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Instrukcja do ćwiczenia nr 6 

Temat ćwiczenia 

SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi czujnikom 

zębatym oraz sposobem sprawdzania i oceny czy czujniki wymagania te spełniają. 

Program ćwiczenia: 

1. Określenie wymagań, które winien spełniać sprawdzany czujnik; 

2. Sprawdzanie czujnika, a w szczególności: 

- oględziny zewnętrzne; 

- sprawdzanie nacisku pomiarowego; 

- sprawdzanie zmiany wskazań czujnika wywołanej naciskiem bocznym; 

- sprawdzanie rozrzutu wskazań; 

- sprawdzanie dokładności wskazań; 

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych działań 

Literatura: 

1. Piotr Bajor – „Procedura wzorcowania czujników zegarowych”- instrukcja obsługi 

dołączona do zakupionego wyposażenia ; 

2. Piotr Bajor – Przewodnik użytkownika programu „Sprawdzanie czujników mecha-

nicznych v. 2.9”- instrukcja obsługi dołączona do zakupionego wyposażenia ;; 

3. Józef Zawada – „Metrologia wielkości geometrycznych. Zagadnienia wybrane”- skrypt 

PŁ, Łódź 2011 r; 

Ł Ó D Ź    2011 

 

W ćwiczeniu wykorzystywane są narzędzia pomiarowe zakupione w ramach projektu: - „Dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i 

oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych 

metod nauczania” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  
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WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

Czujniki zębate (zegarowe) są najbardziej popularnym typem czujników mechanicznych. 

Produkowane są w wielu odmianach przez bardzo wielu producentów. Wybranych 

przedstawicieli tej grupy pokazano na rys. 1. 

Rys. 1. Wybrane przykłady czujników zębatych: a) firmy Kafer o zakresie pomiarowym 50 mm; b) firmy 

Mercer o zakresie 4 ; c) firmy Kafer o zakresie pomiarowym 3 mm; d) firmy Kafer o zakresie 30 mm; 

e) firmy  T&O o zakresie pomiarowym 10 mm 

Zasadę działania czujników zębatych przedstawiono na rysunku 2a. Zmiana położenia 

końcówki pomiarowej powoduje identyczne przesunięcie sztywno z nią połączonej listwy zę-

batej "5", która obraca koło zębate "1" oraz sztywno z nim powiązane koło zębate "2" i wska-

zówkę do odczytu zgrubnego "7". Koło zębate "2" wymusza z kolei obrót koła zębatego 3 i 

związanej z nim wskazówki do odczytu dokładnego "6". Z drugiej strony na koło "3" oddzia-

ływuje napędzane spiralną sprężyną "8" koło zębate "4", którego zadaniem jest likwidacja 

luzów zwrotnych w układzie. 
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Rys. 2. Czujnik zębaty: a) zasada działania; b) widok czujnika 

a) b) c) d) 

e) 
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Widok czujnika zegarowego pokazano na rys. 2b. W skład tego czujnika wchodzą m.in.: 

- wymienna końcówka pomiarowa "11" zakończona kuliście, zamiast niej można stosować 

końcówki pomiarowe o innych kształtach, np. płaskie, pryzmatyczne, itp. 

- trzpień pomiarowy "12"; 

- chwyt "13" o znormalizowanej średnicy  8H7 służący do mocowania czujnika w różnego 

rodzaju uchwytach i statywach; 

- obrotowa tarcza z podziałką "14", która umożliwia wyzerowanie czujnika przy dowolnym 

położeniu wskazówki "6". Możliwości wyzerowania nie ma natomiast podziałka milime-

trowa współpracująca ze wskazówką "7". 

- nastawne wskaźniki pola tolerancji"15" ułatwiające ocenę mierzonych wymiarów; 

- uchwyt "16" do podnoszenia i opuszczania trzpienia pomiarowego; 

Wartość działki elementarnej czujników zębatych wynosi najczęściej 0,01 mm, a ich 

zakresy pomiarowe mieszczą się przeważnie w przedziale od 3 mm do 100 mm. 

Wymagania dotyczące charakterystyk metrologicznych czujników zębatych określone są 

w normie PN-EN ISO 463:2007. 

Norma ISO 463 zawiera wymaganie, aby producent czujników określił maksymalne do-

puszczalne wartości histerezy wskazań i powtarzalności wskazań czujnika. Ponadto powinna 

zostać określona maksymalna dopuszczalna wartość błędu wskazań czujnika w całym jego 

zakresie i, o ile ma to zastosowanie, w stosownych częściach tego zakresu (zalecane wielkości 

podzakresów to 1/10, 1/2 i 1 pełny obrót wskazówki). 

Histerezą wskazań czujnika nazywa się różnicę wskazań przy pomiarze tej samej 

wielkości wzorcowej zadawanej w różny sposób (poprzez wzrost i poprzez spadek wartości);  

Powtarzalność wskazań (zakres rozrzutu wskazań) określa się dokonując kilku pomia-

rów tej samej wielkości wzorcowej. Miarą powtarzalności jest największa różnica między 

wskazaniami. Badania należy przeprowadzić w trzech różnych miejscach zakresu pomiaro-

wego. 

Błędem wskazań czujnika jest różnica pomiędzy wskazaniem, a mierzoną przez czujnik 

wartością długości. Ponieważ wskazania czujnika można regulować (zmieniając tym samym 

błędy jego wskazań) więc w celu wyznaczenia błędów wskazań trzeba przyjąć jakieś odnie-

sienie. Odniesieniem tym jest wskazanie zerowe czujnika. Przyjmuje się, że wskazanie zerowe, 

uzyskane przez taką regulację, przy której wskazania narastają, jest wskazaniem bezbłędnym. 

Po wyzerowaniu czujnika mierzy się nim odpowiednio stopniowane wartości wzorco-

we, które zmienia się narastająco od zera aż do górnej granicy zakresu pomiarowego, a nas-

tępnie malejąco (z powrotem do zera). Na podstawie wartości błędów wyznaczonych w 

poszczególnych punktach zakresu tworzy się wykres i na jego podstawie wyznacza błąd w 

całym zakresie i wybranych podzakresach. 

Błędem czujnika w całym zakresie pomiarowym jest różnica pomiędzy najwyżej i najniżej 

położonym punktem wykresu błędów. Podobnie zdefiniowany jest błąd czujnika w podzakres-

sie, z tą różnicą, że jest dodatkowy warunek: odległość pozioma pomiędzy najwyżej i najniżej 

położonym punktem nie może przekroczyć wartości tego podzakresu 

Norma PN-EN ISO 463 zawiera również wymaganie, aby producent podawał dane 

dotyczące nacisku pomiarowego (wartość maksymalną, minimalną i histerezę). 
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PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Zadanie 1 

Dokonać oględzin zewnętrznych czujnika. Sprawdzić, czy: 

- powierzchnia trzpienia pomiarowego nie jest uszkodzona, skorodowana względnie 

namagnesowana; 

- trzpień pomiarowy czujnika przesuwa się płynnie w całym zakresie pomiarowym; 

- podziałka naniesiona na tarczy czujnika jest czytelna; 

- wskazówka czujnika nie jest skrzywiona i czy nie ociera się o tarczę lub o szkiełko; 

Wyniki oględzin zamieścić w odpowiednim miejscu karty pomiarów. 

Zadanie 2 

Sprawdzić wielkość nacisku pomiarowego. W tym celu należy: 

1. Zamocować czujnik w statywie posiadającym możliwość precyzyjnego przesuwu 

uchwytu czujnika; 

2. Ustawić czujnik tak, aby jego końcówka pomiarowa zetknęła się z szalką wagi  

(waga winna zostać uprzednio wytarowana); 

3. Opuszczać powoli czujnik aż do chwili, gdy jego wskazania będą równe: 0; 0,2 z; 

0,4 z; 0,6 z; 0,8 z i 1 z; gdzie z oznacza zakres pomiarowy czujnika. Dla każdego z wy-

mienionych położeń czujnika odczytać i zanotować wskazania wagi. 

4. Tę same czynności powtórzyć w odwrotnym kierunku 

Jako wartość nacisku pomiarowego czujnika przyjąć największe z zaobserwowanych 

wskazań wagi. 

Zadanie 3 

Sprawdzić zmianę wskazań czujnika wywołaną 

bocznym naciskiem na trzpień pomiarowy. W tym celu 

należy: 

1. Zamocować czujnik w statywie tak, aby oś trzpienia 

była prostopadła do powierzchni stolika; 

2. Umieścić na stoliku statywu płytkę wzorcową; 

3. Ustawić czujnik tak, aby jego końcówka pomiarowa 

zetknęła się z płytką, a wskazanie było większe od 

zera; 

4. Przesunąć płytkę wzorcową po powierzchni pomia-

rowej stolika tak, aby nie powodować jej podnoszenia. 

Przesuwu należy dokonać kilka razy w różnych kie-

runkach  obserwując przy tym wskazania czujnika; 

5. Jako zmianę wskazań czujnika spowodowaną nacis-

kiem bocznym przyjąć różnicę pomiędzy maksymal-

nym i minimalnym wskazaniem czujnika; 
Rys. 3.  Badanie  zmiany  wskazań  

spowodowanej naciskiem bocznym  
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Zadanie 4 

Sprawdzić rozrzut wskazań czujnika. W tym celu 

należy: 

1. Zamocować czujnik w statywie tak, aby oś trzpienia 

była prostopadła do powierzchni stolika; 

2. Umieścić na stoliku statywu płytkę wzorcową; 

3. Ustawić czujnik tak, aby jego końcówka pomiarowa 

zetknęła się z płytką, a wskazanie było większe od 

zera; 

4. Kilkakrotnie podnieść i opuścić trzpień pomiarowy 

czujnika odczytując za każdym razem wskazywaną 

przez czujnik wartość; 

5. Jako zakres rozrzutu wskazań przyjąć różnicę pomię-

dzy największym i najmniejszym wskazaniem czujnika.  
Rys. 4. Sprawdzanie rozrzutu wskazań 

  czujnika [L1] 

W dalszej części  ćwiczenia wykorzystany zostanie program „Sprawdzanie czujników 

zegarowych”. Przed przystąpieniem do sprawdzania czujnika należy uruchomić ten program. 

Po uruchomieniu programu zgłasza się okno dialogowe, którego fragment pokazano na rysunku 

poniżej. 

 

Należy kliknąć ikonę . Ukaże się okno dialogowe Dane i wymagania czujnika 

(rysunek poniżej) do którego wpisujemy dane sprawdzanego przez nas czujnika. 

Zadanie 5 

Określić wymagania, jakie powinien spełniać sprawdzany czujnik. Wartości parame-

trów stanowiących kryteria oceny poda prowadzący zajęcia. Wartości te należy wpisać w 

pola obszaru Wymagania 
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Po wpisaniu danych czujnika realizujemy zadania przedstawione w dalszej części instrukcji 

Zadanie 6 

Wyznaczyć błędy wskazań czujnika. W tym celu należy: 

1. Upewnić się, czy głowica mikrometryczna 4 (p. rys. poniżej) została prawidłowo podłą-

czona poprzez kabel transmisji danych 3, interfejs DMX oraz kabel USB do komputera, 

na którym został zainstalowany program. 

 

Rys. 5. Sprawdzanie błędów wskazań czujnika 

2. Kliknąć na ikonkę Jeżeli  układ nie został prawidłowo połączony 

lub jest nieprawidłowo ustawiony port komunikacyjny pojawi się okno dialogowe jak na 

3 1 4 

6 5 

2 
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rys. obok. W takim przypadku program można 

również stosować, ale wartości odchyłek 

wskazań czujnika w poszczególnych punktach 

sprawdzeń trzeba wprowadzać za pomocą 

klawiatury. Jeżeli układ jest połączony i 

skonfigurowany prawidło-wo pojawia się okno 

dialogowe „Sprawdzenie”.  

 

  

Pojawienie się tego okna oznacza, że 

program jest gotowy do pobierania 

danych z kolejnych punktów sprawdzeń. 

3. Włożyć sprawdzany czujnik w gniazdo uchwytu 2  (rys. 3) i ustawić go tak, aby jego mała 

wskazówka (milimetrowa) wskazywała w miarę dokładnie zero. Za pomocą pokrętła 5 

zablokować czujnik w tym położeniu. 

4. Obracając tarczę z podziałką ustawić ją tak, aby duża wskazówka czujnika wskazywała 

zero; 

5. Wycofać końcówkę pomiarową głowicy tak, aby duża wskazówka czujnika znalazła się z 

lewej strony kresy zerowej (wskazanie od -0,03 do -0,10 mm). Następnie powoli dosuwać 

końcówkę pomiarową głowicy tak, aby duża wskazówka czujnika osiągnęła wskazanie 

zerowe. Stan ten należy osiągnąć wyłącznie poprzez wzrost wskazywanej wartości  

(w przypadku przekroczenia kresy zerowej należy wrócić do punktu wyjścia i ustawianie 

powtórzyć); 

6. Włączyć zasilanie głowicy. Powinna ona wskazywać wartość równą zero. Wcisnąć przycisk 

DATA głowicy (rys. 3, poz. 6) lub ikonę „Dalej>” w oknie „Sprawdzenie”. Zostanie 

zapamiętana wartość odchyłki wskazania czujnika (w tym przypadku będzie to zero) oraz 

wyświetlona kolejna wartość sprawdzana; 

7. Obracając śrubą głowicy mikrometrycznej ustawiamy wskazówkę czujnika w kolejnych 

punktach sprawdzeń, pamiętając, aby osiągać właściwe położenie wskazówki poprzez 

wzrost wskazania. Po ustawieniu wskazówki wprowadzamy odchyłkę za pomocą przycisku 

DATA lub ikonki „Dalej>”. Po osiągnięciu ostatniego punktu sprawdzeń pojawi się 

komunikat: „Zlikwiduj luzy w głowicy mikrometrycznej” 

8. Przesuwamy końcówkę pomiarową głowicy tak, aby wskazania czujnika przekroczyły nieco 

górną granicę jego zakresu pomiarowego, a następnie dokonujemy sprawdzeń w tych 

samych punktach, z tą różnicą, że wskazówka powinna teraz osiągać właściwe położenia 

poprzez spadek wskazywanej wartości; Po dojściu do ostatniego punktu sprawdzeń 

(wskazanie zerowe) pojawia się okno dialogowe „Podaj wartości parametrów” (p. następ-

na strona), do którego należy wprowadzić wyniki badania czujnika uzyskane przy realizacji 

zadań 2, 3 i 4. Należy również wprowadzić identyfikator (oznaczenie) raportu z przeprowa-

dzonych badań oraz nazwisko osoby sprawdzającej czujnik. Po wprowadzeniu wymaganych 

danych należy nacisnąć ikonę „Zapisz sprawozdanie”. Po kliknięciu na przycisk „Zapisz 

sprawdzenie” wyniki kontroli czujnika zostaną zachowane i będą przechowywane w bazie 

danych programu. 
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9. Po zapisaniu sprawdzenia pro-

gram dokonuje automatycznej 

oceny czujnika. Ogólna informa-

cja o wyniku sprawdzenia 

czujnika jest prezentowana na 

ogólnym widoku programu 

(pierwsze z prezentowanych w 

instrukcji okien, str. 4). Aby 

zobaczyć szczegółowe wyniki 

sprawdzenia należy kliknąć 

przycisk .  

W ten sposób zostanie uaktyw-

nione okno dialogowe „Wyniki 

sprawdzenia”, w którym zostaną 

wyświetlone wszystkie wyzna-

czone przez program parametry 

łącznie z tymi wprowadzonymi 

ręcznie na końcu sprawdzenia 

 

Zadanie 7 

Sporządzić raport z przeprowadzonych badań. W tym celu należy: należy: 

1. Wybrać z listy sprawdzonych czujników odpowiedni czujnik; 

2. Zaznaczyć właściwy raport (w ogólnym przypadku jeden czujnik może mieć kilka różnych 

raportów) oraz kliknąć na przycisk ; Raport wydrukować na odwrotnej 

stronie karty pomiarów. 


