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 ПНВП «МІКРОТЕХ» виробляє нутроміри індикаторні з відліковим при-
строєм 1МИГЦ у системі якості ISO 9001:2015 (сертифікат  № UA228396 
бюро Верітас) та калібрує їх при випуску з виробництва згідно ДСТУ ISO/
IEC 17025:2017 в акредитованій лабораторії ПНВП «МІКРОТЕХ» (відповід-
но до атестата про акредитацію  № 40051 від 07.02.2017р. НААУ).

Нутроміри «МІКРОТЕХ» занесені до Державного реєстру України           
№У 2073-10. Нутроміри індикаторні виготовляються відповідно з вимогами 
СТП МК 15.11.038 МТУ.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1 Нутромір індикаторний типу НИ призначений для вимірювання вну-

трішніх розмірів від 6 мм до 800 мм відносним методом.
1.2 Застосовується в машинобудуванні та інших галузях промисловості.
1.3 Вид кліматичного виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69.
1.4 Приклад позначення при замовленні цифрового нутроміра з діапазо-

ном від 50 мм до 160 мм, з максимальною глибиною вимірювань 1000 мм, 
з ціною поділки відлікового пристрою 0,001 м:
Нутромір НИЦПТ-50-160/1000-0,0010 СТП МК 15.11.038 МТУ.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основні технічні характеристики наведені у Таблиці 1.
2.2 Зовнішній вигляд нутромірів НИЦПТ представлений у Додатку А.

    Таблиця 1   Основні технічні характеристики нутромірів НИЦПТ

*Глибина нутроміра визначається вимогою замовника
2.4 Джерело живлення відлікового пристрою  елемент  СR2032 (3.0B)
2.5 Сервісні функції: 
- перемикання з метричної системи вимірювання на англійську і назад;
- перемикання з абсолютних на відносні вимірювання і назад; 
-   установка меж допустимих відхилень; 
- режим індикації максимальних, мінімальних або сумарних розмірів; 
- зміна знака вимірюваної величини;
- установка точки початкового відліку і базового зміщення.

Тип Діап. Глибина* Ціна 
поділки Похибка Переміщ. вимір. 

стрижня
Зусилля

вимір. центр. містка
мм мм мм мм мм Н Н

НИЦПТ-10 6-10 45-100 0,001 ±0,003 0,6 2,5-3,5 -
НИЦПТ-18 10-18 45-100 0,001 ±0,003 0,7 2,5-3,5 5,0-9,5
НИЦПТ-50 18-50 45-2000 0,001 ±0,003 1,0 2,5-3,5 5,0-9,5

НИЦПТ-160 50-160 150-2000 0,001 ±0,003 1,0 5-9 9,5-16
НИЦПТ-250 160-250 200-2000 0,001 ±0,005 1,0 5-9 9,5-16
НИЦПТ-450 250-450 200-2000 0,001 ±0,008 1,0 5-9 9,5-16
НИЦПТ-800 250-800 400-2000 0,001 ±0,009 1,0 5-9 9,5-16



3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
3.1 Нутромір допускається експлуатувати при температурі навколиш-

нього середовища від +10 до +40°С та відносній вологості не більше 80% 
при температурі +25 °С. 

3.2 Експлуатація у вибухонебезпечному середовищі не допускається.

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ
4.1 Нутромір НИЦПТ з цифровим відліковим пристроєм            1 шт. 
4.2 Змінні вимірювальні вставки                                   ___
4.3 Комплект шайб, гайок та контргайок                                          ___
4.4 Подовжувач                                                                                  ___
4.5 Ключ                     ___ 
4.6 Футляр      1 шт.
4.7 Настанова щодо експлуатування з відмітками про випуск,              

калібрування, консервацію, пакування та гарантію                             1 шт. 
4.8 Додатково за погодженням із Замовником надається копія «Серти-

фіката про калібрування» за ДСТУ ISO/IEC17025:2017                       ____

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
5.1 Ознайомитися перед початком роботи з настановою щодо експлуа-

тування на нутромір.
5.2 Перевірити комплектність згідно з розділом 4.
5.3 Видалити мастило з вимірювальних поверхонь нутроміра.
5.4   При необхідності відкрити розташовану на верхній стороні індика-

тора кришку батарейного відсіку ( підчепити кришку за допомогою неве-
ликої викрутки), вставити елемент живлення CR2032 (3В) , дотримуючись 
полярності електродів, закрити кришку ключем.

5.5   Перевірити працездатність кнопок і дисплея індикатора:

TOL/SETTOL- перемикання напрямку відліку (збільшення або зменшен-
ня показань) виміряних значень по відношенню до первинної точці відліку, 
перемикання в режим установки і індикації вимірюваного значення в порів-
нянні з межами допустимих відхилень (індикація ►▌, OK .▐◄, TOL) ;

MAX/MIN- перемикання в режим вимірювання максимальних, мінімаль-
них або сумарних розмірів і відхилень в серії.

ZERO/ON - включення і виключення індикації на дис-
плеї, обнулення індикованих показань;
in/mm - перемикання між метричної та англійської 
системами вимірювання (індикація mm або in); зміни 
напрямку відліку і знака значення на дисплеї;
ABS/PRESET- перемикання режимів абсолютних або 
відносних показань (індикація ABS), установка базового 
зміщення точки початкового відліку (індикація SET).



5.6 Зібрати нутромір.
5.6.1 Приєднати складові частини корпусу нутроміра один до одного.
При збірці - розбиранні звернути особливу увагу на наявність і пра-

вильність розміщення штоків. Щоб уникнути пошкодження штоків та різьби 
Забороняється застосовувати надмірне зусилля при згвинчуванні корпусу.

5.6.2 Встановити в голівці корпусу нутроміра змінну вимірювальну 
вставку (в разі використання вставки без різьби) і проміжну шайбу, які 
відповідають номінальному розміру вимірюваного отвору. При необхідності 
встановити подовжувач. Закрутити накидну гайку. 

Увага! У разі використання змінних вимірювальних вставок з різь-
бою для фіксації в голівці нутроміра спочатку необхідно накрутити 
на цю вставку контргайку, а потім вкрутити вставку з контргайкою 
в корпус нутроміра та виставити його на необхідний розмір.

Увага! При вимірюванні щоб уникнути впливу люфту вимірю-
вальної вставки в корпусі нутромера слід надійно законтрить 
вставку гайкою.

5.7 Встановити відліковий пристрій в корпус нутроміра до упору.
5.8 При установці нутроміра «на нуль» за калібр-кільцем ввести ну-

тромір так, щоб лінія вимірювання збіглася з діаметральним перетином 
кільця. Злегка похитуючи нутромір в осьовій площині, визначити найбіль-
ше показання відлікового пристрою, який відповідає розміру калібр-кільця. 
Обнулити показання відлікового пристрою

З метою підвищення точності показань положення нутроміра при нала-
штуванні має бути таким же, як і при вимірі.

5.9 При установці нутроміра по кінцевим мірам, блок необхідного розмі-
ру закріпити в струбцині між двома боковиками і ввести між ними нутромір. 
Злегка похитуючи нутромір в двох взаємноперпендикулярних напрямках, 
визначити найбільше показання відлікового пристрою, яке відповідає 
розміру блоку кінцевих мір.

6 ПОРЯДОК РОБОТИ
6.1 Включення індикатора нутроміра проводиться натисненням на кнопку 

ZERO/ON.
6.2 Перевірити установку індикатора нутроміра на нуль (або точку по-

чаткового відліку). Якщо в режимі абсолютних вимірювань показання ін-
дикатора відрізняються від необхідного значення, необхідно короткочасно 
натиснути на кнопку скидання показань ZERO/ON. При цьому значення на 
дисплеї обнуляється або прирівнюється значенням базового зміщення.

6.3 Для перемикання одиниць вимірюваннь (мм або дюйми) необхід-
но натиснути кнопку in/mm. При цьому відповідна індикація ( mm або in ) 
з’явиться на дисплеї.

6.4 Для зміни напрямку відліку і знака значення на дисплеї слід натисну-
ти кнопку in/mm протягом 3 секунд.



6.5 Для вимірювання абсолютного розміру від точки початкового відліку 
необхідно натиснути кнопку ABS/PRESET для включення індикації ABS.

6.6 Для вимірювання відхилень у відносних одиницях необхідно вста-
новити базовий розмір на екрані дисплея, натиснути кнопку ABS/PRESET 
для виключення індикації ABS. При цьому базовий розмір приймається за 
«0.000» (нуль) і щодо цього значення виконуються подальші вимірювання.

6.8 Встановлення базового зміщення: 
- натиснути протягом  3 сек. кнопку ABS/PRESET до появи на дисплеї 

символу SET. 
- встановите базове зміщення ХХ.ХХХ кнопками ZERO/ON (обирає для 

корекції знаку числа, розряди числа ХХ.ХХХ) та in/mm (встановлює необ-
хідне значення знака, розряду числа)    

- для выходу з режиму встановлення базового зміщення натиснути кно-
пку ABS/ PRESET.

6.9  Вставновлення та використання функції лімітів (граничні занення):
- натиснути кнопку TOL/ SETTOL  3 сек. для установки значеннь нижньго  

ліміту (на дисплеї символи ►▌, OK .▐◄, TOL, SET, де ▐◄ блимаючий );
- встановите нижній ліміт ХХ.ХХХ кнопками ZERO/ON (обирає розряди 

числа та знак) та in/mm (встановлює значення розряду числа).
- натиснути короткочасно кнопку TOL/ SETTOL для установки верхнього 

ліміту (на дисплеї символи ►▌, OK .▐◄, TOL, SET, де ►▌блимаючий );
- встановите верхній ліміт ХХ.ХХХ кнопками ZERO/ON (обирає розряди 

числа та знак) та in/mm (встановлює значення розряду числа).
 - натиснути короткочасно кнопку TOL/ SETTOL для переходу в режим 

вимірювань з сигналізацією відхилень вимірюваного значення в порівнянні 
з граничними значеннями (індикація ► ▌, OK, ▐ ◄). 

- у режимі вимірювання якщо виміряне значення в діапазоні значень, об-
меженого нижньою і верхньою межами, то на дисплеї окрім результату вимі-
рювань висвічується значок OK. В іншому випадку, на дисплеї висвічується 
значок ► ▌ (якщо значення більше верхньої межі) або значок ▐ ◄ (якщо 
значення менше нижньої межі).

6.10  Індикації максимального або мінімального відхилення: 
Встановати індикатор на значення від якого буде рахуватися відхилення 

та обрати режим:
режим MAX - натиснути на кнопку MAX/MIN (на дісплеї RAN і ►▌).При 

вимірах на дисплеї буде відображатися найбільша виміряна величина. 
режим MIN - натиснути на кнопку MAX/MIN (на дісплеї RAN і ◄▌).При 

вимірах на дисплеї буде відображатися найменша виміряна величина. 
режим MIN/MAX (сумарне відхилення) - натиснути на кнопку MAX/MIN 

(на дісплеї RAN, ►▌і ▐◄▌).На дисплеї відобразиться сумарне значення 
найменшого і найбільшого відхилень. Якщо найменше та найбільше відхи-
лення мають однакові знаки, то при короткочасному натисканні кнопки MAX 
/ MIN на дисплеї відобразиться різниця відхилень.

 



6.11 Ввести нутромір в отвір, що повіряється. Злегка похитуючи його в 
перетині, перпендикулярному осі отвору, визначити мінімальне показання 
по відліковим пристрою. Величина, що відображається на відліковому при-
строї, є відхиленням розміру виробу, що перевіряється від розміру установ-
чого кільця або блоку кінцевих мір.

6.12 У процесі роботи періодично перевіряти нульову установку нутроміра.
6.14 Щоб уникнути деформації отвору нутроміра для установки відлі-

кового пристрою користуватися затискачем тільки при вставленому від-
ліковому пристрої. Закріпити відліковий пристрій в корпусі нутроміра без 
перетискання.

6.15 Забороняється розгортати відліковий пристрій в затиснутому поло-
женні щоб уникнути його поломки.

6.16 Оберігати нутромір від ударів і не допускати падіння його навіть з 
незначної висоти.

6.17 Не проводити різких поштовхів по вимірювального стрижня, не до-
кладати великих зусиль в разі заклинювання.

6.18 Не допускати попадання на відліковий пристрій емульсії і масла.
6.19 Не дозволяти розбирання нутроміра особам, які не мають відно-

шення до ремонту.
6.20 При миганні всієї інформації, що відображається на дисплеї, або її 

відсутності слід замінити елемент живлення.

7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
7.1 Після закінчення роботи протерти нутромір чистою м’якою ткани-

ною, змазати вимірювальний наконечник протикорозійним мастилом. 
7.2 Зберігати нутромір у футлярі, у сухому опалювальному приміщенні, 

при температурі повітря від +5 до +40 оС та відносній вологості не більше 
80% при температурі +25 оС. Повітря в приміщенні не повинно містити до-
мішок агресивних газів. 

7.3 Транспортування нутроміра повинно проводитися згідно з                            
СТП МК 19.11.005.МТУ.

8 КАЛІБРУВАННЯ ЗА  ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 ПРИ ВИПУСКУ З ВИ-
РОБНИЦТВА

8.1 Умови проведення калібрування за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 -  згід-
но «Методики калібрування МК.01.0113:2016».

8.2 Основні метрологічні  характеристики (Таблиця 1) - згідно СТП МК 
15.11.038 МТУ.

8.3 Простежуваність вимірювання підтверджена «Атестатом про акре-
дитацію НААУ» (№40051).

8.4 Рекомендований міжкалібровочний інтервал становить 12 місяців 
або за узгодженням  із Замовником.

Дата калібрування» «_____» ___________________ 202__р. 

Головний метролог      ___________________ / М.О.Чмуж / 
         м.п. 



9  ВИПУСК, КОНСЕРВАЦІЯ ТА ПАКУВАННЯ ПРИ ВИПУСКУ З ВИРОБ-
НИЦТВА

ПНВП «МІКРОТЕХ» виробив, провів комплектацію, консервацію та па-
кування нутроміра згідно з СТП МК 19.11.005.МТУ.

Дата «_____» _________________________ 202___ р.

Начальник 
ділянки комплектації                   ___________/Н.В.Граніна/ 
                м.п.            

Начальник ВТК _______________________ / В.Д.Головко/ 
                 м.п.

10 ГАРАНТІЇ ПНВП «МІКРОТЕХ»   
10.1 ПНВП «МІКРОТЕХ» гарантує відповідність нутроміра технічним 

вимогам СТП МК 15.11.038 МТУ при дотриманні умов транспортування, 
зберігання і експлуатації

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня поставки.
10.2 Гарантійні зобов´язання не розповсюджуються за наявності:
- Ремонту вимірювача не уповноваженими  від Виробника особами.
- Застосування вимірювача не за «Настановою щодо експлуатування». 
- Порушення правил і умов експлуатації, зберігання і транспортування.
- Ударів, забоїн, подряпин, деформацій на робочих і неробочих поверх-

нях. 
- Абразивний знос на неробочих поверхнях.
- Вимірювання абразивних деталей (кераміки, чавуну та інше) або у 

абразивному середовищі.
10.3 ПНВП «МІКРОТЕХ» виконує післягарантійне обслуговування, ре-

гулювання і калібрування з видачею «Сертифіката калібрування» згідно 
ДСТУ ISO IEC 17025:2017 після проведення сервісного обслуговування.

     

    Директор, к.т.н.          _______________ / Б.П.Крамаренко /
                        м.п.



Додаток А 
(довідковий)

Рисунок А.1 – Нутромір  НИЦПТ-250



Додаток А 
(довідковий)

Рисунок А.2 – Модифікації нутромірів НИЦПТ
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НУТРОМІРИ ВИРОБНИЦТВА МІКРОТЕХ
НУТРОМІРИ

ІНДИКАТОРНІ

НУТРОМІРИ 
МІКРОМЕТРИЧНІ ТРИТОЧКОВІ НУТРОМІРИ ВАЖІЛЬНІ

0,1 μm

НУТРОМІРИ ІНДИКАТОРНІ 
ПОДОВЖЕНІ (до 10м)

ВІДЕО
ІНСТРУМЕНТУ

ВІДЕО
ІНСТРУМЕНТУ

1 μm

ВІДЕО
ІНСТРУМЕНТУ

ВІДЕО
ІНСТРУМЕНТУ


