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СТІЙКА ГНУЧКА
З МАГНИТНОЮ ОСНОВОЮ

тип МС-29_____

зав. №_______________

Настанова щодо експлуатування
МС29.060.130.000.000 НЕ 



ПНВП «МІКРОТЕХ» виробляє стійки гнучкі з магнітною основою МС-29 
у системі якості ISO 9001:2015 (сертифікат      № UA228396 бюро Верітас).

Стійка гнучка з магнітною основою виготовлена у відповідності з вимо-
гами СТП.МК 09.06.006 МТУ.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1 Стійка гнучка з магнітною основою МС-29 призначена для установ-

ки на ній вимірювальних голівок (індикаторів) з ціною поділки  0,01 мм та 
інших.

1.2 Застосовується в машинобудуванні та інших галузях промисловості.
1.3 Вид кліматичного виконання УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
1.4 Приклад умовного позначення стійки гнучкої з магнітною основою 

МС-29 із зусиллям відриву 60 кг при замовленні:   Стійка гнучка з магніт-
ною основою МС-29 МІКРОТЕХ®  СТп МК 09.06.006 МТУ.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основні технічні характеристики наведені у Таблиці 1.

    Таблиця 1   Основні технічні характеристики стійок

2.2 Зовнішній вигляд стійок магнітних наведено у Додатку А.

  

Код Тип Зусилля 
відриву

Розміри Діаметр отвору 
під вимірювальну 

голівку

Прогін 
стійкиВисота Основа

 кгс  мм мм мм
161208010 МС-29S 80 380 50х60х55 8Н8 0,01
161213010 МС-29S2 130 380 50х60х55 8Н8 0,01



3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
3.1 Стійку гнучку з магнітною основою МС-29 допускається експлуа-

тувати при температурі навколишнього середовища від +10 до +35°С та 
відносній вологості повітря не більше 80% при температурі +25°С. 

3.2 Експлуатація у вибухонебезпечному середовищі не допускається.

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ
4.1 Стійка гнучка                    1 шт.
4.2 Футляр для стійки     1 шт.
4.3 Настанова щодо експлуатування з відмітками про випуск,              

калібрування, консервацію, пакування та гарантію                             1 шт. 

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

тування на стійку. 
5.2 Перевірити комплектність згідно з розділом 4. 
5.3 Видалити мастило із всіх поверхонь стійки тканиною, змоченою в 

бензині, і протерти їх чистою сухою тканиною. 
5.4 Встановити вимикач магнітного пристрою в положення «ВИКЛ».

6 ПОРЯДОК РОБОТИ
6.1 Поставити стійку на ретельно протерту від бруду, масла і емульсії 

металеву (сталеву або чавунну) поверхню, що має магнитні властивості. 
6.2 Закріпити стійку, повернувши вимикач в положення «ВКЛ».
6.3 Вставити в затискач на кінці гнучкої колонки вимірювальну голівку і 

закріпіть її за допомогою затискної гайки.
6.4 Повернути вліво рукоятку, розташовану в основі колонки, надай-

те гнучкій колонці необхідне за умовами роботи положення і зафіксуйте 
це положення, повернувши рукоятку праворуч. Якщо надійної фіксації 
положення гнучкою колонки досягти не вдалося, необхідно провести ре-
гулювання натягу гнучкої колонки за допомогою регулювальної гайки при 
повернутою рукоятці ліворуч. Потім знову надайте гнучкій колонці необхід-
не за умовами роботи положення і зафіксуйте це положення, повернувши 
рукоятку праворуч. При проведенні робіт з налаштування фіксації гнучкої 
колонки притримуйте рукою гнучку колонку, щоб уникнути її падіння.

Увага! Забороняється прикладати надмірні зусилля до рукоятки для 
фіксації гнучкої колонки в необхідному положенні, щоб уникнути поломки 
виробу.
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6.5 Протерти вимірюваний виріб м’якою тканиною перед проведенням 
вимірювань.

6.6 Для зняття індикатора зі стійки звільнити затискач з допомогою за-
тискної гайки та вийміть індикатор.

6.7 Для відключення магнітного пристрою і видалення стійки з поверх-
ні, що використовується в якості опори, повернути вимикач в положення 
«ВИКЛ».

6.8 Щоб уникнути деформації отвору під вимірювальну головку, не ре-
комендується користуватися затискачем без встановленої вимірювальної 
головки.

6.9 Не піддавати стійку струшуванням і ударам.
6.10 Забороняється розбирати основу стійки, щоб уникнути втрати нею 

магнітних властивостей.

7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
7.1 Стійку зберігати при розфіксованому положенні від натягу гнучкою 

колонки і відключеній магнітній основи.
7.2 Після закінчення роботи протерти злегка змоченою в бензині ткани-

ною поверхні стійки, протріть чистою тканиною і змастіть протикорозійним 
мастилом.

7.3 Зберігати стійку в футлярі, в сухому закритому приміщенні при тем-
пературі повітря від +5 до +35ºС та відносній вологості не більше 80% при 
+25оС.

7.4 Повітря в приміщенні не має містити домішок агресивних газів.



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

ПНВП «МІКРОТЕХ» виробив, зробив збірку, регулювання, провів комп-
лектацію, консервацію та пакування стійки гнучкою з магнітним підставою 
МС- 29 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.

9 ГАРАНТІЇ ПНВП «МІКРОТЕХ»   
9.1 ПНВП «МІКРОТЕХ» гарантує відповідність стійки штучної з магніт-

ною основою МС-29 технічним вимогам СТП МК 09.06.006 МТУ при дотри-
манні умов транспортування, зберігання і експлуатації. 

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня поставки.
9.2 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.

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



Рисунок А.1 – Стійка гнучка з магнітною основою МС-29S

Додаток А 
(довідковий)
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