلي روي خط كش

مي باشد لذا با توجه به تمامي موارد گفته شده عدد كلي  37كه عدد صفر ورنيه بعد از آن قرار مي گيرد عدد 

 خواهد بود. mm 37.46خوانده شده برابربا 

رائت با اين كوليس دقيقاً مشابه كوليس با ورنيه نيز موجود مي باشد. نحوه ق mm 0.05توضيح: كوليس با ورنيه 

0.02 mm  0.05است با اين تفاوت كه اندازه هركدام از فواصل درج شده روي ورنيه mm  .ميباشد 

 

 mm 34.60عدد قرائت شده :                   15شكل 

 

 mm 40.00عدد قرائت شده :                   16شكل 
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قرار گرفته است پس عدد خوانده شده   40همانطور كه در شكل باال ديده مي شود صفر ورنيه دقيقا روي عدد 

40mm .مي باشد 

 

 mm 30.88عدد قرائت شده :                   17شكل 

 

 mm 8.10عدد قرائت شده :                   18شكل 

 

 mm 121.68عدد قرائت شده :                   19شكل 
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 اندازه گيري با كوليس عقربه اي -5-3

كوليس عقربه اي ساختاري مانند كوليس ورنيه دار دارد با اين تفاوت كه به جاي ورنيه، داراي يك صفحه مدرج 

ساعت مانند مي باشد و همچنين قسمت خط كش آن روي فك متحرک تعبيه شده. خط كش به پنج قسمت 

هاي مختلف اين  . در شكل زير قسمت(50-40-30-20-10-0)مي باشد 10mmتقسيم شده كه اندازه هر كدام 

 وسيله اندازه گيري قابل مشاهده مي باشد. 

 

 21 شكل

 عقربه ايكوليس با روش كار 

قبل از شروع اندازه گيري با كوليس عقربه اي بايد از كاركرد صحيح آن اطمينان حاصل شود. بدين منظور با 

عقربه اي به يكديگر از عدم وجود فواصل هوايي يا شكاف هاي نامناسب بين دو فك و چسباندن دو فك كوليس 

همچنين عدم وجود لقي اطمينان حاصل مي گردد. در صورت وجود هرگونه مشكل در اين زمينه موارد به رئيس 

از اطمينان از  كنترل كيفيت اطالع داده مي شود تا فرم هاي مربوطه تكميل و اقدامات الزم صورت پذيرد. حال پس

  كاركرد صحيح كوليس عقربه اي جهت اندازه گيري به شكل زير عمل مي شود:
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براي اندازه گيري با كوليس عقربه اي ، قطعه مورد نظر را به نحوي بين دو فك قرار مي دهيم تا اطمينان حاصل 

 عمل مي شود:بر سطح هر دو فك مماس باشد ، حال براي قرائت به شكل زير  نماييم قطعه كامالً

 

 mm 4.4مقدار قرائت شده :                                     21شكل 

مي باشد و از  mm 0.1همانطور كه در شكل فوق ديده مي شود فاصله بين خطوط مدرج در كوليس عقربه اي 

 قرار دارد مقدار قرائت شده به شكل زير خواهد بود :  4آنجاييكه عقربه روي خط چهارم بعد از عدد 

4+0.4= 4.4 mm 

 

 mm 14.4مقدار قرائت شده                       22شكل 
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قرار دارد ولي بر خالف شكل قبلي عدد قرائت شده عدد  4مطابق شكل فوق عقربه روي خط چهارم بعد از عدد 

4.4mm  بر روي خط كش قابل مشاهده ميباشد كه  10نخواهد بود . با كمي دقت متوجه مي شويم كه عدد

جمع نماييم. با توجه  10نشاندهنده اين است كه هر عددي را كه در صفحه مدرج عقربه اي مي خوانيم بايد با عدد 

 به موارد گفته شده مقدار قرائت شده به شكل زير خواهد بود :

10+4+0.4=14.4mm 

 

 ثبت و كنترل -6

 اين دستورالعمل طبق مندرجات صفحه رويي كنترل مي شود.

 

 پيوستها -7

 پيوست ندارد.
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