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1.-  UNITATEAREN HELBURUA

Unitate honetan. teknikaz jabetzen ari diren ikasleentzat Metrología 
dimentsionala sistematizatzen saiatu gara. Helburua. beraz, ez da tekni- 
ka honi ezer gehiago eranstea. Bertan luzerak neurtzeko, bai teonkoki 
eta bai praktikoki, garrantzitsuak diren gaiak aurkezten zaizkio ikas- 
leari.

2.-  IDEIA OROKORRAK

Gizakiak, antzinatik inguruan dituen gauzak neurtzeko eta zenbatze 
ko neurri-ereduaren premia izan du. Egiptiarren zibilizazioa izan zen 
"atina" izeneko lehen luzera-patroia eta bere balioa ezarri zuena. 
Faraoiaren erdiko hatzaren muturraren eta ukondoaren bitarteko distan- 
tzia zen. (2.1. irudia)

2.1. irudia. Aúna egiptiarra.

Erromatar inperioak. garai hartan zibilizatua zen munduarentzat. 
pisu- eta neurri-sistema homogeno osoa ezarri zuen. Hala ere, zori- 
txarrez, berau Erdi Aroan erresuma tendal adina unitate eta sistematan 
banatuta geratu zen.
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XVI. eta XVII. mendeetako burgeseriaren merkatal garapenak 
bultzatuta, Europako nazio garrantzitsuetako gobernuak berriz ere 
neurketa-teknikaz arduratzen hasi ziren. Britainia Handian Yarda eta 
Libra eta Frantzian Toesa eta Karlomagnoren pila agertu ziren (2.2. 
irudia).

2.2. irudia. Neurketa-unitateak. Erdi Aroa

METROLOGIAk, 179Lean sistema metriko hamartarra ezarri 
zenean. bere aro berriari hasiera eman zion. METROA (Lurreko meri- 
dianoaren zirkulu-laurdenaren hamarmilarena), K1LOA (4oC-tan 
dagoen dezimetro kubiko uraren masa) eta beren patroiak (barra eta 
platmozko zilindroa, biak ezaugarri eta inskripziorik gabeak ziren) 
ezarri zituzten (2.3. irudia).

I dm3

2.3. irudia. 1791 .eko metroa eta kilogramoa

1875.ean metroari buruz hitzarmena sinatu ondoren. Sevresko Pisu 
eta Neurrien Nazioarteko Bulegoa eratu zen. METROA. 2.4. irudian 
erakusten den irudia da; % 10 iridio duen platinozko erregela baten 
plano neutroan grabaturiko bi marren arteko distantzia, hain zuzen. 
KILOA, aldiz, metroaren aleazio berbereko eta diametroaren neurria 
altueratzat duen zilindro baten masa da, guztia ()oC-ko tenperaturan 
dagoenean (2.4. irudia).
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2.4. irudia. Metroaren eta kilogramoaren patroiak (1875)

3.-  NEURKETARAKO ERIZPIDE GARRANTZITSUAK

Magnitude bat. guk onartzen dugun izaera bereko unitate batekin 
alderatzea da neurtzea. Horregatik, neurketa bat egiten denean bi ele
menta adierazi behar dirá: emaitza numerikoa (zenbakia) eta unitatea.

Dimentsio bat
neurtzea

Neurriaren emaitza numerikoa erabakitzea da.

Dimentsio bat 
egiaztatzea

Dimentsio bat eraikuntz perdoiez definituriko 
mugen harnean dagoen ala ez frogatzea da.

Zuzenekoa

Eskala baten bidez neurketa egiten daten tresnez 
burutzen da. Kasu honetan neurriak tresna la- 
suntzailearen premiarik gabe zuzenean irakur 
daitezke.

Neurketa<

Zeharkakoa
Adib. Kalibrea, mikrometroa ...

Neurri ezaguneko patroi batez erregulatzen 
diren tresnez burutzen da. Kasu honetan pieza- 
ren patroiarekiko diferentzia irakurtzen da.

Adib. Erloju konparatzailea
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Metrologiak neurketak egiteko ahalmena eskaintzen du. Beraz, 
neurketa-teknikei buruzko eztabaidan sartu aurretik, oinarrizko zenbait 
galdera egitea komeni da, zeren berauen emaitza emandako erantzu- 
naren araberakoa izango bait da.

ZERGATIK NEURTZEN DA?

ZERTARAKO NEURTZEN DA?

NON NEURTZEN DA?

Injinerutza mekanikoaren aplikazio orokorretan, honelako eran- 
tzunak lor daitezke:

Lehen galdera:

Diseinatzaileak produktu berri baten diseinu-fasean, produktu 
horren oinarrizko elementuen jokaerari buruzko datu errealak eza- 
gutzea beharrezkoa duelako neurtzen da.

Aurrez eginiko produktu bat, bezeroak eskatzen dituen prestazio 
bernekiko edo indarrean jarri diren arau zehatzagoekiko ebaluatzea 
komeni deiako neurtzen da.

Produktua aldatu eta era berean funtzionamendu-akatsak zuzentzea 
beharrezkoa deiako neurtzen da.

B i garren galdera:

ZERTARAKO NEURTZEN DA?

Matei ¡alen ezaugarri errealak (elastikotasun-muga, nekea, inaizta- 
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sun naturala, ...) ezagutzeko, kalkulu-hipotesiak frogatzeko edo 
balio ezagunetan akatsak ikusterazteko neurtzen da.

— Baldintza-orrietan, arau eta arautegietan eskaturiko baldintzetara 
produktu baten funtzionamendua egokitzen déla frogatzeko neur
tzen da.

- Akatsak ikusterazteko, bere zergatiak ebaluatzeko eta hobekuntzak 
zehazteko neurtzen da. Hala ere, oro har. aurretik ezamtako hipo- 
tesia onartzeko edo baztertzeko NEURTZEN DA beti.

Hirugarren galdera:

- Ezaugarriak zehazteko behar-beharrezkoa da saiakuntz gelan 
neurtzea.

- Portaerak ebaluatzeko lantokian bertan neurtzen da, hau da, ebalua- 
tu beharreko produktua erabiltzen den toki berean.

4,-  MAGNITUDEAK ETA UNITATE-SISTEMAK

Magnitudea, bere zentzu zabalean hartuta normalean zenbakiz eta 
neurketa-sistema konbentzional batean adierazita dagoen objektu errea- 
len alderdi baten irudi koantitatiboa déla esaten dugu.

Irudia denez, magnitudeak berez ez du funtsik. Adibidez, "zerbait 
bero dagoela" esaten denean, edo bere tenperatura 80oC-koa déla, ez 
dugu errealitaterik adierazten; baizik eta nolabaiteko erreferentzia bate- 
kin alderaketa egiten dugu (4.1. irudia).
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Erreferentzia ∙

4.1. ¡nidia.

Gorputz-sentsazioaren kalifikazio bezala erabiltzen den "beroa", 
sentsazio horri aurretik ezarritako "bero" "epel" "hotz" eskala aplika- 
tzearen emaitza da. Apreziazio honetan nolabaiteko koantifikazio-mai- 
la dago, doitasuna txikia bada ere. ZUZENEKO NEURKETA deituri- 
koa da.

rnetro dentzogun neurgailu bat erabiliz, tenperatura izeneko 
magnitudea zehaztasun handiagoz finka daiteke (4.2. irudia).

Ebaluazioa

fl 
I

oooc

!

4.2. irudia.
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Elementu baten tenperatura 80oC-koa déla adierazita. kanpo-tenpe- 
ratura konbentzionalarekiko koantifikazio (MAGNITUDE) bat ezar- 
tzen dugu. Berriz ere koantifika daiteke eta neurri handi batean beha- 
tzailearekiko independentea da. Hau ZEHARKAKO NEURKETA da.

4.1. - Luzerentzako neurketa-unitateak

Sistema metriko liamartarra

Gehien erabiltzen den unitate-sistema Metriko Hamartarra da eta 
bere unitaterik garrantzitsuena metroa da.

Metroa barra batean dauden bi punturen arteko distantzia bezala de- 
finitzeak, badu desabantaila bat: barraren luzera tenperaturaren arabera 
aldatu egiten da. eta era berean "metroa" ere bai. Honexegatik 1960. 
urtean "Neurri eta pisuei buruzko 11. konferentzia orokorrak" definizio 
berri bat eman zuen: " Metroa 1.650.763.63 aldiz kripton-86 atomoaren 
2p∕10 mailatik 5d/5 mailarako trantsizioari hutsean dagokion 
erradiazioaren uhin-luzera da".

Baina berriki. definizio han guztiz egokia ez déla eta. beste era ha
tera definitu da metro<k "Argiak hutsean 1/299762.458 s-tan korritzen 
duen distantzia da. hain zuzen. Definizio hau guztiz zehatza ornen da 
eta behin-betikotzat joko déla dirudi.

Múltiplo edo azpimultiplo den unitate bakoitza. oinarrizkotik erator- 
tzen da. 10en berreduraz biderkatuz edo zatituz. Hortik datorkio 
hamartar izen hori.

Lantegi mekanikoan milimetroa (nun) da erabiltzen den neurketa- 
-unitatea.

4.2. - Angeluentzako neurketa-unitateak

Erabiltzen diren sistemak:
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a) Hirurogeitarra

Zirkunferentzia 360 angelu zentral berdinetan banatuta angelu 
bakoitzari dagokion neurriari, gradu hirurogeitar deritzogu. Eragikete- 
tan eta izendapenetan zenbakiaren berretzaile gisa (°) ikurra jarriz 
adierazten da. Adibidez 65°.

Gradu hirurogeitarra 60 zati berdinetan banatuta, minutu hirurogei
tarra izango dugu, bere ikurra (') komatxo batez adierazten delarik. 
Adibidez (23').

Minutu hirogeitar bakoiza 60 zati berdinetan banatuta, segundo 
hirurogeitarra izango dugu, bere ikurra (") bi komatxoz adierazten 
delarik. Adibidez (42").

25 gradu, 27 minutu eta 32 segundoko angelua adierazteko adibidez, 
honela idazten da: 25o27'32".

b) Ehundarra

Zirkunferentzia 400 angelu zentral berdinetan banatzen badugu, 
angelu bakoitzari dagokion neurriari gradu ehundar deritzogu. Eragike- 
tetan eta izendapenetan "g" jarriz adierazten da: 38 g.

Gradu ehundar bakoitza 100 zati berdinetan banatuz, minutu ehun
darra izango dugu, bere ikurra "m" delarik: 80 m.

Minutu ehundar bakoitza 100 zati berdinetan banatuz, segundo 
ehundarra izango dugu, berau "s" jarriz adierazten delarik: 43 s.

47 gradu, 98 minutu eta 81 segundoko angelua adierazteko adibidez, 
honela idatzten da: 47 g 98 m 81 s

5.-  OINARRIZKO UNITATEAK. UNITATE-SISTEMAK

Magnitude eratorriak oinarrizkoetatik lortzen diren bezala, magni- 
tudc eratorrien unitateak berdin lor daitezke, oinarrizko magnitudeen 
unitateak egoki erlazionatuz.
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Beraz, nahikoa da oinarrizko magnitudeen unitateak ezagutzea. 
magnitude guztien unitateak ere zeintzuk diren jakiteko. Nahikoa 
izango da unitate hauek egoki erlazionatzea.

Baina, oinarrizko magnitude bakoitzak ez du unitate bakar bat. 
Normalean hiru unitate desberdin ditu. Hau da, batez ere hiru unitate- 
-sistema desberdin daude munduan gaur egun: Sistema Internazional 
(MKS edo Giorgi), Sistema Teknikoa eta C.G.S. unitate-sistema. 
Erabiliena Sistema Internazionala (S.I.) da.

Magnitude bakoitzaren unitatea sistema bakoitzean zein den 5.1. 
taulan ikus daiteke.

Magnitude eratorrien unitateak jakiteko inongo arazorik ez du 
izango. Nahikoa da horren dimentsio-ekuazioa (edota formula) 
ezagutzea. Adibidez, hiru sistemetan v=s∕t denez. hau da. v=L T edo 
v= L.T^1 denez, abiaduraren unitateak hauek izango dirá:

C.G.S. S.I. TEKNIKOA

cm/s edo cm s 1 m/s edo m/s-1 m/s edo m s^1
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5.1. taula. Magnitude funtsezkoak eta eratorriak. Mekanikarako unitateak.

UNITATE-SISTEMAK

∖4agnitudeak C.G.S
Sistema

Internazionala 
(Giorgi edo M.K.S)

Teknikoa Dimetsio- 
-ekuazioak

I F
un

tse
zk

oa
k Luzera zentimetroa cm metroa m metroa m L

Masa gramoa g kilogramoa kg Masa-Unitate
Teknikoa MUT

M

Denbora segundoa s segundoa s segundoa s T

Er
at

or
ria

k

Azalera zenti metro 
karratua cm2

metro karratua m2 metro karratua m2 L2
Bol umena zenti metro 

kubikoa cm3
metro kubikoa m3 metro kubikoa m3 L3

Dentsitatea g/cm3 kg/m3 MUT/m3 M∕L3=M.L'3
Abiadura cm/s m/s m/s L∕T=L.Tl
Azelerazioa cm/s2 m/s2 m/s2 M.L2.T^2
Indarra(Pisua) dina = g.cm/s2 newton = N = kg.m/s2 kg-indar kgi 

kiloponda kp
M.L.T-2

Angel ua radiana rad radiana rad radiana rad bira —
Abiadura 
ángel uarra

rad/s rad/s rad/s bira/min T-I
Azelerazio 
ángel uarra

rad/s2 rad/s2 rad/s2 bira/min2 T2
Presioa bar = dina/cm2 pascal = N/m2 Pa atmosfera = kp/cm2 

kp/m2
M.L-'.T-2

Lana eta 
Energía

erg = dina.cm joule = N.m J kgm = kpm = kp.m M.L2T-2

Potentzia erg/s watt = J/s W kgm/s edo kpm/s M.L2.T3
Bulkada 
mekanikoa

dina.s N.s kp.s M.L.T '

Indar baten 
momentua

dina.cm N.m kp.m M.L2T-2

Inertzi 
momentua

gramo zentimetro 
karratua g.cm2

kg.m2 MUT.m2 M.L2

Momentu 
zinetikoa

dina.cm.s N.m.s kp.m.s M.L2.Tl
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6.- NEURGAILUEN EZAUGARRIAK

Neurgailuan adierazitako balioa eta bertako graduazιo 
edo eskala bat etortzeari doitasun deritzogu.

Zehaztasuna Neurgaikιaren doitasunak, piezaren egiazko neurriaren 
eta irakurritako neurriaren arteko diferentzia adierazten
du.

ZEHAZTASUN EZA

Ondoko hauen erruz izan daiteke:

Neurgailuaren fabrikazio-perdoien edo bere kalibrazioko 
doitasun-faltaren erruz.

Doitasuna: Kota berean egindako zenbait neurketen artean dagoen 
aldaketari doitasun deritzogu.

Doitasun ezak ondoko hauen erruz gerta daitezke:

Neurtzailearen erruz. Neurgailuaren fabrikazio-kalitatea. 
Daukan egoera. Neurketa burutzen deneko baldintzak. 
Zabalkuntza termikoa. Piezaren garbitasuna.

Apreziazio

Neurgailuaren apreziazioa bere eskalaren irakurketa- 
-ahalinenak ematen du. Han da. bere eskala milarenetan 
graduaturik balego. apreziazioa inilarena izango litza- 
teke.

Estimazioa
Neurriari (tresnaren apreziazioarekin bat ez datorienean) 
egiten zaion irakurketa. estimazioa da.
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Neurgailu baten ezaugarriak ñola kalkulatu

Neurgailu batekin, neurri ezaguna duen patroi bat behin eta berriz 
neurtuko dugu.

Patroiaren neurria: 20.011 mm.

Baldintza bereko 10 neurketa burutu ondoren lorturiko balioak:

20,03
20,02
20.01
20,00
20,02
20,03
20.00

Neurketen batezbestekoa kalkulatuko dugu:

Neurturiko balio maximoa: 20,03
Neurturiko balio minimoa: 20,00 Diferentzia: 0,03

Neurketen batezbestekoa:

10 neurketen batura
x =--------------------------= 20,017 mm

10

Neurtu beharreko kota eta batezbestekoaren arteko desbideraketa, 
honako hau izango litzateke:

Desbideraketa = 20,017 - 20,011 = 0,006 mm

Hemendik ondokoa atera dezakegu:

ZEHAZTASUNA: Desbideraketa bera da. (Kasu honetan 0,006 mm).

DOITASUNA: Neurturiko balio máximo eta minimoaren arteko dife
rentzia da. (Kasu honetan 0,03 mm).
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7.-  NEURKETA-PATROIAK

Industrian pieza trukagarriak mekanizatzea posible izan dadin. 
neurketa-patroiak behar dirá bertan erabiltzen diren neurketa-tresnak 
egiaztatzeko.

Nazioarteko eredutik abiatuz. beste patroi batzuk ere badaude. duten 
doitasunaren arabera sailkatzen direlarik.

Sailkapena Erabilpena

Nazioarteko eredu den patroia

Lehen mailako patroiak Doitasun handiko laborategietan. 
Patroi nazional gisa erabiltzen 
dirá.

Bigarren mailako patroiak Lantegietako metrologi laborate
gietan erabiltzen dirá, bertako 
fabrikazio-patroiak egiaztatzeko.

Lantegiko fabrikazio-patroiak Lantegietako neurgailuak egiazta
tzeko.

Aipatu den patroi bakoitza. ondoren adierazitakoa baino doitasun 
handiagokoa da.

7.1.-  Lantegiko neurketa-patroiak

Neurketa-tresnak kontrastatzeko, patroi izeneko eredu batzuk behar 
dirá. Patroi hauek doitasun handiz egindako piezak izaten dirá.

Altzairu tratatuz egin eta arteztuak izaten dirá beren erreferentzi aur- 
pegiak oso ongi akabatuak edukitzen dituztelarik.

Lantegietan zenbait patroi-mota desberdin erabiltzen da:

METROLOGIA DIMENTSIONALA 17



1) Patroi linealak. Barne-neurketak egiteko erabiltzen dira.

2) Eraztun-patroiak. Kanpo-gainazalen neurketak egiteko.

3) Kono-patroiak. Zulo konikoak kontrolatzeko erabiltzen dira.

4) Ertz biribileko patroia. Barne-neurketetarako erabiltzen dira.
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5) Angelu-blokeak. Angeluak neurtzeko kalak.

7.5. irudia.

7.2- Kala patroi edo Johansson kalak

Altzairu tratatuzko paralelepideoak dira. arteztuak. eta beren bi 
aurpegi paralelok oso ispilu-akabera fina izaten dute. Auipegi paralelo 
bion arteko distantzia, kalaren kota izendatua da.

7.6. irudia.

Kala hauen aurpegi paraleloek duten akabera hain fina denez. bata- 
bestearen gainean irristatnz gero. itsatsita geratzen dirá. Kalak elkarren 
ondoan ipinita. neurri desberdinak osa ditzakegu. Neurri jakin bat osa- 
tzeko ez da komeni bost kala baino gehiago elkartzea. kalek dnten 
akats txikien batnra 0,001 mni-z azpitik gera dadin.
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7.3.-  Lodíera-galgak

Lodiera desberdineko altzairu-xaflak dirá eta bi piezen artean egon 
behar duen lasaiera txikiak kontrolatzeko erabiltzen dirá.

7.7. irudia. Lodíera-galgak. 7.8. irudia. Lodiera-galgen erabilpena.

7.4.-  Erradio- eta profil-galgak

Erradio desberdinetako altzairu-xaflazko txantiloiak dirá, erradio 
ganbil zein ahurrak egiaztatzeko erabili daitezkeelarik.

7.9. irudia. Erradio- eta profil-galgak.

7.5.-  Hari-galgak edo orraziak

Hari-neurriak eta profilak egiaztatzeko erabiltzen dirá. Galga des- 
berdinak probatzen dirá hari-profilari egokitzen zaion bat aurkitu arte. 
Galga bakoitzak dagokion hari-neurria grabaturik izaten du.
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7.10. irudia. Orraziak

8.- KALIBRE FINKOAK

Kalibre finkoek, piezen benetako dimentsioak onargarri diren 
máximo eta minimoen artean sartzen diren ala ez egiaztatzeko balio 
dute, hots, piezak perdoi-eremu harnean dauden ala ez egiaztatzeko.

Kalibre finkoek ez digute piezek duten neurria iragartzen. Piezak 
balio duen ala ez besterik ez dute egiaztatzen.

Adibidea:
+39

40H8 0 neurriko zuloa egiaztatzeko (8.1. irudian ikusten den beza- 
la), bi kalibre finko beharko genituzke: bata 40 mm-koa eta bestea 
40,039 mm-koa.

a) 40 mm-koa sartzen bada eta 40,039 mm-koa ez, pieza peidoi eiemu 
barnean dagoela esan nahi du.

b) 40 mm-koa sartzen ez bada, pieza txikiegia déla adierazten du.

c) 40,039 mm-koa sartzen baldin bada berriz, pieza handiegia izango 
da.

Pieza

8.1. ¡nidia. Zuloaren egiaztapena.
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Funtsean, piezen dimentsio-kontrolerako método soil eta seguru hau 
eiabilita, pieza egiten ari denean nahiz bukatu ondoren egiaztapen-era- 
giketa erraztu egiten da, neurketak dituen arriskuak murriztuz. Hala 
ere, kalibre finko bakoitzak neurri jakin bat egiaztatzeko bakarrik balio 
duenez, egin beharreko pieza-kopurua txikia denean garestiak direlako 
ez dira erabiltzen.

Kalibre finkoak, altzairu tratatuz egiten dira. Azkenean, ukipen-aur- 
pegiak arteztu egiten zaizkie, akabera leuna ematen zaielarik.

Kalibre finkoak, neurtu behar dituzten piezen doitasun-kalitatea bai- 
no lau edo bost aldiz doitasun handiagoaz egiten dira.

8.1,-  Kalibre finkoen sailkapena

Egiaztatu behar duten pieza-motari begiratuz, kalibre finkoak, hone- 
la sailkatzen dira:

Zilindrikoak

Zuloentzako kalibreak

Ardatzentzako kalibreak

Launak 
Hagatxodunak 
Jarraiak

Urkiladunak
Urkiladun jarraiak
Eraztundunak

8.2.-  Zuloentzako kalibre zilindrikoak

100 mm baino diámetro txikiagoak kontrolatzeko erabiltzen dira. 
Kalibrearen neurri izendatua eta erreferentzi diferentziak moletatutako 
gorputzean grabatuta izaten ditu, beronen bi aldeetara gorputzari atxe- 
kirik kalibreak egoten direlarik.

Kalibreetako batek "pasa" alderdia osatzen du, hots, kontrolatu 
behar den zuloan sartu egin behar du. Beste kalibreak berriz, "ez pasa" 
osatzen du, hots, kontrolatu behar den zuloan ez du sartu behar.
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"Ez pasa" alderdia adierazten dueña, gorriz margoturiko arteka 
batez markaturik dago.

8.2. irudia.

8.3- Zuloentzako kalibre launak

Egiaztatu behar den diametroa 100 eta 250 mm bitartekoa denean. 
kalibre launa erabiltzen da "pasa" alderdiarentzat, "ez pasa alderdia- 
rentzat hagatxóz egina erabiltzen delarik.

8.3. irudia. Zuloentzako kalibre finko launa.

8.4- Hagatxodun kalibre finkoak

250 mm-tik gorako diametroak kontrolatzeko erabiltzen dirá eta 100 
mm-tik gorako kalibre-finkoen "ez pasa" alderdiari dagozkion diame- 
tro-kontrolak egiteko ere bai.

8.4. Hagatxodun kalibre bakuna

8.5. irudia. Hagatxodun kalibre bikoitza.
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8.5.-  Zuloentzako kalibre jarraíak

Neurrien kontrola egitean bi kalibre ("pasa" eta "ez pasa") erabilita 
behar den denbora laburtzeko, "kalibre jarraiak" daude. Mota honetan. 
bi kalibreak gorputzaren alderdi berean jartzen dirá. Hórrela, biak 
("pasa" eta "ez pasa"), piezan batera aurkezten dirá.

Zulo itsuetan du bere muga eta zentrukidetasun handiz fabrikatu

8.6. irudia. Zuloentzako kalibre progresibo zilindrikoa.

8.7. irudia. Zuloentzako diskodun kalibrea.

8.6.-  Ardatzentzako urkila-kalibreak

Zuloentzako kalibreak bezala, ardatzentzakoak ere binaka erabiltzen 
dirá, 8.8. irudiko kalibre bikoitza edota 8.9. irudian agertzen diren 
kalibre bakunak osa daitezkeelarik. Neurtu behar den kota eta bere 
perdoia, kalibrearen erdian markatzen dirá, erreferentzi diferentziak 
ukipen-puntuetan grabatzen direlarik.
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8.8. irudia. Ardatzentzako urkiladun kalibre bikoitza.

8.9. irudia. Ardatzentzako urkiladun kalibre bakuna.

8.7.-  Ardatzentzako urkila-kalibre jarraiak

Zuloentzako kalibre jarraien eginkizun bera dute. "Pasa" eta "ez 
pasa" kalibreak, urkila batean daude. Kasu honetan ukipen-puntuan 
bertan grabaturik daude erreferentzi diferentziak.

8.10. irudia. Urkiladun kalibre progresiboa.

8.8.-  Eraztun-kalibreak

Diámetro txikiko ardatzetan. eraztun-kalibre bakunak ere erabiltzen 
dirá. (8.11. irudia). Kalibre hauek. ez dute ardatzen obalotasunik kon- 
trolatzen.
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8.9.-  Kalibre finkoak erabiltzeko arau batzuk

Kalibreari girtenetik heldu eta bertatik sostengatu; inoiz ez ukipen 
-aurpegietatik.

Egiten den presioak, ez du handiegia izan behar. Pieza "pasa" dadin 
ez behartu inoiz ere kalibrerik.

Aidatzak kontrolatu behar direnean. kalibrea bi puntu edo gehiago- 
tan ipini, ardatzak konikotasunik edota obalotasunik duen kontrola- 
tzeko.

- Kalibrearen piezarekiko posizioak zuzena izan behar du.

9.-  LUZERAREN ZUZENEKO NEURKETA

Zuzeneko neurketa, neurgailuaren eskalan zuzenean (beste edozein 
bitarteko tresnaren laguntzarik gabe) egiten dena da.

Gai honen barnean aztertuko ditugun tresnak, sinpleenetatik (eιτege- 
la graduatutik adibidez) konplexuenetarainokoak (neurketa anizkoi- 
tzeko bankuetarainokoak) izango dira.

Aipa ditzagun neurketan erabiltzen diren tresna arruntenak:
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Erregela graduatuak

Kalibrea eta kalibre-motak

Mikrometroa eta mikrometro-motak

Garraiatzaile orokorra edo goniometroa

Aipaturiko elementu hauek. gehienetan neurketa zehatzago egiteko 
"nonius" eskala laguntzaile batez horniturik agertzen dira.

9.1.-  Noniusaren funtzionamendua

Noniusa, neurgailuaren eskala nagusiari doituta egoten den eskala 
laguntzaile batez hornituriko erregelatxoa da. Bere zatiak erregela 
nagusiarenak baino txikiagoak direnez, lor daitezkeen neurketak 
zehatzagoak dira.

Ikus dezagun. esandakoa argitzen duen 9.1. irudia.

9.1. irudia. Noniusa.

0 5 ’° )
___________I! . , J, . , , 1 _ í

1 i ' ‘ 1 1 1 1 1 1 1
0 5 NONIUSA 10

Irudian ikus daitekeenez. noniusaren eskalak eskala nagusiaren 9 
zati besterik ez ditu hartzen. Hórrela noniusaren 10 zatiek 9 mm 
neurtzen dituzte. Beraz. zati bakoitzak

9 mm/10 = 0.9 mm

balioko du.

9.2.-  Noniusaren apreziazioa

Erregelaren zati baten balioa 1 mm-koa izango da. noski. eta irrista- 
tzaileko zati batena 0.9 mm-koa. Beraz. neurgailuaren apreziazioa. 
erregelaren zati baten eta irristatzailearen zati baten arteko diferentzia 
izango da. (Ikus 9.2. irudia).

METROLOGIA DIMENTSIONALA 27



Apreziazioa: 1 - 0,9 - 0,1 mm

------------- '—4 .1 .ιιlιιi!i ii /u I i 1 1 | 1 I 1 iΓ ’—U------- í■> 10

9.2. irudia.

Irristatzailea harik eta 1. marra erregela nagusiko 1. marrarekin 
parekatu arte eskuinera eramaten bada, irristatzailea 0,1 mm 
desplazatuko zen. Irristatzailearen 2. marra erregelaren 2. marrarekin 
parekatzen baldin bada, irristatzailea 0,2 mm urrunduko zen, eta abar.

9.3. irudia. Noniusaren apreziazioa.

? s 101 1 , . . T , , , , 1
1 , 1 : [ 1 ; 1 1 1 
0 1 5 NONIUSA 10

Ondorengo irudian 6,4 mm-ko neurketa ñola egiten den ikus 
daiteke.

9.4. irudia. 6,4 mm-ko neurketa.

0
lili 6 10 15 )

1 i i i i i L i ü
1 1
0

1 1 1 1 1 1 u 
r⅛>Niuszl0

Orain ikus dezagun 20 zatitan banaturiko irristatzailea duen 
noniusaren apreziazioa (9.5. irudia)

Noniusaren 20 zatiek erregela nagusiko 19 zati mugatzen dituztela 
ohartzen gara. Beraz, irristatzailearen zati bakoitzaren balioa:

19 mm/20 = 0,95 mm

eta hemendik, neurgailuaren apreziazioa ateratzen da:

1 mm - 0,95 mm = 0,05 mm-koa 
izango da.
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9.5. irudia. 20 zatiko irristatzailea.

0| | , io
I20 /

I ■ 1 1 10 5 ,l∣'l'∣ 1 I 1 I ;
NONIUSA 10 \

9.3.-  Erregela graduatuak

Erregela graduatuak altzairu tenplatuzko prisma zurrunak dirá. 
Berorietan, aurpegi baten ertzean marra zatitzaileak milimetrotan ala 
milimetro-erditan grabatzen dirá.

Eskalak milimetrotan ernanik datozenez. zehaztasun-neurketak 
egiteko ez dirá egokiak.

Lantegiko erregela graduatuek 200 eta 500 mm bitarteko luzeraO o c,
izaten dute.

9.6. irudia. Erregela graduatua.

9.4.-  Kalibreak

Kalibreak, doitasun handiagoz neurtzeko. nonius bat erantsi zaien 
orpodun erregela graduatuak dirá. Funtsean. aipatutako erregela da. 
baina bere orpoak tresnaren aho finkoa osatzen duelarik. Erregelan 
zehar doan irristatzaileak. aho higikorra osatzen du. (9.7. irudia).

9.7. irudia. Kalibrea.
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Kalibrean errazago irakurtzeko, irristatzaileko marra luzeak 
hamarrenentzat grabatuak egoten dirá, eta marra motzak hamarren- 
-erdientzat. (9.8. irudia).

9.8. irudia.

9 1

11 IIIII II 11 I
0

ili∏
1 1

¡lili
| I I i I lili

Kalibreaz kanpo-, barne- zein sakonera-neurketak egin daitezke. 
hurrenez hurren ahoak. belarriak zein itsatsa erabiliz. (9.9. irudia).

/i

9.9. irudia. Gainazal desberdinen arteko distantzi neurketa.

Pieza baten luzera kalibrez neurtzeko. berau aho artean doituta jarri 
behar da. eta neurria, irristatzailearen zeroak eskala finkoaren zeroare- 
kiko iragartzen dueña izango da. 9.10. irudiko neurketak adibidez, 6.4 
mm-ko luzera adierazten du.

Gehienetan, erregelako n-1 zatiei dagokien n zatidun irristatzaileko 
kalibreen apreziazioa kalkulatzeko, honakoa egiten da:

Aprcziazioa = 1-------- = -
n n
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9.4.1.-  Beste kalibre-mota bat

Beste kalibre-mota bat. tornulari-kalibrea deritzona da. (9.11. irudia)

Kalibre hauetaz barne-kotak neurtzean irristatzaileak iragartzen 
duenari 10 mm gehitu behar zaizkio.

Ondoko irudian agertzen den 50 mm-ko kota hori. kalibre hauen 
ohizko ahoz ezin daiteke neurtu (ahoa artekan sartzen ez delako). baina 
aho puntadunez neur daiteke kota hori (9.12. irudia).

Fvy
[

í
9.12. irudia. Tornulari-kalibrez egindako neurketa.

9.4.2 - Sakonera-kalibrea

Kalibre hauek, zulo baten sabonera neurtzeko erabiltzen dirá. Hala 
ere (eta hartutako neurrien segurtasuna behar bada), ez da berau 
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eginkizun horretarako egokiena, zeren neurgailuak piezaren erref( 
rentzi aurpegiarekiko duen elkartzutasuna ez bait da zuzena. (9.E 
irudia.)

9.13. irudia. Sakonera-kalibrez egindako neurketa.

9.5.-  Mikrometro edo palmerra

Zuzenean irakurtzeko neurgailua da, (9.14. irudia), hau da. neurtu 
tako luzeraren balioa zuzenean ematen du. Tresna honen bidez 0.0 
mm-ko doitasunez egin daitezke neurketak eta zenbait ereduz 0,001 
mm-koaz ere bai.

Hona hemen mikrometroaren atal desberdinen izenak:

1. Gorputza
2. Tutua
3. Danbor biragarria
4. Marruskadurazko torlojoa (horri eragiten zaio beti, haztagailu-pre 

sio berdinez neurtzearren)
5. Graduazio zirkularra (gehienetan 50 zati)
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6. Graduazio linéala (gehienetan 0,5 mm-koak)
7. Balazta (haztagailu higikorra finkatzeko erabiltzen da)
8. Haztagailu higikorra
9. Haztagailu finkoa

Tutuak (2) eta danborrak (3) beren balazta, haztagailu eta guzti 
osatzen duten multzoari ⅛mγm mikrometriko esaten zaio.

Funtzionamendu-printzipioa

Mikrometro baten funtzionamendu-printzipioa "torlojo eta azkoin" 
mekanismoan oinarritzen da. (9.15. irudia). Azkoinari eusten badiogu. 
torlojoa desplazatu egingo da biratzen dugunean eta birako aitzinapena 
torlojoaren p hari-neurria izango da, hain zuzen.

Mikrometroaren tutuaren harnean ere torlojo bat doa hariztaturik 
(0,5 mm-ko hari-neurria dueña). "Torlojo mikrometriko" deritzo bere 
doitasun handiagatik eta mutur batetik danbor biragarriarekin loturik 
dago (torlojo arruntaren burilaren ordezkoa da hau) (9.16. irudia). Tor
lojo mikrometrikoaren beste mutur librea haztagailu higikorra (8) da.

Tutua eta mikrometroaren gorputza lotuta daude eta honek hazta
gailu finkoa du berekin.

Neurtu behar den pieza haztagailu artean ipintzen da; Mikrometroa
ren tutu gainean grabaturik dagoen graduazio linealak, milimetroak eta 
milimetro-erdiak ematen ditu. Torlojo mikrometrikoaren 0,5 mm-ko 
hari-neurriari izan ere, haztagialu higikorraren 0,5 mm-ko despla- 
zamendua dagokio danbor graduatuaren bira bakoitzeko.
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Milímetro osoen edo milimetro-erdien irakurketa danbor biragarria- 
ren alakaren m-n ertzari buruz egiten da. Milimetro-ehuenak danborra- 
ren graduazio zirkularrean irakurtzen dirá; graduazio zirkularrak 50 
zati bait ditu.

50 zatiri 0,5 mm dagokio, zati bati x mm. Beraz,

1 . 0,5
x =-------- = 0,01 mm

1 . 50

9.16. irudia.

danborrari zati baten bira eragiten bazaio, haztagailuaren hurbilketa 
milimetro-ehunen batekoa da. "a" irudiak milimetro-kopuru oso bat 
adierazten du; b irudiak, aldiz, ez digu kopuru osoa adierazten: 
6 mm + 0,5 mm + 0,44 = 6,94 mm

9.5.1,-  Beste zenbait mikrometro-mota

Mikrometro arruntaren buru berdinaz gorputza aldatuz edo erabat 
kenduz, oso neurketa desberdinak egiteko balio duten mikrometro 
desberdinak lor daitezke. Garrantzitsuenak hauek dirá:

- Sakonera-mikrometroak
- Barne-mikrometroak

Erabilpen berezietarako beste zenbait mikrometro
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- Sakonera-mikrometroak

Zunda-mikrometriko ere deitzen dirá. Buru mikrometroiko bat eta 
"T" erako oina izaten dute. Sakonerak neurtzeko erabiltzen dira. (9.17. 
irudia)

9.17. irudia. Sakonera-mikrometroak.

- Barne-mikrometroak

a) Hiru haztagailudun barne-mikrometroa

Tresna hauek buru mikrometriko bat 
izaten dute eta honi pieza bat ipintzen 
zaio hiru haztagailurekin. Haztagailu 
hauek 120ora erradialki jarrita egoten 
dira. (9.18. irudia.)

¿>) Diámetro txikietarako barne-mikro
metroa

9.19. irudian bi milimetrotik beherako 
diametroak neurtzeko balio duen haz- 
tagailu-sistema bat ikus daiteke. Sistema 
han buru mikrometriko bati ipintzen zaio.

Tresna hauen neurketa-eremua mili- 
metro batetik birakoa izaten da.

9.18. irudia. Hiru haztagailudun 
barne-mikrometroa
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9.19. irudia. Diámetro txikietarako barne-mikrometroa.

- Erabilpen berezietarako beste zenbait mikrometro

Hauek aurrean aipaturiko mikrometroen antzekoak dirá, baina 
erabilpen berezietarako egokituak. Aipagarrienak hauék dirá:

a) Platertxodun mikrometroa

Engranaje-hortzen edo irtenuneen neurketa egiteko.

9.20. irudia. Platertxodun mikrometroa.

b) Harientzako mikrometroa

Kanpo-harien batezbesteko diametroak neurtzeko erabiltzen da.

9.21. irudia. Harientzako mikrometroa.
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c) Hiru kontaktuko mikrometroa

Pieza artekatu berezien eta antzekoen diametroak neurtzeko 
erabiltzen da (9.22. irudia)

9.22. irudia. Hiru kontaktuko mikrometroa.

10,-  ANGELUAK ZUZENEAN NEURTZEKO NEURGAILUAK

Angeluak zuzenean neurtzeko erabiltzen diren neurgailuetatik, 
ondoko bi hauek aztertuko ditugu gai honetan:

Garraiatzaile soila

Goniómetro edo garraiatzaile orokorra

10.1- Garraiatzaile soila

Pieza baten bi aurpegik osatzen duten angelua neurtzeko erabiltzen 
den tresnarik arruntena da garraiatzaile soila. Garraiatzaile soilak 
180otan zatitutako zirkuluerdi bat eta bere erdigunean biratzen duen 
erregela bat ditu. Erregela hori, posizio jakin batean linka daiteke T 
torlojoaren bidez (10.1. irudia).

Materiala eta bere bukaera, kalibreen antzekoak dirá. Bere aprezia- 
zioa, gradu-erdirainokoa izan daiteke.
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10.1. irudia. Garraiatzaile soila. 10.2. irudia. Garraiatzaile arrunta.

Beste garraiatzaile arrunt batzuk ere badira; funtsean, deskribatu 
dugunaren berdinak, aldaketa txiki batzuk gorabehera. 10.2. irudikoak 
adibidez, bi norantzetan dauka graduazioa. Beraz, zuzenean irakurtzen 
da, pieza erregelaren eskuinean zein ezkerrean egon.

Garraiatzaile arrunt honek, gainera, erregela biragarri artekatua du 
eta luzetaraka desplaza daiteke. Hórrela, garraiatzailea aisa egoki 
daiteke mota desberdinetako piezetara.

10.2.-  Garraiatzaile orokorra edo goniometroa

Tresna honek, garraiatzaile soilaren oinarri berbera du, baina osa- 
tuagoa da, eta irakurketen doitasuna handiago izateaz gain. aplikazio 
zabalagoak ditu.

Goniometroak atal hauek izaten ditu:

1. Danbor graduatu bati loturiko eskuaira-erako pieza bat.
2. Danbor hoiren harnean biratzen duen disko biragarri bat.
3. Danboiretik irteten den besoari finkaturiko erregela irristatzailea.

Danborra, 0 tik 90 erainoko lau koadrantetan banaturik eta gradutan 
zatiturik agertzen da. Danbor horren harnean biratzen duen diskoan 5 
minutuko angeluak irakurtzeko adinako noniusa izaten da. Nonius hori 
bikoitza izaten da, bi aldeetara neurketa egin ahal izateko (10.3. ¡nidia).
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10.3. irudia. Garraiatzaile orokorra edo goniometroa.

Nonius zirkularraren oinarria. kalibrearentzat ikasitako bera da. 
Orduan ikasi zenez, lortu behar zen doitasun-maila 1/n baldin bazen. 
eskala nagusiko n-1 zatiei zegozkien n zati behar zituen noniusak.

Noniusen arau orokor hauek erabiliz. goniometroarena honelakoa
litzateke:

6 zatiko noniusa:

1 1L

c

"v’
30 60

IoApreziazioa =---- = 10'

10.4. irudia.

10.3.— Angelu-neurketa trigonometrikoa edo metrología trigono- 
metrikoa

Goniometroaren bidez eginiko neuiketa zuzena baino zehatzagoa 
izanik. burutu beharreko kalkuluak direla eta askoz ere geldoagoa iza- 
learen akatsa du.
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10.3.1.-  Oinarria

Metrología trigonometrikoaren zeregina, pieza angeluarren kotak 
neuitzea da. Kalkulu trigonometrikoz piezaren benetako kotak 
aurkitzen saiatzea du oinarritzat eta horretarako neurgailu arruntek 
zuzenean eskaintzen dituzten neurriez baliatzen da.

Paralelo ez diren pieza baten bi aurpegi planoen posizioa honela 
zehazturik dago:

- Bi aurpegiek osatzen duten a angeluaz (10.5.1. irudia)
- x1 eta x2 bi kota teoriekoez. (10.5.2. irudia)
- α agenlu edo bere osagarriaz (90-a) eta x1 kota teoriko batez. 

(10.5.3. irudia).

2)

jC--------------- i----------- ►

→—*—►

3)

10.5. irudia.

ct angelua zuzenean neur daiteke goniómetro arruntaren bidez, baina 
doitasun handiagoa lortzen da metrología triogonometrikoaren 
oinarriak erabiliz. x∣ eta x2 kotak, ezin dirá zuzenean neurtu. Izan ere, 
neurtu behar diren puntuetara neurgailuen haztagailuak ez dirá iristen, 
baina erraz zehazten dirá kontrol trigonometrikoaren oinarriak 
aplikatzen badira.
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10.3.2.- Neurketarako elementu laguntzaileak

Neurketa-laguntzaileak, neurtu eta zehazten diren neurriekiko sos- 
tengu-elementuak dirá. Forma sinplea dute (kala patroi, zilindro. bola), 
denek ere doitasun handikoak izan behar dutelarik. Beren akatsek bes- 
tela egindako neurketan eragina izan dezakete.

10.3.3- Kontrol trigonometrikozko angelu-neurketa

Kontrol trigonometrikozko angelu-neurketak, honako kasu hauek 
ditu:

a) Angeluaren erdikaria piezaren aurpegiren batekiko elkartzut izatea.

b) Angeluaren aurpegietako bat piezaren aurpegietakoren batekiko 
elkartzut izatea.

c) Angelua piezaren aurpegi guztiekiko guztiz asimetrikoa izatea.

a) Lehen kasua

Angeluaren erdikaria piezaren aurpegiren batekiko elkartzut baldin 
bada (10.6. irudia), a angeluaren balioa zehazteko, x1 x2 kotak 
neurtuko ditugu R eta r erradiodun zilindroetan. Neurturiko koten 
arabera, zilindro arteko E distantzia kalkulatzen da eta honako hau 
idatz genezake:

. a sin — =
2

R ± r
E
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Eta hortik zehazten da α∕2 angeluaren balioa, eta ondorioz α 
angeluarena ere bai.

b) Bigarren kasua

Angeluaren aurpegietako bat piezaren aurpegi batekiko elkartzut 
izango balitz (10.7 irudia), R eta r zilindoetan xl eta x2 neurri lagun- 
tzaileen arabera ondorioztatzen da L kota, eta bere balioa honako hau 
izango da:

L — (x2 + r) — (x∣ + R)
eta ondorioz:

α R ± r tan — =--------
2 L

10.7. irudia.

a angelua oso handia denean, diámetro desberdineko bi zilindro 
erabili beharrean, doitasun handiagoa lortzen da zilindro batekin bi 
neurketak eginez, baina bietako bat kalaren gainean dagoela eginda 
(10.8. irudia), honek jakineko h altuera duelarik. Kasu honetan x∣ eta 
x2 neurketak edo (x'∣ eta x'2) eginik, irakurketen diferentzia zehazten 
da, L-ren balioa honela idatz daitekeelarik:

htan (i. =
L
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h, zilindroa sostengatzen deneko kalaren altuera izanik.

c) Hirugarren kasua

Angelua piezaren aurpegi guztiekiko asimetrikoa denean (10.9. 
irudia), zilindroetan neurturiko kotak. elkarrekiko elkartzut diren 
piezako bi aurpegiekiko zehazten dirá, eta hórrela x1. x2, y'ι eta y2 
neurriak lortuko ditugu. Berorietatik berriz:

n = (x1 -R) - (x2 - r) 
m = (y1 -R)-(y2-r)

Beraz:

E = \ ir + nr

eta azkenik:

. a R ± r sin — =--------
2 E

10.9. irudia. 
eta hortik zehazten da α angeluaren balioa.

Oharra: hirugarren kasu han. bigarrena bezala ere ebatz daiteke. x∣ eta 
x2 kotek angeluaren aurpegietako batekiko neurtzeko bal- 
dintza betez gero; ab aurpegiarekiko adibidez (10.9. irudia).
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10.3.4.- Luzera-neurketa kontrol trigonometrikoz

Zilindro kalibratuz lagundurik egiten da neurketa-mota hau eta an- 
gelu kontrolean bezalaxe, hiru kasu gerta daitezke beren posizio des- 
berdinen arabera.

a) Lehen kasua

"Angeluaren erpinetik piezaren aurpegi baterainoko x distantzia 
zehaztu, hura aurpegi honekiko simetrikoa déla jakinik".

(10.10. irudia). a angeluaren balioa ezaguntzat ematen da, eta 
bestela, aurreko eratakoren batez neurtzen da. R erradiodun zilindroak 
erreferentzi aurpegiarekiko duen x∣ kota neurtzen da, x-en balioa 
honela kalkulatzen delarik:

x = x1 - (R + m)

h) Bigarren kasua

"Angeluaren beste aurpegiren batekiko elkartzut den piezaren 
aurpegi batetik angeluaren erpinerako x distantzia zehaztu" (10.11 eta 
10.12. irudiak). Kasu hauxe da "mirubuztanek" aurkezten dutena. a 
angeluaren balioa Jakinik eta x∣ kota neurturik, ondorengo formula 
honen bidez kalkulatzen da n-ren balioa:
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n = R cot a/2

eta orduan x-en balioa honela aurki daiteke:

x = x1 - (R + n)

x' kotaren balioa jakin nahiko balitz, nahikoa izango litzateke x-i 
m=h cot oc gehitu nahiz kentzea, eta hau emango luke:

x' = x + m (9.10. irudiaren kasurako) 
x' = x - h cot (180 - a) (9.11. irudiaren kasurako)

c) H ir u garren kasua

"Pieza bateko aurpegi baten eta berarekiko asimetriko den erpineko 
angeluaren arteko distantzia zehaztu". (10.13. irudia)

x∣ eta x2 angelu posizionatzaileak ezaguturik, honako hau dugu:
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10.4.- Sinu-erregela

Sinu-erregela barra prismatiko bat da (10.14. irudia), altzairu 
tratatuzkoa, arteztu eta leun akabatua, eta bere behe aldeko muturrean 
bi zilindro kalibratu ditu irmoki atxekita.

Tresna honen funtzioa, makina-erremintetan piezak egiaztatzeko 
aurrez ezaguturiko balioko angelu patroia eratzea litzateke, eta ba- 
tzuetan baila angeluak neurtzeko patroia eratzea ere.

Sinu-erregela, gaineko erregela laun batez eta bi mailatan ahokatu- 
riko bi zilindroz osaturik dago. Erregelaren gaineko aurpegia eta zilin
dro horien ukipen-planoa zeharo paraleloak dirá eta zilindroen zentru 
arteko k distantzia zehatza eta konstantea da.
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Mota desberdineko sinu-erregeletan garrantzitsuenak hauek dirá: 
puntu arteko euskarridun sinu-erregela (10.15. irudia) eta V erako 
altxagarridun sinu-erregela (10.16. irudia).

10.16. irudia. V erako altxagarridun sinu-erregela.

Sinu-erregelak, kala patroizko sorta batez konbinaturik erabiltzen 
dirá, 10.15. irudian ikusten denez.

Irudi horretan, arrebolen zentruen arteko distantzia e eta kalen al- 
tuerak h eta h' izanik, erregelaren aurpegiak eta erreferentzi gainazalak 
osatzen duten angelua honako hau izango da:

(h-h,)
sin a =----------

e

Arrebol batean apoiatzen bada, angeluaren balioa beste hau izango 
da:

M-M'
tan a =----------
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11.- KONO-NEURKETA ETA EGIAZTAPENA

Konoa zehatz egiaztatzeko, honako dimentsio hauek kontrolatu 
behar zaizkio:

- Konoaren luzera
- Biribiltasuna, ardatzarekiko ebakidura normaletan
- Sortzaileen zuzentasuna
- Kono-angeluaren balioa
- Oinarrietako diametroaren balioa

Egiaztapen hauetako batzuk, neurtuz edo zuzenean kontrolatuz egin 
daitezke. Beste batzuk berriz, kontrol trigonometrikoaren bitartez. 
Dena den, aurreko zerrenda horretan izendatutako ordenean egin behar 
da kontrola.

11.1 - Konoaren biribiltasun-kontrola

Konoaren biribiltasuna bi eratara kontrola daiteke. Lehenengo eran 
konoa puntu artean jarriz (11.1. irudia), sortzailearen gainean hazta- 
gailua ezarrita konoa biratuz pixkanaka bira osoa ematen zaio. Erradio 
erako deszentramendua erloju konparatzaileak adieraziko du.

Konoaren obalotasuna nabaritzeko bigarren era hobea da. V forma- 
ko altzagarri baten gainean jarri eta lehenengo era berean erloju konpa- 
ratzailez kontrolatzen da. Aurretik tope bat jartzea eskatzen du konoak, 
sistema honek ardatz erako desplazamendurik egin ez dezan (11.2. 
irudia).

48 TEKNOLOGIA MEKANIKOA



11.2.— Sortzaileen zuzentasun-kontrola

Konoko sortzaileen zuzentasuna kontrolatzeko. prozedura hauek 
erabiltzen dirá:

a) Azal laun batekin konparatzea
b) Kalibre koniko batekin konparatzea
c) Sinu-erregelan egiaztatzea

a) Azal laun batekin konparatzea

Piezaren eta azal latinaren arteko lerrotik sartzen den argia somatuz.

b) Kalibre koniko batekin konparatzea (11.3. irudia)

I 1.3. irudia.

Prozedura honi jarraitu behar zaio; lapitz 
koipetsu batez marratu ab Ierro bat; isatz 
konikoa baldin bada lerroaren sortzailean eta 
zulo konikoa baldin bada kalibrearenean. 
Isats edo zulo konikoan kalibrea sartzen da. 
biraketa-higidura txiki batez leun doituz. 
Lehen marratutako lerroa luzera guztian lau- 
sotuko da. baldin sortzaileak zuzenak badira.
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11.3.— Kono-angeluaren kontrola

Kono-angeluaren neurketa ondoko prozedura hauen bidez egin 
daiteke:

a) Erloju konparatzailearen bidez
b) Sinu-erregela erabiliz
c) Zilindro ereduen bidez neurtuz
d) Konoentzako kalibre erregulagarria erabiliz
e) Bola gainean neurtuz

11.3.1.-  Erloju konparatzailearen bidez

Konoa puntu artean muntatuta dagoela (11.4. irudia) erloju konpara- 
tzaile bati gaineko sortzaile bat haztarazten zaio bere luzera osoan. 
Erloju konparatzailearen L desplazamendua, M eta M' irakurketak 
kontrolatuz hauxe idatz daiteke:

tan α =
M-M'

L
Hemendik angelua atera daiteke:

// .3.2.- Zilindro ereduen bidez eginiko kontrola

Normaban bcre KON1 KOTASUNA cta bere DIAMETROA 
oinarriarekiko distantzia batera neurtuz egiten da.
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Neurketa-metodo ugari izaten dira, eta denak kala, arrabol. hagatxo 
bola eta antzeko oinarrizko elementuen laguntzaz baliatzen dira.

Kanpo-konoari bloke eta hagatxoen bidez eginiko neurketa.

Neurketak, piezaren albo bietan kokatuta kala patroietan bermatzen 
diren bi hagatxo kalibratuen bidez egiten dira.

M2 eta M∣ neurtuz konoaren angelua edo bere konikotasuna atera 
daiteke: baita beste edozein diametroren balioa ere.

Kono-angeluaren balioa honela kalkula daiteke:
M. ±M,

2 (h2-hl)

Ukipen-diametroaren balioa:

M,=Dl+d + 2r cos - izanik

Proposamen berdina eginez

Ukipen-diametro baten balioa ezagutu ondoren. edozein posiziotako 
diametroa jakin daiteke. honela jokatuz:
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D = Dl +2 (h ±h1) tan∙∣

Emaitzak egoki lortzeko xehetasun hauek zaindu behar dira:

1. Pieza konikoa bere oinarri txikia beherantz kokaturik jarri behar da.

2. Mikrometroaren haztagailuek, hagatxoen diametroaren antzekoak 
izan behar dute.

3. Gainazal konikoaren uniformetasuna egiaztatu egin behar da, bere 
erdigunean hirugarren neurketa eginez eta interpolatuz.

4. Biribiltasuna ere neurtu behar da.

11.3.3- Barne-konoaren neurketa blokez eta bolaz

a) Konoak handiak direnean

Hagatxoen ordez, bola kalibratu berdinak erabiliz neur daiteke, 11.6. 
irudian agertzen den eran.

Irudia aztertuz, honako formula hauek atera daitezke:

θ M.-M,tan - = —!------—
2 2(h1-h2)

D1 = M. +d (1 +cos-bj
1 \ 2)

D2 = M, + d f 1 + cos — 
\ 2?

D = D. + (h - h.) tan —
2
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b) Zulo konikoa neurriz handia ez denean

Zulo konikoa neurriz handia ez bada, diámetro desberdineko bi bola 
sartzen dirá eta zunda mikrometriko baten bidez edozein errefeientzi 
planotaraino duten distantziak neurtzen dirá (ikus 11.7. irudia).

Irudia aztertuz, hondoko formula hauek atera daitezke.

. θ________ r, -r2______ _ ______ rι ~r2______ . = £
Sm2 ^ (M2-Ml) + (r2-r1) (M2 - M,) -(r2 - r1) c

Non:
r = bola-erradioen arteko diferentzia 
c = bola-zentruen arteko diferentzia

eta:

í ■; H1 =M, +Γ1'l + sιn-j

í ■ θ∖; H, =M2 +r2^l + sιn-J
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11.4.— Hari-neurketa eta -egiaztapena

Harían kontrolatu beharreko elementu garrantzitsuenak hauek dirá:

- hariaren kanpo-diametroa

- hariaren barne-diametroa

- hariaren saihets-diametroa

Elementu guzti hauek, beren perdoi barruan egon behar dute, baina 
doikuntza definitzen dueña saihets-diametroa da.

Hariak kontrolatzeko erabiltzen diren tresnen doitasuna hariaren 
doitasunean datza. Adibidez, hariaren angelua egiaztatzeko txantiloi 
edo hari-orrazi soila erabil daiteke, eta doitasun handiko goniómetro 
optikoa ere erabil daiteke. Dena den, neurtzeko prozedura batzuk ikus 
ditzagun.

11.4.1.-  Hariaren kanpo-diametroaren neurketa

Kanpo-diametroa neurtzeko, zuzenean neurtzeko tresnak erabil 
daitezke; kalibre edo mikrometro modukoak. Pieza asko badira berriz, 
kalibre finkoak (eraztun kalibratuak torlojoentzat eta kalibre-tanpoiak 
azkoinentzat) erabili ohi dirá.
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11.4.2.-  Hartaren barne-diametroaren neurketa

Haztagailudun mikrometro bereziz 
egin daiteke (V erako haztagailuz) (11.8. 
irudia). Kontrolatu behar diren harien 
angelua baino txikiagoa dute V horiek. 
Beraz, hariaren hondoan ezarriko dirá 
torlojoaren enbor-diametroa zuzenean 
neurtuz.

1 1.8. irudia. V erako haztagailua.
Azkoina denean, prozedura bera 

erabiltzen da. Horretarako, haztagailua 
duen barne-harientzako mikrometro 
berezi bat erabiltzen da. (11.9. irudia).

Barne-diametroa edo enbor-diametroa 
kontrolatzeko beste prozedura bat, "pasa" 
"ez pasa" kalibre finkoen bidez egin 
daitekeena da. (11.10. irudia)

ES≡

11.9. irudia. Barne-harientzako 
mirkrometroa

11.10. irudia. Barne-diametroa kontrolatzeko kalibrea.

11.4.3,— Hariaren saihets-diametroaren neurketa

Neurketa hau, baliabide hauek erabilita egin daiteke:

Mikrometroz

Hagatxo kalibratuzko prozeduraz 

"Pasa" "ez pasa" kalibre finkoaz 
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a) Saihets-diametroaren neurketa mikrometroz

Hari-mikrometroak, 11.11. eta 11.12. irudietan ikus daitezkeenez, V 
erako haztagailu berezidun mikrometro arruntak dirá. Neurtu behar den 
hariaren saihetsetan ezartzen dirá haztagailuak.

11.11. irudia. V erako haztagailudun 
mikrometroa.

Haztagailu hauek hari-neurriaren arabera aukeratzen dirá. Mikrome- 
troak ematen duen neurria, egin den hariaren saihets-diametroa da, hain 
zuzen.

h) Saihets-diametroaren neurketa hagatxo kalibratuen bidez

Método honek doitasun handiko 
neurria ematen du. Erabiltzeko, haga- 
txoentzako euskarri egokiak dituen mi
krometroa behar da. Hagatxoek -kolokan 
ibili behar dute hariaren helize-angelura 
egokitzeko. Hagatxoak muturretatik 
lotuta egoten dirá, bat euskarri batean eta 
bi bestean. Gainera, hagatxo hauek luzera 
guztian euskarriaren kontra daude (11.13. 
irudia)
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* Hagatxoen diametroa

Hagatxoen diametroa hari-neurriaren arabera aukeratu behar da. 
Saihetsetako diametroa neurtzean angeluaren akatsak ahalik eta 
eraginik txikiena izan dezan, hagatxoen diametroa hari-saihetsetan 
ezartzean erdiko lerroan ukituko duen erakoa behar du izan, edota 

11.14. irudia.

erdiko lerrotik ahalik eta hurbilen 
ukituko dueña. Beraz. diámetro hau 
aukeratzean balio teoriko honetara 
inguratu behar da. (11.14. irudia).

P d α
— _ (. cos —
4 2 2

Beraz,

P a
d = — : cos —c 2 2

Hari metrikoek α = 60°koa dute. 
eta aurreko formula hori sinplifika- 
tuta. honela gelditzen da:

dc = 0.577 . P

Haria Whitworth bada berriz, α=55o denez. formula hauxe da:

dc = 0,564 P

* Hagatxo artean neurtu behar den kota

1 1.15. irudia. Hagatxoen arteko M kota.

eta

Hagatxoen artean neurtu 
beharreko kota teorikoa M da. 
(11.15. irudia).

JT
M = dlll - 2— + 2m + dc

P αH = — cot — denez.
9 9
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Eta gainera

. α sin —
2

dc

. a 
sin —

2
Balio hauek erabiliz

P a
— cot — +

2
dc

2sin -
2 

(

+ c izango dugu

1
a sin —

\ 2/
Formula han honela geratzen da sinplifikaturik:

M = dm
P
— cot
2

a a —+ dc
2

m = 2

M = d m 2

1 +

M = dm - 0.866 P + 3 dc

hari triangeluar metrikoan. eta dm = d-0.65 P bere ordez jarriz, M kota 
teorikoa diámetro izendatuaren menpe geratuko zaigu:

M = d-1,516 P + 3dc

Withworth haría bada, eta ordekoak jarτi eta gero:

M = d-0,9605 P +3,1657 dc
M = d- 1,6005 P +3,1657 dc

* Saihets-diametroa kalibre finkoen bidez neur daiteke. hariztatuta- 
ko "pasa" "ez pasa" kalibreak erabiliz. 11.16. eta 11.17. irudietan kali- 
brearen hariek "pasa" "ez pasa" alderdietan izan behar duten profila 
agertzen da. Irudi horietan gailurrean mozketa handia eta hondoko 
hutsunea ikus daitezke. Kalibreak hariaren saihetsak bakarrik uki 
ditzan egiten dira.
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12.-  KONPARAZIOZKO NEURKETA. KONPARADOREAK

12.1.-  Oinarria

Konparazioz neurtzea, pieza baten neurria ezagutzen den beste 
batenarekin konparatzea da. Neurri jakineko pieza hori prisma edo 
zilindro bat izaten da eta "kala patroi" deritzo. (12.1. irudia)

Kala
1

Pieza Kala Pieza

12.1. irudia.

Bi piezaren dimentsio bat konparatzeko erreferentzi azal beraren 
marmolaren gainean ipini behar dirá biak eta bien artean dagoen 
diferentzia neurtu. Hórrela, tresnak patroiarekiko neurtu beharreko 
piezaren diferentzia adieraziko digu. Gainera. eskalan goitik eta 
behetik onarturiko diferentziaren mugak markatzen baditugu. beren 
artean dauden pieza guztiak perdoiaren barruan daudela esango dugu.

Konparazioz neurtzen duten 
tresnak konparadoreak dirá.

Luzerak. diametroak launtasunak. 
elkartzutasunak. zentrukidetasu- 
nak kopatuak eta abar neurtzen 
dituzte.

12.2.-Anplifikazioa

Konparazioz neurtzeko aparatuak doitasunezko tresnak dirá eta 100 
bider. 1.000 bider edo gehiago handiagotzen dute konparatzen diren 
piezen arteko kota-diferentzia.
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Bi prozedura hauen 
bidez egin daiteke 
anplifikazioa.

Mekanikoki

Fisikoki

Erloju konparatzailea eta 
antzekoak

Konparadore pneumati- 
koak, elektronikoak, 
fisikoak, ...

12.3.-  Erloju konparatzailea

Erloju konparatzailea metalezko kaxa bat da; hagatxo edo haztagai- 
lu bat zeharkatuta dueña (12.2. irudia). Hagatxo hori milimetro batzuk 
(konparadore zentesimaletan 10 mm eta konparadore milesimaletan 
mm bat) desplaza daiteke ardatz eran. Bere desplazamenduan haga- 
txoak, zenbait engranajeren bitartez orratz iragarle bat birarazten du.

Orratz horrek ehun zatitan banatutako esferan haztagailuaren des- 
plazamendua adierazten digu. Orratzaren bira oso bati haztagailuaren 
mm bateko desplazamendua dagokio eta, beraz, esteraren zati bakoi- 
tzari 0,01 mm-ko desplazamendua.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
II

Kaxa
Hagatxoaren burua 
Euskarria
Eskala milimetrikoa
Indize erregulargarria
Orratz iragarleak
Tutu gidaria
Hagatxoa
Esfera orientagarria 
Haztagailua
Eskala zentesimala
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12.4.-  Anplifíkazioa bitarteko meknikoz

12.4.1- Erloju konparatzaileen motak

Engranajedun konparadorea 

Espekadun konparadorea 

Palankadun konparadorea 

Mikrokator konparadorea

12.4.2- Erloju konparatzailearen funtzionamendu-oinarria

Hagatxoak (3) (12.3. irudia) 
kremailera bat (7) du landua. pinoi 
batekin (8) engranatzen duela. Ho- 
nen ardatzarekin bat eginda daude 
milimetroak iragartzen dituen orra- 
tza eta horztun gurpil bat (9) ere 
bai. Honek bidé batez beste pinoi- 
txo bati (10) eragiten dio eta honek 
eskala zentesimaleko orratzari.

(10) pinoiarekin engranatzen 
duen gurpil laguntzailearekin lotu- 
riko malguki kiribilak (11) engra- 
naje-hortzen arteko lasaierak ken- 
tzen ditu; (12) malgukiak presioa

12.3. irudia.

ematen dio haztagailuari, 
100 gramo); (3) hagatxoaren 
artekan zehar higituz.

pieza ukitzen duela segurtatzeko (presioa = 
posizioa (5) ziriak segurtatzen du (6)

12.4.3- Erloju konparatzaileen euskarriak

Erloju konparatzaileak, eta oro liar konparadore guztiak. euskarri 
batzuen gainean ipini behar izaten dita erabili ahal izateko.
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12.6. irudia.

Hona hemen erabili ohi diren euskarri-motak:

- Euskarri orokorra (12.4. ¡nidia.)
- Oin magnetikodun euskarria (12.5. irudia) C giltza batez eman ala 

ken dakiokc magnetismoa oinari.
- Mahaidun euskarria (12.6. irudia) ercdu diren pieza batzuei konpa- 

razioko neurriak egiteko bakarrik erabiltzen da.
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Hiru motek, giltzadura bat edo gidari bat dute aparatuaren altuera 
erregulatzeko. 12.7. irudian barne haztagailu bat ikus daiteke. Erloju 
konparatzailearen tutu gidariari ipintzen zaio tresna hau. azal bertikalak 
edo barneak zuzenean haztatzeko.

12.4.4- Konparaziozko neurketa erloju konparatzaileaz

Konparadorea euskarri batean 
(12.8. irudia) altuera egokian ipini 
ondoren, haztagailua konparazio- 
-kala ukituz ipintzen da eta esfera 
orientagarria zeroan erregulatzen 
da. hots, esfera poliki-poliki bira- 
tzen da zeroa orratz zentesimala- 
rekin parekatu arte.

Kalaren ordez pieza ipintzen da.
∣2.8. ¡nidia. eta honek kalaren altuera berbera

ez badu, orratzak bien arteko altuera-diferentzia iragarriko digu.

Método hau oso aproposa da pieza berdin asko egiaztatzeko, oso 
azkarra eta zehatza delako.
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12.4.5.-  Konparadoreen erabilera

Konparadoreak, eta batez ere erloju konparatzaileak, oso erabil- 
garriak dirá lantegi mekanikoetan.

Tresna hauen bidez, euskarri egokiak erabiliz, honako lan hauek 
egin daitezke:

- Gainazalen paralelotasun-kontrola (12.9. irudia). Pieza txikia 
denean konparadorearen azpitik pasatzen da; handia denean konpa- 
radorea pasatzen da piezaren gainetik.

- Elkartzutasun-kontrola (12.10. irudia). Adibidez, zulatzeko makina- 
ren ardatz eta mahai gainaren arteko elkartzutasuna egiaztatzeko, 
konparadorea makinaren ardatzean muntatzen da, haztagailuak 
mahai gaina uki dezan eran, eta ardatza poliki-poliki birarazten da. 
Konparadoreak iragarpen berbera eman behar digu a-n eta b-n

12.10. irudia.
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- Zentrukidetasun-kontrola (12.11. irudia). Makina baten ardatz 
nagusiaren konoan muntatuta dagoen mandril baten zentrukideta- 
suna egiaztatzeko era erakusten digu irudi honek.

12.11. irudia.

- Ardazkidetasun-kontrola (12.12. irudia). Makina baten ardatz 
nagusiaren eta ar baten edo zulo baten ardatzaren arteko ardazkide- 
tasuna egiaztatzeko era ikusten da irudi honetan.

12.4.6 — Konparadoreak erabdtzeko eta kontserbatzeko arauak

Konparadorea erabiltzeko aran nagusiak hauexek dirá:

— Neurtu behar den piezaren doitasunak eskatutako konparadore apro- 
posa erabili. Konparadore milesimala milarenak neurtzeko erabili 
eta zentesimala doitasun apalagoa behar duten piezak kontrolatzeko.

- Arreta handiz garbitu neurketarekin zerikusia duten gainazal guztiak 
(neurketan ukitu behar diren piezaren azalak, eusteko aurpegiak. 
mahaia edo marinóla, konparadorearen oina, etab.)
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- Edozein neurketa egin aurretik, ikusi ea konparadorea euskarriare- 
kin ongi lotuta dagoen

- Haztagailua kontrolatu behar den gainazalarekiko elkartzut manten- 
du beti.

- Ez ukitu haztagailuaz higidura lasterra duten piezak.

- Poliki-poliki ipini haztagailua kontrolatu behar den gainazalaren 
kontra. Ez utzi bortizki haztagailuaren hagatxoa.

- Erloju/euskarri multzoa desplazatu behar denean, beti euskarriaren 
oinari heldu.

- Kontuan izan oin magnetikoak material magnetikotan bakarrik 
geratzen direla itsatsita (burdina, altzairu eta burdinurtuan).

- Tresnak ez dezala kolperik har; hagatxoan eta haztagailuan batipat.

12.5.-  Anplifikazioa bitarteko fisikoz

12.5.1.— Anplifikazio pneumatikoa

Anplifikazio pneumatikoa, gaur egun industrian gehien erabiltzen 
dena da; serieko eraikuntzetan batez ere. Anplifikazio-sistema ugari 
izan arren, denek oinarri fisiko bera izaten dute: zulo batean zehar aire- 
-korronte bat igaro eraztea. Zulo hauen neurria aldatuz. nahi adinako 
anplifikazioak lordaitezke.

Airearen propietate hau lehenbizi erabili zuena SOLEX etxea izan 
zen, bere karburadoreetako iturrien sekzioa neurtzeko.

Kontrol pneumatikoaren fenómeno fisikoa

12.13. irudiko tututik, airea presio iraunkorrez jariatzen da atmos- 
ferara, O zulotik zehar emari konstantez ateratzen delarik. Tutu hori S 
gainazalera hurbiltzen badugu, aire-emaria txikiagotu egingo da, eta 
zenbat eta gehiago hurbildu, emaria hainbat eta txikiagoa izango dugu, 
ukitutakoan zero izango delarik.
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12.13. irudia. Neurketa pneumatikoaren oinarria.

Esperientzia sinple honetatik honakoa ondoriozta daiteke: S gaina- 
zalarekiko O zuloaren desplazamendua jariatzen den aire-emariarekiko 
proportzionala da.

Neurketa, emaria aldatuz.

D-

F

12.14. irudia. Neurketa emaria aldatuz.

Irudiko sistema pneumatikoan. R erregulatzailearen bidez aire- 
-emaria konstante mantentzen da. Zulotik ateratzen den aire-kantitatea 
sekzio aldakorreko D emari-neurtzaile batez neuitzen da. F flotatzailea 
emaria aldatzen denean higitu egiten da. berau handiagotzen denean 
igoz eta txikiagotzen denean jaitsiz. Eskala gradnatu bat ezarriz. 
desplazamendua emariaren arabera eman dezakegu.

12.5.2.-  Presio-aldaketazko neurketa

lrudian agertzen den sisteman, erreguladorearen ondoren Ol azalera 
ezaguneko zulo bat kokatu dugu, eta irteeran CE azaletako beste bat. 
Bien tartean M manometroa kokatzen badugu. irteerako S gainaza- 
larekiko zenbat eta hurbilago egon. presioa hainbat eta handiagoa dela 
ikusiko dugu, eta alderantziz, zenbat eta urrunago egon. hainbat eta 
txikiagoa dela.
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Aurreko kasuan bezala monometroari eskala graduatu bat ezarriz, 
desplazamenduak presio-aldaketaren arabera neurtuko ditugu.

12.15. irudia. Neurketa presio-aldaketaz.

12.5.3 - Neurketa irteera-sekzioaren aldaketaz
Iratopenez

Kasurik sinpleena da: aire-ihesa, 
egiaztatu behar den piezak berak 
izaten du.

Pieza

12.16. irudia. Iratopena.
Zuzeneko laminazioz

S aire-ihesaren sekzioa konstantea 
da, eta aire-emaria, bera eta 
neurtu behar den piezaren 
hormaren artean dagoen 
distantziaren arabera aldatzen da.

12.17. irudia. Laminazio zuzena
Zeharkako laminazioz

S2 irteera-sekzioa, balbula edo ~
butxatzaile batez butxaturik ego- 
ten da eta bere ardatza, egiaztatu 
behar den pieza ukituz.
Aire-emaria, neurtu beharreko 
piezen aldakuntzen menpe ego- 
nik, butxatzailearen desplaza- 
menduaren araberakoa izango da.

p <S1 p2
⅜7∕∕∕Z⅝∏

Butxatzailea

Neurtu beharreko pieza

y

12.18. irudia. Zeharkako laminazioa
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12.5.4.- SOLEX konparadorearen erabilpena

Izendapena Izendapena

Kanpo-neurketa

Pieza zilin- 
drikoen 
kalibrazioa 
lan-proze- 
suan 
bertan.

12.19. irudia. Kanpo-neurketa.

Barne-konpasa

Sakonera 
txikiko 
zulo zilin- 
driko eta 
b ame-pro- 
filen
neurketa.

Vernier 
pneumatikoa

Makina 
erremin- 
tetan: 
artezteko 
makina, 
torn u. 
fresatzeko 
makina eta 
abarrotan

12.21. irudia. Vernier pneumatikoa.
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Izendapena Erabilpena Oinarriak Eskema

Haizabide- 
-tanpoia

Zuloen 
egiaztapena

Zuloan sartzen den 
tanpoiaren gorputz 
zilindrikoak gidari- 
-funtzioa betetzen du eta 
haizabide bikoitz batez 
horniturik dago.

Zuloan zehartanpoia 
desplazatuta, zilin- 
drikotasun-akatsak 
ikusterazten ditu. S2, 
irteera-sekzioa. ondoko 
honen menpe dago:

e = e∣ + e2

Aire-sarrera

12.22. irudia. Haizabide- 
-tanpoia

Haizabide-
-kala

Kalibreen 
egiaztapena

Bikotea erabiliz, kala 
hauek aurpegi paraleloen 
arteko dimentsioak 
egiaztatzeko erabiltzen 
dira. Haizabide-kalaren 
lodiera 4 mm-koa izaten 
da.

Bi haizabide-kalen bitar- 
tean kala patroi bat ko- 
katuz, edozein dimentsio 
egiazta daiteke.

Dimentsioen arteko dife- 
rentzia z.uzenean manó
metro balen bidez biirn- 
tzen da.

hauskailua aire-irteerako arteka

12.23. irndia. Haizabide-
-kala
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Izendapena Erabilpena Oinarriak Eskema

Haizabide-
-ferra

Kala patroi 
eta piezen 
lodieraren 
kontrola

Aurpegi paraleloen 
arteko neurketa egiteko 
erabiltzen dira. Ferra-ka- 
libre honek bi zulo 
paraleloki kokaturik ditu. 
Ihes egiten duen airea 
guztira (S1) gehi (S2)ko 
ihesen batura da.

Piezaren neurria, eskala 
manometrikoan zuzenean 
irakur daiteke.

Ferraren

12.24. irudia. Haizabide- 
-ferra.

V erako 
txantiloia

Kanpo-dia- 
metroaren eta 
batez ere ma- 
kinatik des- 
muntatu ga- 
beko piezen 
egiaztapena

Neurtzeko V hori 
txantiloi gisa erabiltzen 
da. Patroi batekiko 
dimentsio-diferentziaren 
neurketa ematen du.

Tanpoi patroi bat 
erabiliz. manometroa 
zerora eramaten da. 
Jarraian. piezak neurtu 
egiten dirá. Hórrela 
eskala manornetrikoan 
neurriak zuzenean irakur 
daitezke. 12.25. irudia. V erako 

txantiloia.
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12.5.5- Zuzenean neurtzeko tresna

Erabilpena Oinarriak Eskema

Konparaziozko 
neurketa eta 
kontrola

Airea S-tik sartzen da eta 
O] etaθ9 zulo kalibratuak 
dituzten bi adarretatik 
bideratzen da. O3 zuloa 
neurketa-elementuari 
dagokion ihesbidea da. O4 
ihes-zuloan, zurtoin 
koniko bat higitzen da, 
ihes horren sekzioa "M" 
mintzaren gaineko 
presioak berdindu arte 
erregulatuz.

Zurtoin horrek 
konparadore baten orratza 
higi erazten du, 
patroiarekiko piezak duen 
neurria emanez.

12.26. irudia. Neurketa eta kontrola 
alderaketan
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12.5.6- Neurketa diferentzialeko tresna

Erabilpena Oinarriak Eskema

O, Beheko zuloa

O2 Goiko zuloa

Ardatzen 
konikotasun. 
lasaiera eta 
abarren 
neurketa

Oj Beheko neurketa-zuloa 

O'3 Ihes gehigarria

O4 Zurtoindun ihesbidea

O5 Goitiko neurketa-zuloa 

O3 eta O5 irteera-sekzioek 

e1 eta e7 altuerak definitzen 
dituzte.
O3-k e2 neurtzen du lami- 
nazio zuzenez. O4 ihesbi- 
deak e∣ eta e9 hutsuneen 
presioak orekatzen ditu. 
e∣- e2 balioa adierazten 
duelarik. Balio hori inano- 
metroak ematen du. 12.27. irudia. Ardatzen konikotasun. 

lasaiera eta abarren neurketa.
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13. GALDE-ERANTZUNAK 

* MAGNITUDEAK ETA UNITATE-SISTEMAK

1. Idatz ezazu. mm-tan adierazita hurrengo neurriei dagokien 
zenbakia:
- Bi hamarren
- Hiru milimetro eta bost hamarren
- Hamarren-erdia
- Hogeitamar eta bi ehunen
- Laurehun milaren

2. Zenbat minutu dirá 12°15' gradu hirurogeitar? Eta ehundar?

3. Pasa itzazu gradu eta minutuetara 825' eta 43.8°.

* NEURGAILUAREN EZAUGARR1AK

1. Kalkula ezazu mikrometro baten zehaztasuna, bere danbor gra- 
duatuak D = 20 mm-ko diametroa duelarik eta torlojoaren hari- 
neurria p = 0,5 mm-koa delarik.
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NEURKETA-PATROIAK

1. Zeri deritzogu patroi?

2. Zeri deritzogu kala patroi?

3. Marrakortasuna zer da?

4. Zure laborategian duzun kala-sorta erabiliz. ondoko neurri 
hauek lortzeko zeintzuk dira hautatuko zenituzkeen kalak'?
- 82.6 mm
- 125.23 mm
- 37.02 mm
- 75.048 mm
- 100.072 mm
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* LUZERAREN ZUZENEKO NEURKETA

1. Aipa itzazu kalibrearen ezaugarriak.

2. Idatz ezazu neurri bakoitzari dagokion nonius-mota. 
Horretarako noniusik ez balego, adierazi.
- 11.25 mm
- 4,3 mm
- 22,22 mm
- 47,13 mm
- 1,05 mm
- 13,40 mm

3. Neurketa burutzen delarik, zunda-kalibrea marraztu.
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4. Mikrometro baten torlojo mikrometrikoak duen hari-neurria 1 
mm-koa izanik eta bere danborra 50 zatitan banatuta egonik, 
zein izango da mikrometro horren apreziazioa?

5. Zein motatako erroreak izan ditzake mikrometroak?

6. Zer da mikrometroaren akats sistematikoa?
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ANGELUEN ZUZENEKO NEURKETA

13.1. irudiak. neurtzen ari den 
goniómetro baten noniusa 
erakusten du. Zenbatekoa da 13.2. 
irudian neurtzen ari garen piezaren 
angelua?

2. 13.3. irudian agertzen den piezaren angeluak goniómetro batez
neurtu nahi dira. Kalkulatu:
a) A, B, C eta D angeluak neurtzeko pieza zein gainazal-erre- 

ferentziaren artean kokatu behar den.
b) Kasu bakoitzean goniometroak adieraziko duen irakurketa.

13.3. ¡nidia.
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3. Konparadore baten bidez kono bat egiaztatu da, (13.4. irudia) 
ondorengo datu hauek lortu direlarik:
M' = 1,5 eta M = 7,5 mm, konparadorearen L = 20 mm-ko des- 
plazamenduaz. Zenbatekoa izango da kono horren konikotasuna

4. Barne-kono baten diámetro nagusia kalkulatu nahi da. 
Horretarako 20 mm diametroko bi bola eta 100 mm altuko bi 
kala erabili dirá. Zilindroen gain eginiko irakurketak hurrenez 
hurren 249,2 eta 200,5 mm izanik, kalkulatu kono horren 
diámetro nagusia eta berari dagokion angelua.
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* KONPARAZIOZKO NEURKETA

1. Zertan oinarritzen da konparazioko neurketa?

2. Konparadore batek, 50 mm-ko altueradun kala baten gainean 
ipintzen denean, 5 mm adierazten ditu. Konparadorearen 
azpikaldetik bi pieza iragaten dira, bere orratzak bi piezentzat 
0,03 eta 0,08 mm adierazten duelarik. Kalkulatu pieza horien 
neurriak.

3. Konparadore bat, karraska- 
tzeko makina baten erreminta- 
-etxe konikoari itsatsi zaio. a 
posizioan 0 mm eta b posizioan 
0,32 mm iragartzen du. a eta b 
posizioan puntúen arteko 
distantzia 200 mm-koa dela 
jakinik, zein izango da metro 
lineal bakoitzari dagokion 
akatsa?

12.5. ¡nidia.
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