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Mostrador contínuo:  Para leitura direta
Mostrador balanceado:   Para leitura da diferença desde a superfície de referência
Mostrador de leitura invertida: Para medição de profundidade ou de furos
Mostrador de uma revolução: Para leitura livre de erro de diferenças pequenas

0.01mm 0.001mm

Relógios Comparadores 
Analógicos e Digitais

Guia Rápido para Instrumentos 
de Medição de Precisão

 Nomenclatura

Mostradores

Capa
Trava do anel

Limitador de tolerância

Ponteiro

Anel

Contador de voltas

Canhão

Fuso

Ponta de contato

Mostrador contínuo
(Graduação bidirecional)

Mostrador balanceado 
(Multi-revoluções)

Mostrador balanceado 
(Multi-revoluções)

Mostrador contínuo
 (Graduação invertida)

Mostrador balanceado 
(Uma revolução)

Mostrador balanceado 
(Uma revolução)

Mostrador contínuo
(Dupla escala)

Mostrador Contínuo
(Espaçamento de escala standard)
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 Erro Máximo Permitido
Erro máximo permitido (MPE) por características de medição

Relógios Comparadores com mostrador de 50mm de diâmetro ou mais

Erro máximo permitido (MPE) por características de medição 
Relógios Comparadores com mostrador de 50mm de 
diâmetro ou menos e relógios com tampa com orelha

Graduação (mm) 0.01 0.005 0.001 0.01 0.005 0.002 0.001

Curso de 
medição (mm)

1 ou 
menos

Mais de  1 
e até 3

Mais de  3 
e até 5

Mais de  5 
e até 10

Mais de  
10 e até 

20

Mais de  
20 e até 

30

Mais de  
30 e até 

50

Mais de  
50 e até 

100

5 ou 
menos

1 ou 
menos

Mais de  1 
e até 2

Mais de  2 
e até 5

1 ou 
menos

Mais de  1 
e até 3

Mais de  3 
e até 5

Mais de  5 
e até 10

5 ou 
menos

1 ou 
menos

1 ou 
menos

Erro de retrocesso 3 3 3 3 5 7 8 9 3 2 2 3 4 4 4 5 3.5 2.5 2

Repetitividade 3 3 3 3 4 5 5 5 3 0.5 0.5 1 3 3 3 3 3 1 1
Qualquer 1/10 

de volta 5 5 5 5 8 10 10 12 5 2 2 3.5 8 8 8 9 6 2.5 2.5

Qualquer 1/2 
de volta 8 8 9 9 10 12 12 17 9 3.5 4 5 11 11 12 12 9 4.5 4

Qualquer Uma 
volta 8 9 10 10 15 15 15 20 10 4 5 6 12 12 14 14 10 5 4.5

Intervalo 
de medição 
completo

8 10 12 15 25 30 40 50 12 5 7 10 15 16 18 20 12 6 5

MPE para relógios comparadores de uma volta não define o erro de indicação de qualquer 1/2 ou 1 volta 

* Os valores da tabela acima se aplicam tanto a 20o C, definido na norma JIS B0680, como a temperatura padrão.
* As características de medição de um relógio comparador precisa cumprir tanto com o erro máximo permissível (MPE) e os limites de medição de força permissível (MPL) em qualquer 

posição dentro do intervalo de medição em qualquer posição, quando as características de medida não se especificam pelo fabricante.

Unit: μm

 Relógio comparador B7503 : 2011 (Extrato da Norma Industrial Japonesa/JIS) 
Item Método de Calibração Diagrama de instalação de calibração em  

posição vertical (exemplo)
Ferramentas para a calibração 

(exemplo)        

Erro de 
indicação

Mantendo o relógio com seu fuso fixado verticalmente para 
baixo, retrair a cabeça micrométrica (direção de retração) para 
ajustar o anel graduado no ponto zero, e determinar o erro de 
indicação nos pontos de medição determinados a continuação 
com referências às graduações do mostrador.
- Cada 1/10 de volta para as primeiras voltas
- Cada meia volta para as seguintes 5 voltas
- Cada volta para as próximas 25 voltas
- Cada 5 voltas para depois da 25a volta
Por uma volta dos relógios cuja graduação não seja de fatores 
de 10, determinar os erros de indicação nos pontos mais 
próximos de medição antes mencionados. 
A continuação, retirar o eixo mais de três graduações sobre 
todo o curso de medida, inverter o deslocamento do eixo 
(direção da extensão), e determine os erros de indicação nos 
mesmo pontos medidos durante a retração do fuso. Determine 
os erros de indicação e os erros de retração com referência aos 
erros de indicação bidirecionais obtidos. Quando há erro de 
leitura automático por uma máquina de inspeção automática, 
determinar a distância entre a linha de referência e a marca de 
graduação com referência ao deslocamento do instrumento de 
medição. 

Para relógios comparadores com graduações 
de 0,001mm ou 0,002mm com um intervalo 
de medição de 2mm ou menos: uma cabeça 
micrométrica ou outra unidade de medição 
com graduações de 0,5μm ou menor e erro 
de indicação de mais ou menos 1μm e uma 
base suporte. Para relógios comparadores de 
mostrador diferente aos anteriores: uma cabeça 
micrométrica ou outra unidade de medição com 
graduação de medição de 1μm ou menor e erro 
de indicação de mais ou menos 1μm e uma base 
de suporte. Erro de 

retrocesso

Repetitividade

Coloque a ponta de contato do relógio comparador 
perpendicular à superfície superior de uma superfície de 
medição, desloque o fuso rápida e lentamente cinco vezes a 
posição desejada dentro do intervalo de medição e determine 
a diferença máxima entre as cinco indicações obtidas.

Superfície de medição
Base de suporte 

Força de 
medição

Mantendo o relógio com seu fuso fixado verticalmente para 
baixo, desloque o fuso para cima e para baixo continua e 
gradualmente e tome as medições da força de medição nos 
pontos zero, meio e final no intervalo de medição em ambas 
direções, para cima e para baixo.
O maior valor: a força máxima de medição
O menor valor: a força mínima de medição
A máxima diferença na força de contato se mede quando o 
fuso se retrai e se estende na mesma posição de medição: a 
diferença na força de medição.

Base de suporte
Balança de mola tipo prato superior (graduação: 
2gf ou menor) ou medidor  de força 
(sensibilidade: 0,02N ou menor)

Suporte

Relógio

Cabeça micrométrica 
ou similar

Suporte

Mesa de medição

Relógio

Relógio

Balança de mola

Suporte

 Resposta da Mitutoyo sobre Relógio Comparador Norma JIS B7503: 2011
• Mitutoyo garante a exatidão de produtos acabados, inspecionando-os na posição vertical. Certificado de inspeção anexado inclui dados de inspeção.
• Mediante solicitação, a Mitutoyo poderá efetuar serviço de inspeção em posição horizontal ou invertida e emitir certificado.
• A antiga norma indica que "a incerteza de calibração" é avaliada inclusive. Por outro lado, a nova norma JIS indica que a conformidade ou não-conformidade com 

a especificação é verificada com base em JIS B 0641-1, e que é preferível que a incerteza seja avaliada com base na norma ISO / TS 14253-2 e ISO / IEC Guia 98. 
Portanto, Mitutoyo realiza a inspeção de relógios comparadores, inclusive da incerteza de calibração, como de costume.
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Posição Observações

Posição vertical 
Ponta de contato para baixo
(Posição normal)

—

Fuso na posição horizontal
(posição lateral)

Se a medição se realiza com o fuso horizontal ou com a ponta de contato para 
cima, a força de medição é menor que quando a ponta de contato aponta para 
baixo. Neste caso verifique a operação e repetitividade do relógio comparador. 
Para especificações de garantia de operação de acordo com as posições de 
relógios comparadores analógicos e digitais, consulte informações do produto no 
catálogo geral.Ponta de contato para cima 

(posição invertida)

Montagem 
pelo canhão

 Método

Notas

• Tolerância do furo de encaixe: ø8G7(+0.005 to 0.02)
• Parafuso de fixação: M4 to M6
• Posição de fixação: 8mm ou mais desde a beirada inferior do canhão
• Torque máximo: 150N·cm quando se fixa com um parafuso M5
• Força excessiva do torque pode travar o movimento do fuso

• Tolerância do furo de encaixe: ø8G7(+0.005 to 0.02)

Montagem 
pela tampa 
com orelha

Método

Notas
• A orientação da tampa com orelha pode-se mudar 90o conforme a aplicação (a tampa com orelha é fornecida na posição horizontal).
• A tampa com orelha de alguns modelos da série 1 (números 1911, 1913-10&1003) não podem mudar para a posição horizontal.
• Para evitar o erro de cosseno, assegure que o relógio comparador esteja montado com o fuso alinhado com a direção pretendida de medição.

8mm ou maior

Parafuso M6

Arruela plana

5

M2.5 × 0.45
A seção incompleta da rosca 
deve ser menor que 0,7mm

M2,5 × 0,45, 7mm de profundidade  
rebaixo com ø3, 1mm de profundidade

fuso

Para um comparador digital, não se garante a 
repetitividade no intervalo de 0,2mm desde o final do 
curso do fuso. Quando se pré-ajusta o ponto zero  ou 
se prefixa um valor específico, assegure-se de levantar 
o fuso ao menos 0,2mm desde o final do curso.
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 Montagem de um relógio comparador

Fixação do canhão 
diretamente com um
parafuso

Fixação do canhão por
braçadeiras ajustáveis

Ponta de contato
• A seção de rosca está padronizada em M2,5x0,45 (Comprimento: 5mm).
• A seção de rosca incompleta na raiz da rosca deve ser menor que 0,7mm 

quando se fabrica uma ponta de contato.

Efeito da orientação na força de medição

Fixação do ponto de origem de um comparador digital Cuidados com o fuso
• Não lubrifique o fuso. Isso poderá provocar acúmulo de poeira, resultando em 

um mau funcionamento.
• Se o movimento do fuso for defeituoso, limpe a superfície do fuso com um 

pano úmido ou umedecido com álcool. Caso o movimento não melhore com 
a limpeza, contate a Mitutoyo para conserto.

• Antes de realizar uma medição ou calibração, verifique que a movimentação 
do fuso para cima e para baixo não apresente problemas, assim como 
verifique a estabilidade do ponto zero.
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No. Item Método de Calibração Diagrama do arranjo para a calibração Ferramentas para calibração

1 Exatidão no 
curso total

(1) Para um relógio com graduação de 0,01mm: desloque a ponta de contato para que o 
ponteiro se mova no sentido horário em incrementos de 0,1mm com referência às graduações 
desde o ponto zero até o ponto final do intervalo de medição, enquanto se tomam leituras 
do calibrador em cada ponto, e determine seu erro a partir do gráfico desenhado com as 
diferenças de cada leitura indicada e leitura do calibrador.

(2) Para um relógio com graduação de 0,02mm: desloque a ponta de contato para que o ponteiro 
se mova no sentido horário em incrementos de 0,002mm com referência às graduações 
desde o ponto zero até o ponto final do intervalo de medição, enquanto se tomam leituras 
do calibrador em cada ponto, e determine seu erro a partir do gráfico desenhado com as 
diferenças de cada leitura indicada e leitura do calibrador. O erro de indicação do calibrador 
deve ser compensado antes desta medição.

Cabeçote micrométrico 
ou calibrador de relógios 
(graduação: 1μm ou 
menos, erro instrumental: 
dentro de ±1μm),  base de 
suporte.

2 Erro adjacente

3
Erro de 
retrocesso

Depois de completar o erro de medição do intervalo amplo, inverta o movimento a partir do 
último ponto de medição, enquanto toma leituras nas mesmas graduações da escala que as 
tomadas para o erro de medição do intervalo amplo, e determine o erro de retrocesso a partir da 
curva do erro graficado.

4 Repetitividade

a
Mantendo o relógio apalpador com sua ponta paralela à superfície superior da superfície de 
medição, desloque a ponta de contato rápida e lentamente a uma posição desejada dentro do 
intervalo de medição, e determine a máxima diferença em indicação.

Superficie de medição, base 
suporte e bloco padrtão da 
classe 1 como estipulado 
em JIS B 7506 (Blocos 
Padrão)

b
Mantendo a ponta paralela a um bloco padrão colocado sobre a superfície de medição, mova o 
bloco padrão para frente e para trás e da esquerda para a direita sob a ponta de contato dentro 
do intervalo de medição, e determine a máxima diferença de indicação.

5
Força de 
medição

Mantendo o relógio apalpador fixado pelo corpo ou pela haste, desloque a ponta de contato 
gradual e continuamente nas direções para frente e para trás respectivamente, e tome uma leitura 
da força de medição nos pontos zero, médio e final do intervalo de medição em cada direção.
• Performance

A máxima força de medição na direção para frente não deve exceder 0,5N. A diferença entre 
a força máxima e mínima em uma direção não deve exceder 0,2N (20gf). Note que a mínima 
força de medição possível é desejável para os relógios apalpadores.

Balança de mola 
tipo prato superior 
(graduação: 2gf ou 
menor) ou medidor  de 
força (sensibilidade: 
0,02N ou menor)

Suporte

Relógio

Cabeça micrométrica
ou similar 

Suporte

Relógio
Superfície de medição

Bloco padrão Superfície 
de medição

Relógio

Balança de mola 

Sempre minimizar o ângulo entre as direções de movimento durante a medição

L1L2

Direção de movimento da ponta Direção de movimento da ponta
Direção de
movimento da
ponta

Direção de movimento 
da ponta L1 :  Resultado de

        medição
L2 :  Valor indicado

L1=L2×Cos

Relógio Apalpador (Extraído da Norma Industrial Japonesa JIS B7533-1990 )

• Erro de indicação
Os erros de indicação permitidos para relógios apalpadores tipo alavanca estão relacionados na tabela abaixo.

Graduação (mm) Curso de medição (mm) Exatidão Erro adjacente Repetitividade Erro de retrocesso

0,01
0,5 5

5 3
3

0,8 8
1,0 10 4*1

0,002
0,2

3 2 1 2
0,28

*1: Aplica-se a relógios apalpadores com pontas de contato maiores a 35mm de comprimento
Observações: Os valores na tabela acima se aplicam a 20°C.

Relógios Apalpadores e erro de Cosseno

A leitura de qualquer apalpador não representa uma leitura exata se sua direção de medição 
está desalinhada em relação à direção pretendida de medição (efeito cosseno). Devido a 
direção de medição de um relógio apalpador ser em ângulos retos a uma linha desenhada 
através do ponto de contato e eixo de giro da ponta, seu efeito pode ser minimizado 
fixando a ponta para minimizar o ângulo  (como mostrado nas figuras). Se necessário, a 
leitura do mostrador pode ser compensada para o valor atual de  usando a tabela abaixo 
para obter a medição real.
Resultado de medição = leitura do mostrador do relógio x o valor de compensação.

Exemplos
Se uma medição de 0,200mm é indicada no mostrador 
do relógio apalpador com varios valores de ângulo, as 
medições reais serão : 
Para  = 10˚, 0.200mm×.98 = 0.196mm
Para  = 20˚, 0.200mm×.94 = 0.188mm
Para  = 30˚, 0.200mm×.86 = 0.172mm

Compensação para ângulos diferentes de zero 
Ângulo Valor de compensação

10˚ 0.98
20˚ 0.94
30˚ 0.86
40˚ 0.76
50˚ 0.64
60˚ 0.50


