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1-IDEIA OROKORRAK

Pieza mekanikoaren eta bera errepresentatzen duen marrazkiaren arteko diferentziak, ez dirá perdoiek mugatutako dimentsioetan bakarrik gertatzen. Beste era bateko diferentziak ere beti izan ohi dirá, hala ñola, forma-irregulartasunak edo piezaren gainazal desberdinen arteko kokapen erlatiboaren irregulartasunak.
• Forma-irregulartasunak

Pieza erreal baten gainazalaren eta marrazkian errepresentaturiko gainazal geometriko idealaren artean dagoen diferentziari, forma-irregulartasun deritzogu (1.1. irudia).
PIEZAREN IRUDIKAPEN DIEDRIKOA

GAINAZAL ERREALAK

1.1. irudia. Forma-irregulartasuna.

• Kokapen-irregulartasunakMarrazkian teorikoki finkaturiko posizioarekiko pieza errealean gainazalen kokapen erlatiboak duen diferentziari kokapen-irregulartasun deritzogu. (1.2. irudia).
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2.- PERDOI GEOMETRIKO ARAUTUAK. DIN 7184

Gainazal mekanizatuek lortu nahi diren forma geometrikoekiko diferentziak ízate horí, zenbait faktoreren ondorio da eta beraien artean piezaren marrazketa, fabrikazio-prozesua, erabilitako makina erremintak eta beraien mantenua daude.Gainazal launetan adibidez, launtasun-akatsak, nahiz paralelotasun- eta elkartzutasun-akatsak gainazala mekanizatu duen makina erremintaren egoerari egotz dakizkioke normalean. Pieza edo erremintaren higidurak agintzen dituen zenbait gainazaletako launtasun-akats edo desgasteek sortzen dituzte. Gainazal zilindrikoetan, aipaturiko kausetatik at, beste batzuk ere sartzen dirá jokoan; adibidez, biribiltasun- edo zilindrikotasun-akatsa, kojinete mandril-etxearen desgastearen eta lantzen den piezaren kurbaduraren arteko konbinazioz gertatzen bait da.
Forma- zein kokapen-irregulartasunak mugatzeko, PERDOI GEOMETRIKOAK crabiltzen dirá.
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1. taulan DIN 7184 arauan definitzen diren perdoi geometrikoen laburpena eskaintzen da.
1. taula. PERDOI GEOMETRIKOAK. DIN 7184Perdoi-mota Ezaugarria Ikurra

Zuzentasuna
Launtasuna

BiribiltasunaFORMA-PERDOIAK Zilindrikotasuna
Lerro-forma

Gainazal-forma
Paralelotasuna

Norabide-perdoiak Elkartzutasuna
Angelutasuna

KOKAP
EN-PER

DOIAK Kokapena
Leku-perdoiak Zentrukidetasuna eta ardazkidetasuna

Simetría
HigiduraHigidura-perdoiak Higidura zirkularraHigidura planoa
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2.1. Perdoi geometrikoen idazkera. DIN 7184

• Perdoi geometrikoak idazteko oinarrizko ikurrak

Kokapen- zein forma-perdoi geometrikoak marrazkian adierazteko, ondoren aipatzen diren era hauetaz baliatzen gara:
PERDOI-LAUKIAK, perdoia zein elementuri ezartzen zaion adierazten duen erreferentzi gezia laukien ezker aldean j artzen delarik. Erreferentzi gezi hau, zenbait kasutan eskuin aldean ere j ar daiteke.
Aurrekoan bezala perdoi-laukiak erabiliz, erreferenzi ele- mentua adieraziko duen ikur gehigarriarentzat lauki bat gehia- go duelarik.
ERREFERENTZI TRIANGELUA, erreferentzi elementua adieraziko duen erreferentzi letrarentzat laukiarekin.

• Perdoituriko ezaugarria, perdoiaren adierazpena eta erreferentzi elementua

Perdoituriko ezaugarriaren ikurra, perdoi-balioarena eta, dagokion kasuan, erreferentzi elementua adierazten duen le- trarena, perdoi-laukietan erreferentzi gezi eta guzti ondoren adierazten den eran ezartzen dirá (2.1. irud.)
Perdoituriko ezaugarriaren ikurra --------------------------------
Perdoiaren balioa, marrazkigintzarako baliagarria den neurri-unitatean ---------------------- ------ -----------------------------------------------
Erreferentzi letra, erreferentzi elementuari aipamena eginez--------------------------------

(2.1. irud.)
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Perdoituriko elementua gainazala edo lerroa denean (baina ardatza ez), erreferentzi gezia 2.2. irudian adierazten den eran jarri behar da.

2.2. irudia.

Perdoituriko elementua plano zentral edo ardatz bat izanik perdoia adierazi nahi denean, erreferentzi gezia kota-lerroaren norabidean jartzen da 2.3. irudian adierazten den eran.
2.3. irudia.Bere Ierro zentralez errepresentaturiko pieza osatzen duten elementu desberdinen ardatz edo plano guztiek duten perdoia- ren adierazpena egiteko, erreferentzi gezia Ierro zentral hone- kiko elkartzut delarik kokatuko da (2.4. irudia). I

2.4. irudia.Zirkulu edo zilindro bat den perdoiguneen elementu arau- tuentzat, perdoi-balioari aurrekaldean (0) diametro-zeinua jartzen zaio. <— 00,1 A

▼
2.5. irudia.Perdoituriko elementu batentzat perdoiaren balioak aurrejarri- tako luzera batentzat balio behar badu (baina luzera osoaren posizio posible bakoitzean), marrazkirako baliagarria den neurketa-unitatean luzera-zati horretarako balioa marra inkli- natu batez banadurik eta perdoi-balioaren eskuinean kokatu- rik jarriko da (2.6. irudia).

TenplatuaPerdoiaren adierazpenak aurrejarritako eremu batentzat baka- rrik balio behar badu, ardatz-marra lodiz adierazi eta 2.7. irudiaren arabera akotatzen da. P≡

2.7. irudia.
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Erreferentzi elementuen ikurrak eta adierazpena

Erreferentzi elementua erreferentzi triangelu batez ezagute- razten da. Erreferentzi triangelu hau perdoi-laukiarekin zuze- nean lotzen da (2.8.a. irud.) edo erreferentzi letra batez ezagu- terazten da (2.8.b. irud.).
Erreferentzi triangelua, bai erreferentzi elementuan zuzenean, bai erreferentzi elementu horren luzapenean, edo baita neurria mugatzen duen lerroan ere, koka daiteke (2.9. irudia).
Erreferentzi elementua gainazal launa edo Ierro zuzena denean (eta ez ardatza), erreferentzi elementua 2.10. irudian adieraz- ten den eran kokatuko da.

Erreferentzi elementua ardatza edo Ierro zentrala denean, 2.11. irudian adierazten den eran kokatuko da.

Erreferentzi elementua zenbait forma-elementurekiko aman- komuna den ardatz edo plano zentrala bada, erreferentzi triangelua 2.12. irudian adierazten den eran kokatuko da.

(a)

2.8. irudia.

A

ZZ¿

7“7”7

2.12. irudia.
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2.2. Forma-perdoiak

Forma-perdoiak lorturiko gainazal errealaren eta gainazal geometriko idealaren arteko desber- dintzak mugatzen ditu.
Perdoi dimentsionalak berez forma-akats ak mugatzen dituztela eta, perdoi geometrikoak pieza- ren funtzionamendu ona segurtatzeko ezinbestekoak direnean bakarrik adieraziko dira marrazkietan. Kasu hauetan, perdoi geometrikoaren balioa agindutako perdoi dimentsionala baino txikiagoa izango da. Bestalde, beharrezkoa izan daiteke perdoi geometrikoa adieraztea perdoi dimentsionala ezartzea beharrezkoa izan gabe ere.
Behar funtzionalen arabera elementu baten doitasun geometrikoa definitzeko, perdoi bat edo gehiago adierazi beharko dirá. Elementu baten doitasun geometrikoa ezaugarri bakar batez definitzen bada (forma-perdoiak edo posizioak), elementu honen gainerako forma edo posizio-akatsak (zeharka bederen) aldi berean kontrolatuko ditu perdoi honek. Beraz oro har ez da beharrezko izango ezaugarri guztiak sinboloz jartzea; beste akatsak espezifikatutako sinboloak definitutako perdoi-eremuan sartu- rik bait daude.

»10,6 ⅛1O⅜.

»10,4

2.13. irudia. Perdoi dimentsionalak.2.2.1. ZUZENTASUN-perdoiaZuzentasun perdoia, pieza zilindrikotan zein pieza planotan, ertzetan, sortzailetan, ardatzetan, eta abarrotan aplika daiteke.
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DEFINIZIOA

2.14. irudiaPerdoia norabide bakar batean adierazten denean, perdoituriko lerroaren puntu guzti-guztiek aurkitu behar duteneko bi plano paraleloen tartearen t distantzia- ri zuzentasun deritzogu.

ZUZENTASUNA
ADIBIDEA

— 0,1

2.15. irudia

ARGIBIDEAK

2.16. irudiaTriangeluaren perdoituriko er- tzak, 0,1 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean kokatu- rik egon behar du.

2.18. irudia

2.17. irudia

Zilindroaren Ierro inguratzaile bakoitzak 0,2 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean kokaturik egon behar du.
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Gainazal ¡aunaren ZUZENTASUNA. BALIO ORIENTAGARRIAK
Gainazalaren luzera mm-tanL

Arrunta (Fresaketa edo arrabotaketa) (μ)
Berezia/iñArtezketa 1 ∖r'-∕Lapeaketa50eraino 50 10 5>50 - 80 60 12 8>80-120 80 12 8>120-200 90 16 10>200 - 250 100 20 12>250 - 400 200 25 16

t

2.19. irudia.
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ZUZENTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

0,1

" 1— |

•

•

1 l-

2.21. irudia

2.22. irudiaAipaturiko elementuaren erdi- ko planoak, 0,1 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean kokaturik egon behar du.
2.20. irudiaPerdoia norabide bakar batean adierazten denean, perdoituriko erdiko planoaren puntu guztiek egon behar duteneko bi plano paraleloen tartearen í distan tzia- ri zuzentasun deritzogu.

— 0,1

2.24. irudiaPieza osatzen duten elementuei
2.23. irudia

dagozkien erdiko planoek, 0,1 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean kokaturik egon behar dute.
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DEFINIZIOA

2.25. irudia

Perdoi-balioaren aurrean 0 zeinua agertzen denean, perdoi- turiko puntu guztiak mugatzen dituen zilindroaren t diametroa- ri zuzentasun deritzogu.

ZUZENTASUNA (Jarraipena)
ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.26. irudia

Aipaturiko zilindroaren perdoi- turiko ardatzak 0 0,1 mm-ko zilindroaren bamean aurkitu behar du.

2.28. irudia

2.29. irudiaPieza osatzen duten bi zilindroen perdoituriko ardatzek, 0 0,1 mm-ko zilindroaren bamean aurkitu behar dute.
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Gainazal zilindriko baten ZUZENTASUNA. BALIO ORIENTAGARRIAK
Neurriak mm-tan Arrunta (tomeaketa) (μ)

Berezia (artezketa) (μ)L d
25eraino ≥3-25 30 15>25 - 50 >6-25 40 30>50 - 80 >12-25 50 40>80 - 120 ≥20 - 80 65 40

2.30. irudia.

ZUZENTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

Perd. 0,1

Elkarrekiko elkartzut diren bi norabiderekiko perdoiak adie- razten direnean, perdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko paralelepipedoa- ren tl×t2 ebakidurari deritzogu zuzentasun

Perd. 0,2

2.33. irudia

2.32. irudia

t1=0,l mm x t2=0,2 mm ebaki- duradun paralelepípedo baten harnean aurkitu behar du arau- turiko elementuak. r; eta t2 dago- kion geziaren norabidean koka- tzen dirá.
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2.2.2. LAUNTASUN-perdoia

Launtasun-perdoia gainazal launetan bakarrik aplika daiteke.
LAUNTASUNA

DEFINIZIOA ADIBIDEA

2.34. irudiaPerdoituriko gainazalaren pun- tu guztiek aurkitu behar dutene- ko bi plano paraleloen tarteari launtasun deritzogu. 2.35. irudia
Perdoituriko gainazalak 0,2 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean kokaturik egon behar du.
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LAUNTASUNA. BALIO ORIENTAGARRIAK
Azaleracm2-etan Arrunta Fresaketa edo arrabotaketa (μ)

Berezia(μ) Artezketa (μ)Lapeaketa
6,3raino 50 10 5>6,3 - 25 50 10 5>25 - 63 60 12 8>63 - 160 80 12 8>160-400 90 16 10>400 - 1000 100 20 12>1000-2000 200 25 16

O tO t

ιβ Zabalera edo luzera

χ- -- ZT¿

Zabalera edo luzera

2.37. irudia.
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2.2.3. BIRIBILTASUN-perdoia

Biribiltasun-perdoia erreferentzi zirkuluei edo lodiera txikiko piezei (zirrindola, eba.i) bakarrikaplikatzen zaie.
BIRIBILTASUNADEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.39. irudia

Ebaketa-gurpilaren perdoituri- ko ertzak 0,05 mm-ko erradio- -diferentzia duten bi zirkunfe- rentzia ardazkideen artean ko- katurik egon behar du.
2.38. irudia

Arauturiko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko plano bateko bi zirkulu zentru- kideen arteko t distantziari biri- biltasun deritzogu. 2.41. irudia

2.43. irudia

Ardatzarekiko elkartzut den ebaketa-plano bakoitzean per- doituriko inguru-lerroak 0,05 mm-ko erradio-diferentzia duten bi zirkulu zentrukideen artean kokaturik aurkitu behar du.
PERDOIGEOMETRIKOAK 19



2.2.4. ZIUNDRIKOTASUN-perdoiaPieza zilindrikoetan aplikatzen da, eta funtzionamendu-arrazoiak direla eta fabrikazio-prozesuan lortutako zilindrikotasuna behar adinakotzat hartzen ez den kasuetan bakarrik.ZILINDRIKOTASUNADEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.45. irudiaZilindroaren inguratzaile- -gainazalaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko bi zilin- dro ardazkideen arteko t distan- tziari zilindrikotasun deritzogu.
2.46. irudia

2.47. irudiaPerdoituriko zilindroaren ingu- ratzaile-gainazalak0,01 mm-ko erradio-diferentzia duten bi zi- lindro ardazkideen artean aurkitu behar du.
ZILINDRIKOTASUNA. BALIO ORIENTAG ARRIAR

Kotsideraturiko diametroa (mm) Arrunta torneaketa (μ) Berezia artezketa (μ)25 5 350 10 5100 16 8250 20 10500 25 12
A'-

t

2.48. irudia
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2.2.5. LERRO-FORMARENperdoia

Lerro-formaren perdoia, profil jakin batean beharrezko doitasuna definítzeko erabiltzen da.
LERRO-FORMAREN perdoia

DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK
Lerro teorikoa

2.51. irudia

2.49. irudiaPerdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko planoko bi lerroen arteko t dis- tantziari lerro-formaren perdoi deritzogu. Bi Ierro hauek t dia- metrodun zirkuluan Ierro ingu- rutzaileak dirá, zentruak geometría berdineko lerroan aurkitzen direlarik.
2.50. irudia

KASU BEREZIAK
Bame-perdoia

Profil erreal posiblea

2.52. irudia.

Kanpo-perdoia
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2.2.6. GAINAZAL-FORMAREN perdoiaGainazal-formaren perdoia, gainazal mugatu baten beharrezko zehaztasuna definitzeko erabil- tzen da. GAINAZAL-FORMAREN perdoiaDEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.54. irudiaPerdoituriko gainazalaren pun- tu guztiek aurkitu behar dutene- ko bi gainazalen arteko rdistan- tziari gainazal-formaren perdoi deritzogu. Bi gainazal hauek t diametrodun esferen gainazal ingurutzaileak dirá, zentruak azalera ideal geometrikoan aur- kitzen direlarik.
2.55. irudia

Perd. 0,2 distantzikidea

2.56. irudiaPerdoituriko gainazalak, 0,2 mm-ko diametrodun esferen ingurutzaile diren bi gainazalen artean aurkitu behar du, zentruak gainazal ideal geometrikoan aurkitzen direlarik.
KASU BEREZIAK Kanpo-perdoia

2.58. irudia.
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2.3. Posizio-perdoiak

Posizio-perdoiek, pieza osatzen duten bi edo gainazal gehiagoren posizio ideal goemetrikoaren diferentzia onargarriak mugatzen dituzte. Normalean, gainazal hauetako bat erreferentzi elementu bezala finkatzen da.
Gainazal baten posizio-perdoiak, gainazal honek bameratua aurkitu behar dueneko perdoigunea determinatzen du. Gainazal horretan forma-perdoiak adierazten ez direnean, edozein forma izan dezake.

2.3.1. PARALELOTASUN-perdoia

Paralelotasun-perdoia, Ierro batí edo gainazal batí aplika dakioke erreferentzi Ierro edo plano batekiko.
PARALELOTASUNA

DEFINIZIOA

Perdoia norabide bakar batean adierazten denean, perdoituriko puntu guztiek aurkitu behar duten erreferentzi lerroarekiko paralelo diren bi plano parale- loen arteko t distantziari parale- lotasun-perdoi deritzogu.

ARGIBIDEAK

2.61. irudiaGoiko zuloaren perdoituriko ardatzak A erreferentzi ardatzak A erreferentzi ardatzarekiko paralelo eta geziaren norabidea- rekiko elkartzut diren eta 0,1 mm-ko tartea duten bi planotan sarturik egon behar du.
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BALIO ORIENTAG ARRIAR. Bi zuloren arteko PARALELOTASUN BERTIKALA
Neurriak (mm) Arrunta(μ) Berezia(μ)

l d Barautsez zulatua Mandrinaketa MandrinaketaPunteatzeko makina Artezketa≤3 50 — ——>25 >3-6 40 — 12 —X* ∕*⅜ ∕≡>0 - Z3 40 25 o≤3 90 — --—>25 - 50 >3-6 80 — 20 12>6-25 80 50 12≤10 90 60>50 - 80 >10-25 80 50 25 15>80-120 ≤12-40 130 80 50 20
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PARALELOTASUNA (Jarraipena)DEFINIZIOA ADIBIDEA

0 ikurra perdoi-balioaren au- rrean jartzen denean, perdoitu- riko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duten erreferentzi lerroarekiko paralelo den zilin- droaren t diametroari deritzogu paralelotasuna.
A
— 2.64. irudia

0f— // 0.21A// 0,2 A

Perdoia beraiekiko elkartzut diren bi norabidetan adierazita datorrenean, perdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi lerroarekiko paralelo den paralelepipe- doaren ςxr2 ebakidurari deritzogu paralelotasuna.

A
2.67. irudia

ARGU3IDEAK
- Perd. 0 Erreferentziarekiko 

paralelo

Erreferentzi ardatza

2.65. irudiaGoiko zuloaren perdoituriko ardatzak, A erreferentzi arda- tzarekiko paralelo den 0,1 mm-ko diametrodun zilindro baten bamean sarturik egon behar du.
P Perd. 0,1 erreferen

tziarekiko paraleloa

v> Perd. 0,2

encala

Erreferentzi

2.68. irudiaGoiko zuloaren perdoituriko ardatzak, A erreferentzi arda- tzari paraleloa den t1=0,l mm x t2=0,2 mm ebakiduradun paralelepípedo baten bamean sarturik egon behar du, t1 eta t2 dago- kion geziaren norabidean luza- tzen denean.
PERDOIGEOMETRIKOAK 25



B ALIO ORIENTAGARRIAK. Ardatz berean aurkitzen diren bi zuloren PARALELOTASUNA
Neurriak imm') Arrunta (μ) Zulaketa barautsez Berezia (μ)Mandrinaketa txantiloiz/ d

>25 <25 50 12
>25 - 50 ≤12 >12-25 80110 24

>50 - 100 ≤12>12-25 60180 5063
>100-200 ≤3 >3-25 200 90100

2.69. irudia.
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PARALELOTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

// 0,1 A

2.70. irudiaPerdoituriko gainazalaren pun- tu guztiek aurkitu behar dutene- ko erreferentzi gainazalarekiko bi plano paraleloren arteko t distantziari paralelotasun deri- tzogu.

A

2.71. irudia

Perd. 0,1 Eιτeferentziarekiko
I paralelos

planoa

2.72. irudia

Perdoituriko gainazalak, erreferentzi gainazalarekiko 0,01 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean egon behar du.
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BALIO ORIENTAG ARRIAK. Bi gainazal launen arteko PARALELOTASUNA.

// t A

Gainazalaren luzera (mm) 
l

Arrunta fresaketa arrabotatzeko makinaz (μ)
Bereziaartezketa (μ) lapeaketa (μ)25eraino 25 12 5>25 - 50 50 12 5>50 - 80 60 20 10>80-120 100 25 12>120-250 130 40 30>250 - 500 180 80 80

t

2.73. irudia.
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PARALELOTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA

2.74. irudia

Perdoia norabide bakarrean adierazita datorrenean, perdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko errefe- rentzi gainazalarekiko paralelo diren bi planoen arteko t distan- tziari paralelotasun deritzogu.
2.75. irudia

ARGIBIDEAK

Perdoituriko zuloaren ardatzak erreferentzi gainazalarekiko 0,01 mm-ko tartea duten bi planoen artean egon behar du.

Perdoituriko gainazalak C erreferentzi ardatzarekiko 0,1 mm-ko tartea duten bi plano paraleloen artean egon behar du.
Perdoituriko gainazalaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi lerroarekiko eta bi planoen arteko t distantziari paralelotasuna deritzogu. 2.77. irudia
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Plano bereko bi gainazalen arteko PARALELOTASUNA.
Neurria (mm) 

l

Amιnta (μ) fresaketa arrabotatzeko makinaz
Berezia (μ)artezketa lapeaketa

25eraino 50 25 12>25 - 50 60 40 25>50 - 80 80 50 40>80-120 100 60 50>120-250 140 90 80>250 - 500 250 130 100

l

2.78. irudia.
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BALIO ORIENTAG ARRIAK. Ardatz berean kokaturiko bi mataderen arteko PARALELOTA-SUNA.
Neurria (mm) / 25 eraino >25etik50era >50etik8 Ora >80tik120ra >120tik250era >250etik450era
Perdoiarrunta(fresaketa)(μ)

25 40 50 100 130 180

2.79. irudia.
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23.2. ELKARTZUTASUN-perdoiaElkartzutasun—perdoia, erreferentzi plano edo zuzen batekiko Ierro batí edo plano batí aplika dakioke. ELKARTZUTASUNA
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

—
1

0.15 A

2.80. irudiaPerdoituriko gainazalaren pun- tu guztiek aurkitu behar dutene- ko erreferentzi gainazalarekiko elkartzut eta elkarrekiko paralelo diren planoen arteko t distan- tzia da.
2.81. irudia Perdoitutako gainazalak, erreferentzi gainazalarekiko elkartzut eta paralelo (0,15 mm-ko distantziara) diren planoen ar- tean egon behar du.
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Plano eta gainazal baten arteko ELKARTZUTASUNA.
Neurria (mm) 

l

Arrunta (μ)Fresaketa arrabotatzeko makinaz
-•Berezia (μ)artezketa lapeaketa

25eraino 25 15 5>25 - 50 50 15 5>50 - 80 60 20 10>80-125 100 25 12>125-200 120 40 12>200 - 250 130 40 25>250 - 400 180 60 50
L t A

2.83. irudia.
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ELKARTZUTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.84. irudia

0 ikurra perdoiaren aurrean jar- tzen denean, perdoituriko lerroa- ren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi gainaza- larekiko zilindro elkartzutaren t diametroari deritzogu elkartzu- tasuna
2.85. irudia

Perdoituriko ardatzak, A erreferentzi gainazalarekiko elkartzu- ta den 0,1 mm-dun zilindro baten bamean aurkitu behar du.

2.87 irudiaPerdoia elkarrekiko elkartzut diren bi norabidetan adierazita datorrenean, perdoituriko lerroa- ren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi gainazalarekiko elkartzut den paralele- pipedoaren ςxt2 ebakidurari deritzogu elkartzutasuna.

± 0,1 AL 0,1 A

2.88. irudia 2.89. irudia
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ELKARTZUTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

Perdoia norabide bakarrean adierazten denean, perdoituriko erdiko planoaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko errefe- rentzi gainazalarekiko elkartzut diren bi plano paraleloen arteko 
t distantziari deritzogu elkartzu- tasuna.

gainazala

2.92. irudia

Erdiko plano errealak A erreferentzi gainazalarekiko elkartzut eta 0,1 mm-ko distantziara dauden bi plano paralelo artean kokatuta egon behar du.

2.93. irudiaPerdoituriko gainazalaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi lerroarekiko elkartzut diren bi plano paraleloen arteko t distantziari elkar- tzutasun deritzogu.
2.94. irudia

Erreferentzi ardatza

2.95. irudiaPerdoituriko gainazal launak, A erreferentzi ardatzarekiko elkartzut eta 0,1 mm-ko bi plano paraleloen artean kokatuta egon behar du.
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ELKARTZUTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBEDEAK

2.96. irudia

Zulo zeiharraren perdoituriko ardatzak, A erreferentzi arda-♦tzarekiko elkartzut eta 0,06 mm-ko distantziara dauden bi plano paraleloen artean kokatu- ta egon behar du.Perdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi lerroarekiko elkar- tzut diren bi plano paraleloen arteko t distantziari elkartzutasun deritzogu.
2.97. irudia
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BALIO ORIENTAG ARRIAK. Bi zuloren arteko ELKARTZUTASUNA.
Neurria(mm) ∕ edo Z1 Arrunta Berezia mandrinaketa txantiloiarekin (μ)zulaketa barautsarekin (μ) mandrinaketa (μ)25 eraino 50 25>25 - 50 60 25 12>50 - 80 80 40>80-120 80 40 20>120-200 130 50 25>200 - 250 180 80 50

I,

2.98. irudia.
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Zulo eta plano baten arteko ELKARTZUTASUNA.
Neur (mi

l

riakn)
d

Arrunta zulaketa barautsaz(μ)
Ber

mandrinaketa (μ)
ezia

mandrinaketatxantiloiz
25eraino 3raino>3-6 >6-24

304040 20 10
>25 - 50 3raino>3-6 >6-20 >20 - 24

80808080
— 102025 1012

>50 - 80 6raino>6-24 7580 25 12
>80 - 125 12tik 60ra 130 50 25

J A

2.99. irudia.
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2.3.3. ANGELUTASUN-perdoia

Angelutasun-perdoia, plano edo zuzenarekiko Ierro edo gainazal bati aplika dakioke eta kasu hauetan perdoiguneak bi zuzen edo paralelo eta inklinatu diren bi plano artean sarturik egon behar du.ANGELUTASUNADEFINIZIOA ADIBIDEA ARGEBIDEAK

2.100. irudia

Perdoituriko gainazalaren pun- tu guztiek aurkitu behar dutene- ko erreferentzi gainazalarekiko adierazitako angeluari paralelo eta inklinatu diren bi planoen arteko t distantziari angelutasun deritzogu.
2.101. irudia

Perdoituriko gainazala, A erreferentzi gainazalarekiko 40ora eta 0,2 mm-ko tartean duten bi plano paralelo eta inklinatuen artean sartu behar da.

2.103. irudiaPerdoiaren aurrean 0 ikurra jartzen denean perdoituriko le- rroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi gainazalarekiko adierazitako ange- lu batez inklinaturiko zilindro baten t diametroari angelutasun deritzogu.
2.104. irudia

2.105. irudiaPerdoituriko zuloaren ardatza A erreferentzi gainazalarekiko 60oko inklinazioa eta 0,1 mm-ko diametroa duen zilindro baten harnean sartu behar da.
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ANGELUTASUNA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBEDEAK

Zuloaren perdoituriko ardatzak A erreferentzi ardatzarekiko 60ora eta 0,08 mm-ko tartea duten bi plano paralelo eta inkli- natuen artean aurkitu behar du.2.106. irudiaPerdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi lerroarekiko aurri- kusitako angelu idealarekiko paralelo eta inklinatu diren bi planoen arteko t distantziari angelutasun deritzogu.
2.107. irudia

2.109. irudia

Perdoituriko gainazalak A erreferentzi ardatzarekiko 70ora eta 0,1 mm-ko tartea duten bi plano paralelo eta inklinatuen artean aurkitu behar du.2.108. irudiaPerdoituriko gainazalaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko erreferentzi lerroarekiko aurrikusitako angelu idealarekiko paralelo eta inklinatu diren bi planoen arteko t distantziari angelutasun deritzogu.
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2.3.4. KOKAPEN-perdoia

Kokapen-perdoia piezaren elementu determinatu baten (zulo, bemo, hozka, etab.en) kokapena zehazteko adierazten da marrazkietan. KOKAPENA
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.110. irudiaPerdoi-balioaren aurreak 0 ikurra jartzen denean, perdoitu- riko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko zilin- droaren t diametroari deritzo kokapena, bere ardatza posizio goemetriko idealean aurkitzen bada.
2.111. irudia

2.112. irudia

Leku geometriko idealean aurkitzen den ardaztun 0,1 mm-ko diametroa duen zilindro baten bamean aurkitu behar du per- doituriko ardatzak.
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KOKAPENA (Jarraipena)
DEHNIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

/
✓

2.113. irudia

Perdoia elkarrekiko elkartzut diren bi norabidetan adierazten denean, perdoituriko lerroaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko paralelepipedoaren 
t1×t2 ebakidurari kokapen deri- tzogu, bere ardatza posizio geo- metriko idealean aurkitzen bada.

2.114. irudia
Zulo bakoitzaren perdoituriko ardatzak, leku geometriko idealean aurkitzen den t1=0,l x t2=O,15 mm-ko paralelepípedo baten bamean aurkitu behar du.
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2.3.5. ZENTRUKIDETASUN-perdoiaZentrukidetasun-perdoia, zirkulu bat beste zirkulu bati edo eta errotazio-azal bat beste bati erreferentzia eginez dagoenean ematen da.ZENTRUKIDETASUNADEFINIZIOA ADIBIDEA ARGEBIDEAK

2.116. irudiaPerdoi-balioaren aurrean 0 ikurra j artzen denean, perdoitu- riko puntu guztiek erreferentzi lerroarekiko aurkitu behar dute- neko zilindro ardazkidearen t diametroari zentrukidetasun deritzogu.

0 4~

2.117. irudia

2.119. irudia

Erreferentzi ardatza 1 a
Perd. 0 0,1

i --------------- 1
L Ardatz erreala

Erreferentzi ardatza a
Perd. 0 0,1 ..... ,

A
L Ardatz erreala

2.118. irudiaPerdoituriko zilindroaren arda- tzak 0.1 mm-ko diametrodun A erreferentzi ardatzarekiko zilindro ardazkide baten bamean kokaturik egon behar du.
c =5 
∈O

a
s 
s c
£ 
£ 
s <υ

CQ
5 - <L>
<

2.120. irudia

ee C

<
2.121. irudiaPerdoituriko zilindro zentrala- ren ardatzak, 0,1 mm-ko diametrodun AB erreferentzi ardatzarekiko zilindro ardazkide baten harnean kokaturik egon behar du.
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Kanpo-diametroen arteko ZENTRUKIDETASUNA.
Neui (m:

/
τiakm)

d
Arrunta (μ) tomeaketa

Berej
tomuautomatikoa

πa (μ)
artezketa

25eraino 3-18 >18-30 25 50 12
>25 - 50 6-18>18-30 40 80 20
>50 - 80 18-30 60 — 25

>80-120 18raino>18-30>30 - 80 < 8 — 254040

2.122. irudia.
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Luzerazko ardatz bereko bi zuloren arteko ZENTRUKIDETA- SUNA.
Neurriak (mm) Arrunta (μ) Berezia (μ)

25eraino

>50 - 80
>80-120

zulaketa barautsaz otxabuketa mandrinake-ta txantiloiz artezketa lapeaketa
3raino>3-6 >6-10 >10-30
3raino>3-6>6-10 >10-18 >18-301 Oeraino >10-30

30eraino

80605050
63504040

25252512
10090908080110100
150

80806060609090
100

,__________ l_________ ,

50504040258080
90

121212
25
50

18
40

l d
88 55

888

2.123. irudia.
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Bi bame-zuloren arteko eta zulo baten eta kanpo-diametroarenarteko ZENTRUKIDETASUNA.
Neui (m/

rriakm) d
Arrun zulaketa barra teinkatuz

ιta (μ). tomuanbarra tomeatuz
Berez

mandrinaketa
;ia (μ)

artezketa
25eraino 3-6 >6-12 >12-25 160 405060 25 8
>25 - 80 3-12 >12-50 200 8090 40 12
>50 - 80 12-25>25 - 80 250 130160 5050 4040>80-120 25 - 124 400 200 80 50

2.124. irudia.
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2.3.6. SIMETRIperdoiaSimetri perdoia, zulo, hozka, etab, jakin batek plano edo ardatz batekiko posizio simetrikoa izan behar duela adierazteko da beharrezkoa. Perdoi hau zulo edo hozkaren neurri izendatutik at adierazi behar da, perdoi-pilaketa eragoztearren. SIMETRIA
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.125. irudia

Simetri perdoia norabide baka- rrean adierazten denean, perdoi- turiko ardatzaren puntu guztiek aurkitu behar duteneko eta erre- ferentzi gainazalaren bitarteko planoaren distantzi berdinera bananduriko bi plano paraleloen arteko t distantziari simetría deritzogu.

2.126. irudia

Perdoituriko zuloaren ardatzak A eta B arteteken bitarteko pla- noarekiko simetrikoki 0,08 mm-ko distantziara kokatu di- ren bi plano paraleloen artean geratu behar du.
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DEFINIZIOA

2.127. irudia

Simetri perdoia, elkarrekiko elkartzut diren bi norabidetan adierazten denean perdoíturiko ardatzaren puntu guztiek aurki- tu behar duíeneko eta erreferen- tzi planoen ebaketa-lerroarekin bat datorren ardatza, horren t xt
∙^ £ ebakiduradun paralelepipedoa- ri simetría deritzogu.

SIMETRIA (Jarraipena)
ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.128. irudia

Zuloaren perdoíturiko ardatzak, AB eta CD arteken erreferentzi plano zentral bien ebaketa- -lerroa t1=0,05 eta t2=0,01 mm-ko ebakiduradun paralelepípedo batean geratu behar du.

Artekaren perdoíturiko plano zentralak, bi kanpo-gainazalen A plano zentralarekiko simetri- koki kokatzen diren 0,09 mm-ko distantziadun bi plano parale- loen artean geratu behar du.2.129. irudia

Perdoíturiko tarteko pianoak aurkitu behar dueneko erreferentzi planoarekiko distantziki- de diren bi plano paraleloren arteko t distantziari simetría deritzogu.
2.130. irudia
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BALIO ORIENTAGARRIAK. Hozka baten ardatz batekiko SIMETRIA.
Zabalera Arrunta Berezia(mm) (μ) (μ)b fresaketa artezketa
12raino 80 25>12-50 130 50>50 - 125 160 80

▲ — t AA

2.131. irudia
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2.3.7. HIGIDURA-perdoiak

Higidura-perdoiak gainazal-mota desberdinei aplika dakizkieke. Adibidez: gainazal zilindri- koei, konikoei edo launei. HIGIDURADEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK
0,1 perdoia 
edozein 
posiziotan

A erreferentzi 0 B erreferentzi 0
ardatz amankomuna∖

2.132. irudia

Higidura zirkularraren perdoia. 2.133. irudia

a
0 -

f Mi

1√

∕ o,ι A0,1 A

2.134. irudia

AB erreferentzi ardatzaren in- guruan biratzean, ardatzarekiko elkartzut den neurketa-plano bakoitzean higidura zirkularraren diferentziak ez du 0,1 mm-tik pasatu behar.
Erreferentzi eainazala

A

2.135. irudia

Gainazal koniko batekiko higidura—perdoia.
2.136. irudia

2.137. irudiaA erreferentzi ardatzaren ingu- ruan biratzean, higiduraren des- bideraketak neurketa-kono bakoitzean 0,1 mm-tik ezin du pasatu.
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HIGIDURA (Jarraipena)
DEFINIZIOA ADIBIDEA ARGIBIDEAK

2.138. irudiaHigidura latinaren perdoia. 2.139. irudia

0,1 perdoia

2.140. irudiaA erreferentzi ardatzaren ingu- ruan biratzean, higidura planoa- ren desbideraketak neurketa- -zilindrobakoitzean 0,1 mm-tik ez du pasatu behar.
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BALIO ORIENTAGARRIAK. HIGEDURA LAUNA.
Neurria (mm) d Arrunta (μ) Berezia(μ) artezketatomeaketa tomu automatikoa
6-12 50 80 25>12-25 80 130 50>25 - 50 90 — 60>50 - 80 100 — 60>80 - 200 130 — 80>200 - 250 250 — 130

2.141. irudia.
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