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SARRERA 

Aurkezpen hauetan, metrologian  erabiltzen diren oinarrizko  tresnen deskribapena eta 

azalpena eskaintzen da. Dena den, irakasleak bere helburuen arabera osatu beharko  du 

gaia; izan ere, oinarrizko informazioa ematen duen gaia  baino ez da hau. 

Tresna bakoitzaren oinarriak ulertu diren ala ez egiaztatzeko, ariketa eta galdera 

batzuk proposatzen dira. Erantzunak, gehienetan, gaian bertan  erraz aurkitu 

daitezke; gutxitan beharko da bestelako informazioa edo irakaslearen azalpen 

osagarria. 

Tresnak lantzeko proposatuko diren laborategi-praktikak irakasleak zehaztu beharko 

ditu, ikastetxeak dituen baliabideak kontuan hartuz: piezak eta neurri zehatzak, 

neurtzeko tresnak… 

Metrologia eta saiakuntzak modulua  erabat osatu gabe dago. Hauek dira falta diren 

gaietako batzuk: zimurtasunaren kontrola eta hiru dimentsiotan neurtzeko makinak. 
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1.1. Definizioa 

• Neurketak egiteko erabilitako tresnak, teknikak eta 

unitate-sistemak aztertzen dituen zientzia da metrologia.  

 

• Metrologiaren helburua da mekanizatutako  

piezen ezaugarrien kontrola eta egiaztapena. 

 

• Egiaztapena era azkarrean, errazean  eta fidagarrian   

egin behar da. 
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1. Gaia. Metrologia: kontzeptu orokorrak 

Aurkezpen honek landuko du mekanizazio-prozesuen bidez 
ekoiztutako piezen egiaztapen-kontrola. Kontrolatuko diren 
magnitudeak honela sailkatzen dira: 
 

- Magnitude linealak: luzera, diametroa… 

 
- Magnitude angeluarrak: aurpegien arteko angelua… 

 
- Baldintza geometrikoak: paralelismoa, elkarzutasuna,  

kontzentrikotasuna… 

 
- Gainazalen akabera  
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Magnitude-
motak 

Linealak 
luzera, 

diametroa
… 

Angeluarrak 
aurpegien 

arteko 
angelua 

Geometrikoak 
paraleslimoa 

Elkarzuta 
kontzentrikot

asuna … 

Gainazalen 
akaberakoak 
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. Dimentsio linealak: 15 - 6N6 - R5 …  

. Dimentsio angeluarrak: 120º  

. Geometria-betebeharrak:  

. Gainazalen akaberaren baldintzak: 
  

Adibidea 



1.2. Neurri-unitateen sistemak 

• Neurketak  egiteko erabiltzen diren unitate fidagarrien, bateratuen eta egoki definitutakoen 
multzoa da neurri-unitateen sistema bakoitza.  

 

• IS sisteman oinarrituta, hauek dira mekanikan erabiltzen diren unitateak: 

 
• Luzera-unitateak:      1 milimetro  (mm) = 0,001 m.  

• 1 milimetro-hamarren  = 0,1 mm  
• 1 milimetro-ehunen  = 0,01 mm  
• 1 milimetro-milaren edo mikra  = 0,001 mm.(edo 1µm)   
 
* Sistema ingelesa:  1 hazbete = 25,4 mm 

  

• Angelu-unitateak:      1º = π/180 rad  
• 1º = 60 minutu (60’ )  
• 1 minutu  = 60 segundo (60’’) 
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1.3. Metrologiako tresnen ezaugarriak 

• Neurketa-eremuan: tresnarekin neur daitezkeen gutxieneko eta 
gehieneko balioen arteko tartea.  

• Zehaztasuna: magnitude bat neurtzean, tresnak  emaitzak ahalik eta 
akats txikienaz ematea; akats onargarriaren datua fabrikatzaileak 
ematen du. 

• Hurbilketa edo bereizmena: tresnak neur dezakeen magnitude 
linealaren edo angelu-magnitudearen zatikirik txikiena da. 

• Doitasuna  edo errepikakortasuna: tresnak neurri bera aldiro 
hartzean eman ditzakeen emaitzen arteko alderik txikiena. 

• Egonkortasuna: tresnak denboran zehar errepikakortasunari eustea 
da. 
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Adibidea:  
Kalibre baten ezaugarriak (Mitutoyo 531-101.) 
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Kalibrearen erreferentzia : 531-101 
Neurketa-eremua : 0-150 mm 
Bereizmena: 0,05 mm 
Zehaztasuna: ±0.05 mm 
 
* Ezaugarri horiek katalogoan datoz. 
 

 
 
 
 
 
 

Zehaztasuna - Doitasuna 



1.4. Egiaztatze-akatsak / ziurgabetasuna 

• Pertsona batek  pieza bera hainbatetan neurtuz gero, ez du beti 
emaitza berbera lortuko, nahiz eta beti tresna eta prozedura 
berarekin eta giro berean neurtu. 

 

• Neurri baten ziurgabetasuna edo zehaztasun falta da lortutako 
gehieneko eta gutxieneko balioen arteko diferentzia. 

 

• Aldaketa edo akats hori handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, baina 
beti gertatuko da. 
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Akatsen sailkapena 

Akats sistematikoak. 

1. Tresnak eragiten dituenak 

 

2. Langileak eragin ditzakeenak 

 

3. Piezaren ezaugarriek 
sorrarazten dituztenak 

 

4. Neurtzeko giro-baldintzen 
eraginez sorturikoak 

Ausazko akatsak 

• Ustekabeko arrazoiengatik sortu 
daitezkeenak  
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1.4.1. Tresnak eragindakoak 

Arrazoi hauek eragin ditzakete akatsak: 

a. Kalibratu edo doitu gabeko tresna erabiltzea. 

 

b. Haztagailu-mota desegokia erabiltzea. 

 

c. Haztagailua higatuta egotea. 
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1.4.2. Langileak eragindakoak 
 

Hauek dira langileak eragindako akatsen arrazoiak: 

a. Neurtzean  gehiegizko indarra aplikatzea. 

b. Egokia ez den tresna bat erabiltzea. 

c. Tresnari oker eustea. 

d. Neurria irakurtzean tresna paralelo ez ipintzea. 

e. Tresna oker kokatzea. 
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4.3. Piezak eragindakoak 

a. Piezaren akabera okerrengatik. 
- Bizarrak eta akabera-zakarrak 

 

b. Piezaren akats geometrikoengatik. 
- Konikotasuna, sabeldura, obalazioa… 
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1.4.4. Neurtzeko giro-baldintzek eragindakoak  
 

• Tenperatura-gorabeherak: 
• Oinarrizko tenperatura 20 ºC-koa da. 

 

•  Piezak dilatatu egiten dira oinarrizko tenperaturatik aldentzen direnean.  

 

•   lT=l20∗(1+α∗(T−20)) 
• LT = luzera T tenperaturan 

• L20 = Luzera 20 ºC-tan 

• α = materialaren dilatazio-koefizientea 
• Altzairuaren α = 1,2 x 10-5  ºC-1   

• Aluminioaren α = 2,4 x 10-5  ºC-1 

• Kobrearen α = 1,7 x 10-5  ºC-1 
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• Hezetasunaren gorabeherak 

 
•  Oinarrizko hezetasun-maila % 55 ± % 10-koa da.  

 

• Herdoilak neurketak zaildu ditzake eta  

   emaitzetan erroreak sorrarazi. 
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• Hautsa, olio-gantza eta txirbila 

 

 

 

 Elementu horien eragina ekiditeko,  

 piezak ondo garbitu behar dira.  

 

 



1.5. Errore absolutua eta erlatiboa: definizioak 

• Errore absolutua: hartutako neurriaren eta magnitudearen benetako      
   balioaren arteko aldea da. 

 

• Errore erlatiboa: hartutako neurriaren eta magnitudearen benetako   
                       balioaren arteko erlazioa da. Errore erlatiboaren    
                       balioaren ehunekoa lortzeko, emaitza bider 100 egin 
               behar da. 
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Errore absolutuaren eta erlatiboaren  
kalkuluaren adibidea 

Magnitudea Benetako balioa(mm) Hartutako neurria (mm) Errore  absolutua (mm) Errore erlatiboa  (%) 

A 50 50,5 O,5 1 

B 500 501 1 0,2 
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1.6. Magnitude bat neurtzea eta egiaztatzea 

  Neurtzea    

• Magnitude bat oinarrizko  

  neurri batekin konparatzea da.  

 

  Egiaztatzea                                        

•  Magnitude  

   bat egokia den edo ez ziurtatzea da.  
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1.6.1. NEURTZEA 
 

a. Tresna egoki bat erabiliz magnitudearen neurria lortzea da. 

b. Neurria beti ziurgabetasun-maila batekin kalkulatuko da. 

c. Neurketa zuzena edo zeharkakoa izan daiteke erabilitako tresna eta 
prozesuaren arabera: 

• Zuzena: tresnak zuzenean eta kalkulurik egin gabe ematen du neurria (kalibrea, 
mikrometroa,                  goniometroa…). 

• Zeharkakoa: tresnak emandako balioarekin, kalkuluren bat egin  

                           behar da neurria lortzeko (erloju konparatzaileak).  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5
c/Image-Comparateur_ovale.png 
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1.6.2. EGIAZTATZEA 
 
• Magnitude batek izan behar duen neurri zehatza eman beharrean, askotan 

planoak magnitudearen dimentsio-perdoiak ematen ditu.  

• Horrek abantaila asko dakar mekanizazioan, muntaketan eta baita 
magnitudearen egiaztapenean ere. 

• Magnitudearen neurri zehatza aurkitu beharrean, nahikoa da ziurtatzea edo 
egiaztatzea bere perdoien artean dagoela.  

• Egiaztatzeko tresna asko dago: pasa/ez-pasa kalibreak, eskuairak, txantiloiak, 
alexometroak…  
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1.7. Tresna baten kalibrazioa / trazabilitatea 

• Neurrien fidagarritasuna ziurtatzeko, tresnak ondo kalibratuta egon 
behar du. 

• Kalibrazio-prozesua da tresnak emandako neurriak   

   erreferentziazko patroi batekin konparatzea. 

• Kalibrazio-prozesu batean erabiltzen diren  

   erreferentziazko patroien trazabilitatea  

   ziurtatu egin behar da. 
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1.8 Metrologiaren kontzeptu 

orokorrak. Ariketak 

 
 

1.Idatzi metrologiaren definizioa.  Idatzi pieza bat neurtzean edo egiaztatzean 

bete beharreko baldintzak. 

 

 
2.- Bete taula, pieza hauen akotazioari begiratuta. 

3.- Ondoko neurri hauetan, aukeratu adierazpide egokia: 

DIMENTSIO-MOTA KOTAK 
Dimentsio linealak 

Angelu-dimentsioak 

Geometria-baldintzak 

Gainazalaren akabera- 
baldintzak 

125,56   a.- 125 mm, 5 hamarren, 56 ehunen 

b.- 125 mm, 5 hamarren, 6 ehunen 

c.- 125 mm, 56 milaren 

50,075 a.- 50 mm, 7 hamarren, 5 ehunen 

b.- 50 mm, 7 ehunen, 5 mikra 

c.- 50mm, 75 ehunen 



suna erakusten dute? 

5. Bildu eskema batean pieza bat neurtzean egin daitezkeen akats 

arruntenak. 

 

 

6. Idatzi neurri baten errore absolutua eta errore erlatiboa kalkulatzeko 

formulak. 

 

 

7. Pieza baten luzera 25 mm da. Pieza 5 aldiz neurtu da, eta ondoko 

emaitza hauek eman ditu: 

24,95 mm 25,01mm 25,05mm 24,99mm 25,10mm 
 

Kalkulatu neurri horietako bakoitzaren errore absolutua (mm) eta errore erlatiboa (%). 

25,505 a.-  25 mm, 5 hamarren, 5 milaren 
 

b.- 25 mm, 5 hamarren, 5 ehunen 

c.- 25 mm, 505 ehunen 

100,100 a.- 100 mm, 100 mikra 

b.- 100mm, 100 hamarren 

c.- 100 mm, 100 ehunen 

4. Lau iru 

a) 

di hauek nolako  zehaztasuna eta doita 

b) c) d) 



8. Langile batek  bi neurketa hauek egin ditu: 

- Osatu taula. 
- Bi neurketa horietan,  zein da zehatzena? Arrazoitu erantzuna. 

 
9.  Barauts  baten  diametro  izendatua  5  mm  da.  Barauts  hori  24  aldiz 

neurtu, eta emaitza hauek lortu dira: 

- Emaitzen artean, badago baztertu beharreko balio irregularren bat? 
- Hartutako neurrietan oinarrituta, zenbat da barautsaren diametroa? 

 
10. 50 x 75 mm-ko pieza lau bat 5 aldiz neurtu, eta emaitza hauek lortu dira: 

 
50,01 x 75,00 ; 49,99 x 74,98 ; 49,97 x 75,10 ; 50 x 75 ; 50,03 x 75,05 

- 50 mm-ko eta 75 mm-ko luzeretan, kalkulatu errore absolutua eta 

errore erlatiboa haietako neurketa bakoitzean. 

11. Kobrezko pieza baten luzera neurtu nahi da. Neurketa  40 ºC-ko 

tenperaturan dagoen tailer batean egin behar da. Neurketa egiteko kobrezko 

eta aluminiozko erregela bana ditugu. 
Zein erregela erabiliko da neurketa zehaztasun handiagoz egiteko? 
 

 
12. Aluminiozko ardatz baten diametroa Ø 240 mm da eta Ø 240,025 mm-ko 

zulo  batean ahokatu behar da. Ardatzaren tenperatura 60 ºC-era igoz gero, 
oraindik ere erraz ahokatu ahal izango da zulo horretan? 

 
Aluminoaren dilatazio-koefizientea   α = 0,000024 º C-1. 
Erreferentziazko tenperatura 20º C. 

Benetako neurria Hartutako neurria Errore absolutua 

(mm) 
Errore erlatiboa (%) 

35 34,98 

220 219,95 

4,97 5,00 4,98 4,96 4,98 4,56 5,00 4,97 

4,98 4,99 4,98 4,96 4,96 4,96 4,97 4,98 

5,01 4,99 4,98 4,99 4,97 4,96 5,01 4,99 



13. Ø 80,00  mm-ko ardatz bat dugu, eta  Ø 80,00 mm-ko zulo batean 

ahokatu behar dugu. Piezak brontzezkoak badira, zer tenperaturatara berotu 

beharko dugu zuloa 0,015 mm-ko lasaieraz muntatu ahal izateko? 

 
Brontzearen dilatazio-koefizientea α = 0,0000175 C-1. 
Erreferentziazko tenperatura 20 ºC. 

 

 

14. Aluminiozko pieza baten neurriak 150 mm eta 150,010 mm artean egon 

behar du. Pieza mekanizatu ondoren,  90 ºC-an dago eta  150,008 mm-ko 

neurria du. Pieza bere perdoiaren barruan al dago? 
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2.1. Sarrera  

• Tailerrean, neurtzeko tresna erabiliena da. 

 

• Erabilera errazekoa eta aplikazio zabalekoa da. 

 

• Bereizmenaren,  tamainaren edo  haztagailuen formaren araberako 
eredu asko daude.  
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2.2. Kalibrearen zatiak 
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1 

2 

4 

3 5 

6 7 

8 

9 1. Erregela 
2. Graduazio nagusia 
3. Irristatzailea 
4. Noniusaren graduazioa 
5. Balazta 
6. Kanpoko aho finkoa 
7. Kanpoko aho higikorra 
8. Barne-ahoak edo belarriak 
9. Sakonera neurtzeko                                     
hagazka edo zunda 
10. Kurtsorea 

10 



 
 
 
 
 
 
 
2.3. Neurketa-motak 
 
Kalibre unibertsalak hartzen dituen neurriak: 

  
 1. Kanpo-neurriak 

 
 2. Barne-neurriak 

 
 3. Sakonera-neurriak 

 
 4. Mailako neurriak 

2. Gaia. Metrologia:  Kalibreak 
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2.4. Kalibrearen bereizmena: noniousaren 
erabilera 

• Noniusa oniusa deritzo erregela nagusiari lotutako irristailuak duen 
beste erregelatxo bati. 

 

• Noniusaren eskalaren neurriak eskala nagusiarenak baino txikiagoak 
dira. Bi eskalen arteko alde horri esker, neurketa zehatzagoak egin 
daitezke. 

 

• Egun gure lantegietan ohikoena neurriak mm-tan hartzea da. Halere,  
kalibre gehienek hazbetetan neurtzeko aukera ere badute; 
horretarako, erregelaren eta irristatzailearen eskalak hazbetetan 
adierazita egoten dira (goiko aldean gehienetan). 

 

• Orokorrean, kalibrearen bereizmena kalkulatzeko nahikoa izaten da:  

                   1 / noniusaren zatiketa-kopurua  eragiketa kalkulatzea. 
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2.4.1. 10 zatiketako noniusa.  
 
Kalibreetan erabiltzen diren noniusen artean, irudi honetakoa da 
sinpleena: 

 

 

 

 

 

• Irudian ikus daitekeenez, noniusaren 10 zatiek 9 mm-ko luzera dute.  

• Beraz, noniusaren eskalaren zati bakoitza 9 mm / 10 = 0,9 mm da.  

• Diferentzia horri esker,  nonius hori daraman kalibrearen bereizmena 
1 mm - 0,9 mm = 0,1 mm da.  
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2.4.2. 20 zatiketako noniusa 
 
Irudi honetako noniusa izaten da arruntena: 

 

 

 

• Nonius horren 20 zatiek erregela nagusiko 19 zatiren neurria dute. 

 

• Beraz, irristatzailearen zati bakoitzaren neurria 19 mm / 20 = 0,95 mm 
da. 

 

• Kalibrearen bereizmena 1 mm - 0,95 mm = 0,05 mm da.  
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- Kalibrearen irakurketa-adibideak: 
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47, 5 mm 

28,15 mm 



2.4.3. Beste kalibre batzuen bereizmena: 
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• Kalibre batzuen noniusak  50 zati ditu, eta erregela nagusiko 49 zatiren 
neurria dute. Kalibre horiekin lortzen den bereizmena 0,02 mm da. 

 

• Bestalde, kalibre digitalaren  eta esferadun kalibrearen  bereizmena 
0,01 mm da. 

 



2.4.4. Esferadun kalibrea edo karatuladuna 

• Esferadun kalibrearen neurtzeko modua eta aukerak ohiko 
kalibrearenak dira, baina irakurtzeko ez du  noniusaren beharrik. 

• Karatulan, orratzak bira oso bat ematen du aho higikorraren 1 mm-ko 
aurreratze bakoitzeko; pantaila 100 zatitan banatuta dago. 

• Horri esker, orratza aurreratzen deneko marratxo bakoitzak 1/100 
edo 0,01 mm-ko desplazamendua adierazten du. 
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2.4.5. Kalibre digitala 

• Neurriaren irakurketa oso erraz egiten da: pantailan irakurtzen da 
0,01 mm-ko bereizmenarekin. 

• Zero erlatiboa edozein posiziotan finkatu daiteke. Horrek neurketa 
konparatiboak egitea errazten du. 

• Kalibre digital batzuek badute datuen irteera-funtzioa. Horri esker, 
datuen analisi estatistikoa egin ahal izango da. 

• mm-tan eta hazbetetan neur dezake. 
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2.5. Kalibreen irakurketak 

• https://www.stefanelli.eng.br   

 

• Webgune horretan honelakoak daude: 
 

• Nonius desberdinen azalpenak 

 

• Nonius desberdin horiekin  praktikatzeko ariketak eta autoebaluazioak 
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2.6. Kalibrearekin neurtzean kontuan hartu 
beharrekoak 

2.6.1. Akats orokorrak 

Piezen bizarrak eta akaberakoak 

Tenperatura altuan dauden piezen dilatazioak sorturikoak 

Neurtzean egindako gehiegizko indarrak eragindakoak 

Gehiegizko argiztapenaren izpiek sorturikoak 

Neurria irakurtzean paralelotasun faltak eragindakoak 

Haztagailuak oker kokatzearen ondoriozkoak 
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2.6.2. Kalibrea egoki erabiltzeko jarraibideak 

 
 

1. Kanpo-neurketak: pieza ondo kokatu behar da bi ahoen artean. 

 

2. Barne-neurketak:   kokatu belarritxoak zuloan ahal bezain ongi. 

Barne-diametro baten neurria irakurtzean, hartu maximoa.  

Arteka baten zabalera neurtzean, hartu irakurketa minimoa. 

 

3. Sakonera-neurketak: neurriaren doitasuna egiaztatzeko,  

hartu kontuan ondoko irudi hauetan azaltzen dena.  
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2.7. Nola zaindu kalibrea 

1. Aukeratu zure beharrei ongien egokitzen zaien kalibrea.  

Ez erabili kalibrea neurtzeko ez den beste ezertarako, 

eta  garbi eduki. 

 

2. Erabili ondoren, garbitu ondo kalibrea: igurtzi herdoilaren aurkako 
olioarekin edo baselinarekin, eta gorde bere kutxatilan. Ondo 
koipeztaturik dagoen kalibrearen irristatzailea leunki higituko da, eta 
erraz kontrolatu ahal izango da ahoekin piezan egiten den presioa. 
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2.8. Kalibre-motak 

• 2.8.1. Irakurketa-metodoaren araberako sailkapena 
 

A. Ohikoa edo noniusduna 

 

 

B. Erlojuduna 

 

 

C. Digitala   
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2.8.2. Aplikazioaren  araberako sailkapena 

A. Tornulari-kalibrea 

 

 

B. Sakonera-kalibrea 

 

 

C.   Altuera-kalibrea 
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2.8.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena 
 

1. Trazatzeko kalibrea 

 

 

 

 

 

 

2. Haztagailu estukoa (arteka estuetarako) 
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3. Puntan bukaturiko haztagailuak dituena 

4. Haztagailu higikorra duena  
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5.  Zuloen zentroen arteko distantzia neurtzekoa 

6. Eskuaira-puntak barrurantz dituena  
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7.  Eskuaira-puntak kanporantz dituena 

8. Haztagailu zilindrikoa duena 



2. 9  Kalibreak. Ariketak 
 
 

1. Termometroak eta zuzenkiak neurketa zuzena edo  zeharkakoa 

erabiltzen dute? Justifikatu erantzuna. 

 
2. NONIUSA 

a) Kalibre batean, zein da noniusaren zeregina? 

b) Kalibre batean, neurri bera dute zuzenkiaren zatiek eta noniusaren 

zatiek? 

c) Zer da kalibre baten bereizmena? 

d) Zer erlazio dago noniusaren eta kalibre baten bereizmenaren 

artean? 

e) Idatzi kalibre baten bereizmena kalkulatzeko formula. 
 

3. Pieza baten neurketa egin dugu bi tresna desberdin erabilita. 

Emaitzak a) 103 mm eta b) 103,00 mm izan dira. 

a. Bi emaitzak berdinak al dira? 

b. Zenbat da bi tresna horien bereizmena? 

 
4. Pieza baten luzera 37,87 mm da. 0,02 mm-ko bereizmena duen 

kalibrearekin neurtu da. Zenbat da  kalibre horrek eman dezakeen 

neurria? 

 
5. Osatu taula  kalibre bakoitzaren bereizmena kalkulatuta: 

Kalibrea NONIUSA 
Luzera Zatiak 

Bereizmena 

1 19 mm 20 

2 9 mm 10 
3 49 mm 50 



6. Izendatu  kalibre hauen zatiak. 

1. .……………………………………. 

3. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

11. …………………………………… 

2. …………………………………… 

4. …………………………………… 

6. …………………………………… 

8. …………………………………… 

10. …………………………………. 



7. Idatzi kalibrea zuzen erabiltzeko eta egoki mantentzeko jarraibideen 

laburpena. 

 

 
8. Idatzi eta azaldu kalibre erlojuduna erabiltzeko urratsak. 

9. Idatzi eta azaldu kalibre digitalarekin gehien erabiltzen diren funtzioak. 

10. Osatu taula Mitutoyoren katalogoan 10 kalibre desberdin 

aukeratuta. 

Kalibr. Izena/Mota Erref. Neurk-erem. Bereizm. Salneurria Irudia/Aplikazioak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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3. MIKROMETROA 
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3.1. Sarrera  

• Tailerrean, neurtzeko tresna oso erabilia da. 

 

• Erabilera errazekoa eta bereizmen handikoa da. 

 

• Irakurtzeko sistemaren, tamainaren edo  haztagailuen formaren 
arabera, mota asko daude.  
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3.2. Mikrometroaren zatiak 
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1 2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
9 

10 

1. Gorputza 
2. Ezaugarriak 
3. Tutua 
4. Graduazio nagusia (0,5 

mm) 
5. Graduazio zirkularra (50 

zati) 
6. Danbor biragarria 
7. Haztagailu finkoa 
8. Haztagailu higikorra 
9. Balazta 
10. Marruskadurazko torlojua, 

trinketa 



3.3. Mikrometroaren bereizmena 

• Danbor biragarriak bira oso bat ematean, haztagailu higikorrak  
desplazamendu lineala  egingo du. Desplazamendu hori danborraren 
barruan dagoen torloju milimetrikoaren hari-neurria (p) izango da.    

• Danbor biragarriaren bira osoa hainbat zatitan graduatua dago; 
normalean, 50 zati dira. 

• Bereizmena = p / zatiak formularekin kalkulatzen da. 

• Normalean, bereizmena =  0,5 / 50 = 0,01 mm 
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3.3.1. Mikrometroaren bereizmena: 0,01 mm 
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3.3.2. Beste mikrometro batzuen bereizmena 
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A. Mikrometro milimetrikoak 0,001 mm-ko bereizmena du. Milarenak 
irakurtzeko, mikrometro arruntari (ehundarra) nonius  bat eransten zaio. 
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• Mikrometro milimetrikoan, oso garrantzitsua da haztagailuen arteko presioa 
kontrolatzea. Horretarako, erloju konparatzaile bat eransten zaio haztagailu 
finkoari. 
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B. Mikrometro digitala 

  - Neurria  pantailan zuzenean irakurtzen da, eta 0,001 mm-ko bereizmena du. 

  - Haztagailuen presioa ongi kontrolatzeko, trinketea kontu handiz erabili behar da. 

  - Zero erlatiboa edozein posiziotan finka daiteke; horrek neurri konparatiboak errazten 
ditu. 

  - Kalibre digital batzuek badute datuen 

 irteera-funtzioa.  

  - mm-tan eta hazbetetan neur dezake. 

 

 

 

 

 



C. Barne-mikrometroak 

• Barne-neurriak hartzeko erabiltzen dira. 

• Hiru motatakoak izaten dira:  

  Tutu-formakoak      Hiru haztagailudunak          Kalibre-erakoak 
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D. Sakonera-mikrometroa 

• Sakonera-kalibrearen antzeko forma du. 

• Oinarrian buru mikrometriko bat da, baina T erako oina du. 

• Sakonera-kalibrearen erabilera bera du, eta gehienetan 0,01 mm-ko 
bereizmena.  
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• Barne- eta sakonera-mikrometroen eskalak eta kanpo-mikrometroen 
eskala kontrako eran doaz. 

• Haztagailua atera ahala, neurria handituz doa. 
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3.4. Mikrometroen irakurketak 

• https://www.stefanelli.eng.br   

 

• Webgune horretan honelakoak daude: 
 

• Mikrometro arruntaren (ehundarra) eta milimetrikoaren  azalpenak 

 

• Mikrometro  horiekin  praktikatzeko ariketak eta autoebaluazio-fitxak 
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3.5. Mikrometroarekin neurtzean kontuan 
hartu beharrekoak 

3.5.1. Akats orokorrak 

Piezen bizarrak eta akaberakoak 

Tenperatura altuan dauden piezen dilatazioak sorturikoak 

Neurtzean egindako gehiegizko indarrak eragindakoak. Hori 
saihesteko,  erabili trinketea mikrometro ehundarrean, eta presioa 
kontrolatzeko erlojua, milimetrikoan. 

Gehiegizko argiztapenaren izpiek sorturikoak 

Neurria irakurtzean paralelotasun faltak eragindakoak 

Haztagailuak oker kokatzearen ondoriozkoak 
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3.5.2. Mikrometroa egoki erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideak  
 

1. Aukeratu zure beharrei ongien egokitzen zaien mikrometroa. 

2. Ondo zaindu mikrometroa:  
•  Ez biratu mikrometroa bortizki eskuarekin.  

•  Garbitu ilerik askatzen ez duen zapi batekin. 

•  Ez eman kolperik.  

 

3. Neurtu baino lehen, elkartu bi haztagailuak,  

eta segurtatu mikrometroak zeroa markatzen duela.  

Bestela, zuzendu akatsa edo hartu hura kontuan.  

 

4. Erabili karraka edozein neurri hartzeko.  
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3.5.2. Mikrometroa egoki erabiltzeko eta mantentzeko 
jarraibideak  

 

5. Erabili ondoren, eta batez ere bolada batean erabili behar ez bada, garbitu ongi 
mikrometroa, igurtzi herdoilaren aurkako olioarekin  eta gorde bere kutxatilan.  

 

6. Askotan, piezaren formagatik, neurriagatik edo pisuagatik, zaila izaten da pieza 
eta mikrometroa esku-artean ondo erabiltzea. Kasu horietan, oso lagungarria da 
oinarri bat erabiltzea mikrometroa mahai gainean zutik finko mantentzeko. 
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3.6. Mikrometro-motak 

• 3.6.1. Irakurketa-metodoaren araberako sailkapena 
 

A. Ohikoa edo ehundarra 

 

 

B. Milimetrikoa 

 

 

C. Digitala  
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3.6.2. Aplikazioaren  araberako sailkapena 

A. Kanpo-mikrometroak 

 

 

B. Barne-mikrometroak 

 

 

 

C.   Sakonera-mikrometroak 
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3.6.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena  
 

- Haztagailuaren forma edo mikrometroaren beraren gorputza aldatuz, beste 
neurketa-mota batzuk egiteko mikrometroak lortu daitezke. 

- Hona hemen horietako batzuk: 

 

1. Mikrometro platertxoduna. Egokia da engranajeen  

egiaztapenean eta zenbait material berezi  

neurtzeko (kautxua, kartoia, oihala…) 
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3.6.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena  

2.  Harientzako mikrometroa. Torloju-harien batez besteko diametroa 
egiaztatzeko erabiltzen da. 
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3.6.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena  

3. Ahalmen handiko mikrometroak. Neurketa-eremua 100 mm da: 
300-400 mm, 400-500 mm… Hori lortzeko,  haztagailu finkoak 
aldagarria izan behar du, eta  neurri desberdinetako lau haztagailu 
erabili behar dira. 
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3.6.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena  

4. Hiru kontaktuko mikrometroak. Ebaketa-erreminten eta giltzen 
kanpo-diametroa neurtzeko erabiltzen dira, betiere neurtu beharreko 
erreminten eta giltzen  hortz-kopurua bakoitia bada (3, 5, 7…) 
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3.6.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena  

5. Arteketarako mikrometroa 

 

 

6. Tutuetarako mikrometroa 

 

 

7. Puntadun mikrometroa 
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3.6.3. Haztagailuaren formaren araberako sailkapena (6) 
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8. Perdoi-mikrometroa 

 

 

9. Harietarako mikrometroa  

 

10. Barne-arteketarako mikrometroa 



3.7. . Mikrometroak. Ariketak 
 

 
1. Zer abantaila ditu mikrometroak kalibrearen aldean? 

 
2. Mikrometro batean, zein da balaztaren, karrakaren (edo trinketaren) eta 

noniusaren zeregina? 

 
3. Mikrometro batekin neurtzean, zer kasutan eta zergatik da komenigarria 

oinarri bat erabiltzea? 

 
4. Azaldu kanpo-mikrometroaren eskalaren eta barne- edo 

sakonera- mikrometroaren eskalen arteko 

desberdintasuna. 

5. Idatzi mikrometro baten bereizmena kalkulatzeko formula. 

Osatu taula  mikrometro bakoitzaren bereizmena kalkulatuta: 

6. Era erraz batean, nola egiazta daiteke mikrometroaren doitasuna hura 

erabiltzen hasi baino lehen? 

Mikrometroa Hari-neurria Danbor-zatiak Bereizmena 

1 0,5 mm 50 

2 0,5 mm 100 

3 0,25 mm 25 



7. Izendatu  kalibre hauen zatiak. 

1. .……………………………………. 

3. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

2. …………………………………… 

4. …………………………………… 

6. …………………………………… 

8. …………………………………… 

10. …………………………………. 

1…………………. 

2…………………. 

3…………………. 

4…………………. 

5…………………. 

6…………………. 

7…………………. 



8. Idatzi mikrometroa zuzen erabiltzeko eta egoki mantentzeko 

jarraibideen laburpena. 

 

 

9. Adierazi zein diren mikrometro ehundarra eta milimetrikoa bereizten 

dituzten ezaugarriak. 

 
10. Azaldu mikrometro milimetrikoaren erabilera: abantailak, 

desabantailak, zailtasunak, osagarriak… 

11. Zerrendatu mikrometro digitalarekin neurtzean gehien erabiltzen 

diren funtzioak. 

12. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 10 mikrometro desberdin 

aukeratuta. 

Kalibr. Izena/Mota Erref. Neurk-erem. Bereizm. Salneurria Irudia/Aplikazioak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



13. Irudian neurri handietako mikrometroa dago. Izendatu zatiak. 

14. Azaldu ahalmen handiko mikrometroen erabilera: abantailak, 

desabantailak, zailtasunak, osagarriak… 



15. Idatzi  mikrometro hauen irakurketak. 

15.1 Kanpo-mikrometroa: 0,01 mm-ko bereizmena. 

A. B. 

C. D. 

E. F. 



15.2. Kanpo-mikrometroa: 0,001 mm-ko bereizmena. 

A. B. 

C. D. 

E. F. 



15.3. Sakonera-mikrometroa: 0,01 mm-ko bereizmena. 



15.4. Barne-mikrometroa: 0,01 mm-ko bereizmena/ 5-15 arteko neurketa- 

eremua. 
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4.1. Sarrera  

• Oso tresna erabilia da piezak neurtzeko eta egiaztatzeko. 

 

• Erloju konparatzaileek, konparazioz neurtzen duten neurgailu guztiek 
bezala, oso erabilera zabala dute zaila delako egoera askotan 
magnitude bat zuzenean neurtzea. 

• Asko dira konparazioz neurtzeko tresnak: erloju konparatzaileak, 
konparadore pneumatikoak, elektronikoak… Aurkezpen honetan, 
erloju konparatzailea deskribatuko da. 
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• Konparazioz neurtzea da pieza bat neurtzea neurri jakineko beste 
pieza batekin konparatuta. Neurri jakineko pieza horri kala-patroi 
deritzo. 
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4.2. Ohiko konparatzailearen  zatiak 
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1. Kaxa  
2. Hagatxoaren burua  
3. Euskarria  
4. Eskala milimetrikoa  
5. Indize erregulagarria  
6. Orratz iragarleak  
7. Tutu gidaria 
8. Hagatxoa  
9. Esfera orientagarria  
10. Haztagailua  
11. Eskala ehundarra 



4.3. Ohiko erloju konparatzailearen 
deskribapena: bereizmena 

• Erloju konparatzailea metalezko kaxa bat da, hagatxo  bat duena. 
Hagatxo horren muturrean haztagailua dago (ikusi 5. diapositibako 
irudia). 

• Hagatxoa milimetro batzuk desplaza daiteke bere ardatzaren 
norabidean; gehienetan, konparadore ehundarretan 10 mm izaten 
da, eta konparadore milimetrikoetan, 1 mm. 

• Hagatxoak, enbait engranajeren bitartez,  desplazamenduan orratz 
iragarlea  birarazten du.  
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4.3.1. Erloju konparatzaile ehundarra 

• Modelo ehundar arruntenetan, orratzaren bira oso bati 
haztagailuaren 1 mm-ko desplazamendua dagokio; erlojuaren esfera 
100 zatitan banatuta dago.  

 

• Beraz, esferaren zati bakoitzari hagatxoaren 0,01 mm-ko 
desplazamendua dagokio. Hori da erloju konparatzaile ehundarraren 
bereizmena. 
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4.3.2. Erloju konparatzaile milimetrikoa 

• Eredu milimetriko arruntenetan, orratzaren bira oso bati 
haztagailuaren 0,1 mm-ko desplazamendua dagokio; erlojuaren 
esfera 100 zatitan banatuta dago.  

 

• Beraz, esferaren zati bakoitzari hagatxoaren 0,001 mm-ko 
desplazamendua dagokio. Hori da konparatzaile milimetrikoaren 
bereizmena. 
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4.3.3. Erloju konparatzaile digitala 

• Hagatxoaren desplazamendua  pantailan zuzenean irakurtzen da, eta 
0,001 mm-ko bereizmena du. 

• Zero erlatiboa digitalki erraz finka daiteke; horrek neurri 
konparatiboak errazten ditu. 

• Konparatzaile digital batzuek badute datuen irteera-funtzioa.  

• mm-tan eta hazbetetan neur dezake. 

• Pasa / ez-pasa funtzioa: neurri baten perdoiak zehaztuz gero, 
konparadoreak adieraziko du hartutako neurria perdoi-eremuaren 
barruan dagoen edo ez. 
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4.3.4. Erloju konparatzaile palankaduna edo orientagarria  

•  Ohiko erloju konparatzaileek hagatxoaren desplazamendu linealaren 
bidez neurtzen dute. Palankadunek, berriz, palankaren bira-
higiduraren bidez; haztagailua palanka horren puntan dago. 

 

• Konparadore palankadunak erabiltzen dira ohiko  

  konparadorea sartzen ez den arteketan, zuloetan  

  eta abarretan.  
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4.3.4. Erloju konparatzaile palankadunak edo orientagarriak  

• Irudi hauetan erraz ikus daitezke konparadore horien zenbait 
erabilera. 
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4.4 Erloju konparatzaileen euskarriak 

• Erloju konparatzaileak eta, oro har, konparadore guztiak erabiltzeko, euskarri 
baten gainean ipini behar izaten dira.  

• Erlojua euskarrian finkatzeko sistemak  desberdinak izan daitezke. Katalogoetan 
azalduko dira euskarri bakoitzaren ezaugarriak eta aplikazioak. 

 

 

 

 

 

 
    Euskarri orokorra                              Oin magnetikoa duen euskarria                          Euskarri mahaiduna 
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4.5. Erloju konparatzaileen aplikazioak 
 

• Erloju konparatzaileek aplikazio asko dituzte. 

 

• Konparatzaile eta euskarri egokienak aukeratu behar dira egiaztatu 
behar den piezaren eta magnitudearen arabera. 

 

• Hauek dira aplikazio ezagunenak: neurriaren kontrola, paralelotasun-
kontrola, elkarzutasun-kontrola, zentrokidetasun-kontrola eta 
ardazkidetasun-kontrola. 
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4.5.1. Neurriaren kontrola 

Hauek dira neurri baten kontrola egiteko eman beharreko pausoak: 

A. Kokatu konparadorea euskarri batean, altuera eta norabide egokietan. 

B. Ipini haztagailua kala-patroia ukituz, eta zerora eraman erlojuaren esfera 
orientagarria. 

C.   Ondoren, ipini pieza kalaren ordez. Erloju konparatzailearen orratzak                      
 kalaren eta piezaren arteko altuera-diferentzia adieraziko du. 

 

Urrats horiei jarraitu behar zaie berdinak diren  

pieza sortak egiaztatzeko,  

azkarra eta zehatza baita horrela egitea. 
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4.5.2. Paralelotasun-kontrola 
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Irudiko muntaketa hau eginda, kontrolatu ahal izango da 
paralelotasuna. 

 

Pieza txikia baldin bada, pieza bera pasatuko da  

erlojuaren azpitik; pieza handia bada,  

berriz, konparadorea higituko da  

piezaren luzeran zehar.  



4.5.3. Elkarzutasun-kontrola 
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 Ardatz baten eta mahaigainaren arteko elkarzutasuna egiaztatzeko, 
konparadorea makinaren ardatzean muntatzen da. 

Haztagailuak mahaigaina ukitzen duenean,  

  zeroan ipini behar da orratza.  

 Ardatzari poliki-poliki birarazten zaio. 

 Ardatza eta mahaia elkarren perpendikularrak badira,  

   a-n eta b-n neurri bera irakurriko da. 



4.5.4. Zentrokidetasun-kontrola 

• Irudiek erakusten dute nola egiaztatu  makina baten ardatz nagusian 
muntatuta dagoen piezaren zentrokidetasuna. 
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4.5.5 Ardazkidetasun-kontrola 

• Irudian azaltzen da makina baten ardatz nagusiaren eta pieza baten 
ardatzaren arteko kidetasuna egiaztatzeko era. 
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4.6. Erabilera berezietarako erloju 
konparatzaileak 

   1. Lodiera-neurgailuak 

 

   2. Kanpo-neurrietarako neurgailuak 

 

   3. Barne-neurrietarako neurgailuak 

 

   4. Alexometroak 
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4.6.1. Erloju konparatzailedun lodiera-neurgailua 

• Askotan, neurtzeko gailu berezietan integraturik daude erlojuak. Irudi 
hauetan  horietako batzuk ikus daitezke. 

 

 

 

 

 

 

• Produkzio handiko piezen kontrola azkar egiteko erabiltzen dira.  
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4.6.2. Kanpo-neurrietarako neurgailua 

• Lodiera-neurgailuen antzekoak dira. 

• Zeroa kokatu behar da, neurri izendatuarekin egokitzen den kala-
patroia erabilita.   

• Ondoren, pieza kokatu behar da haztagailuen artean, eta erlojuak 
adieraziko du neurri izendatuarekin daukan aldea. 
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4.6.3. Barne-neurrietarako neurgailua 

• Kanpo-neurrietarako neurgailuaren antzekoa da. 

• Haztagailuak egokitzen dira egiaztatu behar den barne-neurrira 
(zuloa, arteka…). 

• Erabilera kanpo-neurrietarako neurgailuaren bera da. 
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4.6.3. Alexometroa  

• Alexometroa zulo-neurgailu berezi bat da. 

• Alexometroak erraz egiazta dezake zulo baten benetako neurria eta 
zulo horren neurri izendatua berdinak diren edo ez. 

• Zulo-neurgailu honetan, puntaren edo haztagailuaren 
desplazamendua konparadoreari mekanikoki transmititzen zaio. 

• Oro har, haztagailuaren ibiltartea oso txikia da, 1 mm ingurukoa; 
beraz, neurtu behar den zuloaren neurriak eta neurri izendatuak oso 
antzekoak izan behar dute. 
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4.6.3. Alexometroa  

• Alexometroa erabiltzean, hauek hartu behar dira kontuan: 

• 1. Kontrolatu nahi den zuloaren ezaugarrietara hobekien egokitzen 
den neurgailua aukeratu behar da.  

• 2. Erabili aurretik, beti zeroan doitu behar da neurgailua. Neurgailua 
doitzeko, irudi honetako tresnak erabiltzen dira: 
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4.6.3. Alexometroa  
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• 3. Neurgailuaren haztagailuak zuloan sartzen dira, eta irudian 
erakusten den eran neurtu. Baliozko neurria a da, hots, zerotik 
gutxien urruntzen dena.  



4.6.3. Alexometroa  

• 4. Kontuan hartu behar da erlojuaren orratzaren desplazamenduaren 
noranzkoa. 
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4.7. Erlojuen irakurketak 

• https://www.stefanelli.eng.br   

 

• Webgune horretan hauek daude: 
 

• Erloju konparatzaile arruntaren (ehundarra) eta milimetrikoaren  azalpenak 

 

• Konparadore  horiekin  praktikatzeko ariketak eta autoebaluazio-fitxak 
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4.8. Konparadoreekin neurtzean kontuan 
hartu beharreko akatsak 

4.8.1. Akats orokorrak 

Piezen bizarrak eta akaberako akatsak 

Tenperatura altuan dauden piezen dilatazioak sorturikoak 

Neurtzean eginiko gehiegizko indarrak eragindakoak; hori saihesteko,  
erabili palanka haztagailua igotzean eta jaistean. 

Gehiegizko argiztapenaren izpiek sorturikoak 

Neurria irakurtzean paralelotasun faltak eragindakoak 

Haztagailuak oker kokatzearen ondoriozkoak 
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4.8.2. Ohar bereziak  

1. Aukeratu zure premiei ongien egokitzen zaien erloju 
konparatzailea. 

2. Zaindu ondo erlojua:  

- Ez eman kolperik.  

- Zaindu eta txukun mantendu, batez ere kontaktu-haztagailua.  

- Garbitu, ilerik askatzen ez duen zapi edo papertxo batekin. 

3. Neurtzean, erabili erlojuaren palanka  

   hagatxoa igotzeko.  
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4.8.2. Ohar bereziak 

4. Muntatu erlojua sendo helduta dagoela,  

irudian ikusten den bezala. 

 

5. Muntatu erloju konparatzailea  

 inklinazio-angelua 0° izanda, 

  neurketa-akatsak saihesteko. 
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4.8.2. Ohar bereziak 

6. Palanka erako konparadorea muntatzean, ahal den  inklinazio-angelu 
txikienarekin kokatu behar da; bestela, errorea sortuko da. 
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4.8.2. Ohar bereziak 

7. Palanka erako konparadorearekin pieza zilindriko bat egiaztatzean, 
ez biratu pieza haztagailuaren aurkako noranzkoan. 

 

 

 

Egiaztatu beharreko gainazala erlojuaren azpitik irristatu behar 
denean, ordea, neurria hartu behar da pieza haztagailuaren  

aurkako noranzkoan higitzean. 
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4.8.2. Ohar bereziak 

8. Euskarri zurrun bat erabili behar da erlojua muntatzeko. Honela egin 
behar da: 

- Konparadorearen eta euskarriaren zutabeen arteko distantziak 
minimoa izan behar du.  

-  Multzoaren grabitate-zentroaren proiekzio bertikalak euskarriaren 
oinarriaren barruan egon behar du.  
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4.8.2. Ohar bereziak 

9. Erloju konparatzaile milimetrikoak erabiltzean, aurrekoez gain, 
kontuan hartu behar da sentikortasun handikoak direla eta edozein 
akatsek, bibraziok… erroreak eragingo dituela. 
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4. 9. Erloju konparatzailea. Ariketak 
 
 

1. Kalibrearekin eta mikrometroarekin alderatuta, zer desberdintasun ditu 

erloju konparatzaileak? 

 
2. Zer alde daude neurketa zuzenaren eta konparaziokoaren artean? 

 
3. Erloju konparatzailean, zein dira hagatxoaren, palankaren eta orratzaren 

zereginak? 

 
4. Erloju konparatzaile batekin neurtzean, noiz komeni da oinarri bat 

erabiltzea? Zergatik? 

 

 
5. Idatzi erloju konparatzailearen bereizmena kalkulatzeko formula. 

 
Ondoren, osatu taula,  erloju konparatzaile bakoitzaren bereizmena 

kalkulatuta: 

6. Nola kokatu behar da erloju konparatzailearen hagatxoa haztatu behar 

den gainazalarekiko? Beti egin behar al da horrela? Badago 

salbuespenik? 

Erlojua Haztagailuaren 

desplazamendua bira 

bakoitzeko 

Erlojuaren karatularen 

zatiak 
Bereizmena 

1 1 mm 100 

2 0,1 mm 100 

3 0,1 mm 50 



7. Hemen zerrendatuta daude erloju konparatzailearen elementuak. 

Geziak erabilita, identifikatu horietako bakoitza bi erloju hauetan. 

1. Karatula 

2. Orratz nagusia 

3. Itzuliak zenbatzeko orratza 

4. Tutu gidaria 

5. Hagatxoa 

6. Haztagailua 

7. Karatula 

8. Esfera biragarria 

9. Eskala ehundarra 

10. Pasa/Ez pasa indikatzaileak 

11. Hagatxoaren estalkia 

12. Segurtagailua 

13. Haztagailu orientagarria 

14. Euskarria 



8. Zerrendatu ohiko erloju konparatzailea zuzen erabiltzeko jarraibideak. 
 

 

9. Zerrendatu  erloju konparatzaile orientagarria  zuzen erabiltzeko 

jarraibideak. 

10. Zerrendatu konparadore ehundarra eta milimetrikoa bereizten 

dituzten ezaugarriak. 

11. Zerrendatu erloju konparatzaile digitalarekin neurtzean  gehien 

erabiltzen dire funtzioak. Azaldu horietako bakoitza. 

12. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 10 konparadore desberdin 

aukeratuta. 

Erloju 

konparatzailea 
Izena/Mota Erref. Neurk-erem. 

Ibiltartea 
Bereizm. Salneurria Irudia/Aplikazioak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



13. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoko 4 euskarri 

aukeratuta. 

14. Osatu taula, erloju konparatzailearen 5 aplikazio jasota. 

15. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 5 erabilera berezietarako 
konparadoreak aukeratuta. 

Euskarria/Erreferentzia Izena/mota Irudiak /aplikazioak 

Aplikazioa Irudia Azalpena 

Neurgailua Izena/Mota Erref. Neurk-erem. Bereizm. Salneurria Irudia/Aplikazioak 
1 

2 

3 

4 

5 



16. Idatzi alexometroarekin neurtzean egin beharreko urratsen 

zerrenda. 
 

 

17.       Leku-arazoak direla-eta, erlojua irudian azaltzen den moduan ipini 

behar izan dugu. Kalkulatu neurtutako magnitudearen benetako balioa θ 

= 30° baldin bada, eta erlojuak erakusten duen neurria 1,35 mm bada. 

18. Zer hagatxok egiten du ibilbide luzeagoa, erloju milimetrikoarenak 

ala ehundarrarenak? Zergatik? 

19. Ohiko erloju konparatzailearekin neurri bat egiaztatzeko 6 pauso 

hauek eman dira. Ordenatu. 

 
1. Kala-patroia aukeratu. 

2. Piezan neurtutako magnitudearen neurria irakurri. 

3. Kala-patroia erabilita erlojua zeroan jarri. 

4. Erlojuan lortutako balioa gehitu edo kendu  kala-patroiaren 

neurriari. 

5. Egiaztatu beharreko neurria eta bere perdoiak zehaztu. 

6. Konparadore eta euskarri egokiak aukeratu. 

20. Zerrendatu ohiko konparadorearen eta palankadunaren arteko 

desberdintasunak. Eman bataren zein bestearen aplikazioaren 

adibideak. 



21. Adierazi ondoko irudi hauetan zer egiaztapen egiten ari den. 

IRUDIA ADIERAZPENA 



22. Kalkulatu irudiko konoaren α  angelua datu hauek jakinda: 

L = 100 mm  , M = 3,50 mm  ,  M’ = 7,35 mm. 

23. https://www.stefanelli.eng.br: erabili webguneko simulagailua eta 

ariketak erloju konparatzaileen irakurketak praktikatzeko. 
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5. ALTUERA-KALIBREAK edo GRAMILAK 

• Aurkibidea: 
5.1. Sarrera……………….…………………………………………………………………… 3 

5.2. Altuera-kalibrearen zatiak………………………………………………………. 4 

5.3. Altuera-kalibrearen bereizmena…………………………………………….. 5 

5.3.1. Altuera-kalibre digitalak eta esferadunak……………………….. 6 

5.3.2. Altuera-neurketarako makinak……………………………………….. 7 

5.4 Altuera-kalibrea egoki erabiltzeko oharrak…….…………………………      8     
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5.1. Sarrera  

• Altuera-neurgailuak piezen altuera eta planoen arteko altuera-
diferentzia neurtzeko erabiltzen dira.  

• Tresnaren beste erabilera bat da piezen marraketa.  
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5.2. Altuera-kalibrearen zatiak 
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• Asko dira altuera-kalibre motak. 

  

• Irudian ageri dira eredu   

sinpleenaren zatiak. 



5.3. Altuera-kalibrearen bereizmena 
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• Altura-kalibreetan gehien erabiltzen den noniusa  

0,02 mm-ko bereizmena duen 50 zatikoa da .  

 

  

 

 

 



5.3.1. Altuera-kalibre digitalak eta esferadunak 
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• Bestalde,  altuera-kalibre digitalak   eta  

esferadunak ere oso erabiliak dira. Haien  

bereizmena 0,001 mm izaten da. 

 

• Kalibrearen  gaian aipatu bezala, 

digitalen eta esferadunen  abantaila nagusiak bi dira:  

  - Neurriaren irakurketa errazago ikusten da. 

  - Bereizmena handiagoa da. 

 



5.3.2. Altuera-neurketarako makinak 
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• Gramil soilen aplikazio bera dute.  

• Hauek dira haien abantailak: 

   - Zurruntasuna 

   - Neurketen zehaztasuna 

   - Errepikatzeko erraztasuna 

   - Datuen irteera eta bilketa 

 

• Neurketa-zutabea ere esaten zaio. 



5.4. Altuera-kalibrea egoki erabiltzeko oharrak  
 
 

1. Neurketaren beharrei ongien egokitzen zaien altuera-kalibrea aukeratu behar 
da. Ezin da  erabili  neurtzeko ez den beste ezertarako.  

2. Kurtsorearen irristadura egiaztatu behar da; lasaiegi edo estuegi irristatuz gero, 
doitu presio- eta finkapen-torlojuen bidez. 

3. Gramilaren zutabe nagusiaren eta  

haztagailuaren arteko distantziak (d) ahalik 

eta txikiena izan behar du. 
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4. Altuera-neurgailua erreferentzia-gainazal leun baten gainean erabili behar da 
(marmolaren gainean). Neurtzen hasi baino lehen, neurgailuaren zeroa doitzeko, 
gainazal hori hartzen da erreferentziatzat. 

 

5. Neurria hartzean, gramilaren oinarria ondo finkatu behar da marmolean.  



5. Gaia. Metrologia:  Altuera-kalibreak, gramilak 139 

• 6. Haztagailuaren presio-berdintasuna errazago bermatzeko, marratzeko 
puntaren ordez, oso erabilia da palanka erako erloju konparatzailea. Modelo 
digitaletan, berriz, bi noranzkoko seinale-haztagailu elektronikoak erabiltzen 
dira. 

 

 

 

 

 

 

 

• 7. Neurgailu guztiekin bezala, erabili ondoren ondo garbitu behar da, eta, 
herdoilaren aurkako oliarekin igurtzi ostean, kutxatilan gorde behar da. 

 



5.Altuera-kalibreak edo gramilak. Ariketak 
Izendatu irudiko gramilaren elementuak. 

2. Osatu esaldi hauek: 
a) Neurketa-zutabeetan, marratzeko puntaren ordez, ………….. 

erabiltzen da. 

 
b) Gramila eta pieza …………… gainean jarri behar dira neurtzeko. 

 
c) Altuera-neurgailuaren zeroaren doikuntza ……...……….. (nola, 

non) egin behar da, neurtzen hasi baino lehen. 

 

d) Zehaztasuna ziurtatzeko, ohiko gramilarekin neurtzeko 

puntaren ordez.…………… erabil liteke. 



3. Gai honetako aurkezpenaren 5. diapositiban 

nonius bat  erakusten da. Egin nonius horren 

bereizmenaren  kalkulua. 

 

 

4. Zer abantaila du ohiko gramilean marratzeko 

puntaren lekuan palanka erako erloju konparatzaile 

bat ipintzeak? 

 

 
5. Zein dira altuera-kalibre digitalaren eta 

esferadunaren abantailak ohikoarekin alderatuta? 

 

 
6. Zein dira neurketa-zutabeen abantailak altuera- 

kalibreekin alderatuta? 

 
 

7. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 5 altuera- 

neurgailu desberdin aukeratuta. 

Altuera- 
neurg. 

Izena/mota Erref. Neurk- 
erem. 

Bereizm. Salneurria Irudia/aplikazioak 

1 

2 

3 

4 

5 



8. Zer prozesuri jarraitu behar zaio altuera-kalibre 

batekin neurri hauek hartzeko: 16 mm, 5 mm, 80 

mm, 125 mm, 8 mm eta 21 mm? 

 
Adierazi nola kokatu behar den pieza, non kokatu 

behar den neurgailuaren zeroa eta nora eraman 

behar den haztagailua neurria irakurri baino lehen. 

Nolako haztagailua kokatu beharko litzateke 

gramilaren puntan 38 mm-ko eta 11,80 mm-ko 

artekak neurtzeko? Nolako zuzenketa egin beharko 

litzateke neurria irakurtzean? 
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6.1. Sarrera  

• Piezen aurpegien arteko angeluak neurtzeko eta egiaztatzeko tresna 
desberdin asko dago.  

• Gai honetan hauek aurkeztuko dira: 
• Eskuairak 
• Garratzaile soila 
• Garratzaile orokorra edo goniometroa 
• Angelu-patroiak 
• Sinu-erregela eta sinu-mahaiak 
• Nibelak 

• Horietako bakoitza laburki azaldu ondoren, metrologia 
trigonometrikoaren oinarriak aipatuko dira. 
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6.2. Eskuairak 

• Eskuaira finkoak oso erabiliak dira 90°-ko angeluak egiaztatzeko, eta 
baita beste angelu ezagun batzuk egiaztatzeko ere: 120°, 135°…  

• Irudi hauetan erakusten dira  

   eskuairak erabilgarri gertatzen 

   diren adibide batzuk. 
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6.2.1. Beste forma-plantilak 
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Galga triangeluarra Erradio-galgak Hari-galgak 



6.3. Garratzaile soila 
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•  Oso tresna erabilia da pieza baten bi aurpegik osatzen duten angelua 
neurtzeko.  

• Garraiatzaile soila 180°-tan zatitutako zirkuluerdi batez eta haren 
erdigunean biratzen den erregela batez osaturik dago.  

• Erregela hori posizio jakin batean finka daiteke T torlojuaren bidez. 

• Garraiatzaile hauen bereizmena gradu-erdi izatera iristen da. 

T 



6.4. Garratzaile orokorra - goniometroa 
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• Goniometroa, oinarrian, garraiatzaile soil osatuago bat da. 
Neurriaren irakurketa doitasun handiagoarekin egiten ahal da, eta 
horregatik erabilera zabalagoa dauka.  

 

 

 



6.4.1. Goniometroaren zatiak 

• Irudian ikusten dira goniometro baten  hiru zati nagusiak. 

 1. Danbor graduatu bati loturiko eskuaira-erako pieza bat  

 2. Danbor horrekiko zentrokidea den disko biragarria 

 3. Danborretik irteten den besoari finkaturiko erregela irristatzailea 
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6.4.2. Goniometroaren bereizmena 

• Danborra 90°-ko lau koadrantetan banaturik eta gradutan zatiturik agertzen da.  

• Danbor horren barnean biratzen den diskoan (2), 5 minutuko angeluak 
irakurtzeko adinako noniusa dago.  

• Nonius hori bikoitza da, bi aldeetara neur baitezake.  

• Goniometro analogiko gehienek lupatxo bat dute, noniusa ondo ikusi eta neurria 
aise irakur dadin.  

• Irudiko neurria: 50º eta 15’. 
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6.4.3. Goniometroaren irakurketa-adibideak 
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4º 
50’ 

9º 
55’ 

36º 45’ 61º 
5’ 



• Garraiatzaile soila edo orokorra erabiltzean, kontuan hartu behar da ez 
dela nahikoa neurriaren irakurketa ondo egitea. Aurretik, ezinbestekoa da 
garraiatzailea eta neurtu nahi den angelua osatzen duten bi aurpegiak  
elkarri ondo egokituta egotea. 

 

 

 

 

 

 

 

• Izan ere, garraiatzaileak erakusten duen neurria ondo irakurriko da, baina 
neurri hori ez da neurtu nahi den angeluarena izango.  
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6.5. Angelu-patroiak 

• Kala-patroien antzera, zehaztasun handiko patroiak dira.  

• Hauek ere elkarri itsats dakizkioke konbinazio egokiak eginda. 

• Batuketak eta kenketak egin daitezke patroien artean: 90° arteko angeluak lor 
daitezke bereizmen handiz.  

• Gehienbat, piezak angelu zehatz batean kokatzeko erabiltzen dira. 
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• Angelu-patroien kaxek 12 patroi izaten dituzte: 

          15´ - 30´ - 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 10º - 15º - 20º - 25º - 30º 

  

• Patroi bakoitzak mutur positibo eta negatibo bana ditu.  

    - Mutur positiboak lerrokatuta badaude,  

        patroien balioak batu egiten dira.  

 

      - Mutur bat positiboa eta bestea negatiboa badira, 

        balioak kendu egiten dira. 



6.6. Sinu-erregela eta sinu-mahaiak 

• Sinu-erregela altzairu tratatuzko barra prismatiko bat da. Arteztua eta 
leun akabatua dago, eta behealdeko muturretan bi zilindro kalibratu 
ditu. Zilindro horien zentroen arteko distantzia finkoa da (100-200 
mm).  

 

 

 

 

• Tresna horien zeregin nagusia da piezak egiaztatzeko angelu-patroia 
eratzea. 
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6.6.1. Kalkuluak sinu-erregelan 

• Irudi honetan ageri den muntaketaren α angelua kalkulatzea erraza da:  

• Sin α = h / L  

• L ezaguna denez (100 edo 200 mm)  

• h = L × sin α 
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• Beraz, nahi den α angelua lortzeko,  h altuera osatu behar da kala-patroien 
sorta egokiarekin, eta, ondoren, sinu-erregela sorta horren gainean ipini.  

 

• Adibidea.         

 

 

 
•  100 mm-ko sinu-erregelarekin α = 35°-ko angelua lortu nahi da. Zenbat da kala-patroien 

bidez osatu behar den h neurria?  

Sin α = h / 100    

 h= 100 x sin α = 100 x sin 35° = 57,358 mm. 



6.6.2. Sinu-erregelaren aldaerak 

 

• 1. Puntu arteko sinu-erregela euskarriduna 

 

 

• 2. V erako sinu-erregela 

 

 

 

• 3. Sinu-mahaiak 
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6.7. Nibelak 

• Tresnarik erabilienak dira gainazalen horizontaltasuna egiaztatzeko. 

•  Burbuilazkoak dira nibel-mota arruntenak eta ezagunenak. 

 

6 Gaia. Metrologia:  Angelu-neurketa 160 



6 Gaia. Metrologia:  Angelu-neurketa 161 

• Gainazal osoaren horizontaltasuna egiaztatzeko, nibela hainbat 
posiziotan (norabide) ipini behar da.  

• Gainazalaren horizontaltasuna erabatekoa bada, nibelak hori 
azaldu behar du posizio guztietan; bestela, neurgailuak berak 
erakutsiko ditu  desbideratzeen balioak eta norabideak. 

• Nibel baten ezaugarri nagusia sentikortasuna da. Laborategian 
erabilienak 10”-20’’ arteko bereizmena dutenak dira. 



6.8. Metrologia trigonometrikoa 

• Oinarrian, metrologia trigonometrikoak luzetarako kotak neurtzen 
ditu, angeluak zuzenean neurtu beharrean. Ondoren, angeluaren 
balioa kalkulatzen da funtzio trigonometriko ezagunenak erabiliz (sin, 
cos, tan...).  

• Kotak neurtzeko, neurketa-laguntzaile batzuk erabiltzen dira: kala-
patroiak, zilindroak eta bolak. Denek doitasun handikoak izan behar 
dute. 
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• Pieza guztiak desberdinak dira, eta bakoitzean pentsatu 

behar da zein den muntaketarik egokiena  eta zer neurri 
hartu behar diren.  
 

• Hala ere, badira prozedura orokor batzuk oinarritzat hartu 
daitezkeenak.  
 

• Irudietan azaltzen  dira egoera ohikoenak eta haietako 
bakoitzean egin beharreko neurketak. 



6.Angelu-neurketa. Ariketak 

1. Zer bereizmen du  tresna hauetako bakoitzak? 

- Garraiatzaile soila (6. diap.) 

- Goniometroa (7. diap.) 

- Angelu-patroia (12. diap.) 

- Sinu-erregela (14. diap.) 

- Nibela (18. diap.) 

 
2. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 5 eskuaira desberdin 

aukeratuta 

3. Zein dira goniometro soilaren eta orokorraren arteko 

antzekotasunak eta desberdintasunak? 

4. Garraiatzaile  soilarekin  edo  orokorrarekin  neurtzean,  zer 
hartu behar da beti kontuan? 

5. Eman goniometro hauen irakurketak. 

Eskuaira- 
mota 

Mota Erref. Neurriak Gradua Salneurria Irudia/aplikazioak 

1 Eskuaira laua 0 

2 Eskuaira laua 2 

3 Eskuaira 

alakatua 
75x50 

4 Eskuaira 

alakatua 
150x100 

5 Eskuaira 

orpoduna 
1 





6. Angelu-patroien kaxa batek 12 patroi hauek ditu: 

15´ - 30´ - 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 10º - 15º - 20º - 25º - 30º 

- Aukeratu patroi-sorta egokiena  angelu hauek lortzeko: 

a) 32º 

b) 55º, 30’ 

c)  17º, 15’ 

d) 7º, 45’ 
 

 
7. Angelu    hauek    lortu    nahi    ditugu    sinu-erregelarekin. 

Kalkulatu  hauetariko  bakoitzean  erabili  beharreko  kala- 
patroien altuera. 

a) L = 100 mm 

b) L = 100 mm 

c) L = 100 mm 

d) L = 100 mm 

e) L = 200 mm 

f) L = 200 mm 

g) L = 200 mm 

h) L = 100 mm 

α =  20° 15' 

α =  12° 25' 

α =  20,5° 

α =  10,25° 

α =  18° 30' 

α =  20° 15' 

α =  8,1° 

α =  13° 45' 

8. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 3 sinu-mahai desberdin 

aukeratuta. 

Sinu- 
mahaia 

Erref. Neurriak Bereizmena Salneurria Ezaugarriak/aplikazioak 

1 930-626 

2 930-628 

3 930-629 



9. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoko  3 nibelen ezaugarriak 

laburtuta. 

10. Zehaztasun handieneko nibeletan, tutuaren marra 

bakoitzak adierazten duen  desplazamendu bertikala  0,02 

mm/m-koa da. 

a) Frogatu desplazamendu hori 4"-ko angeluari dagokiola. 
b) Zenbat da, beraz, zehaztasun handieneko nibel horien 

bereizmena? 

 

11. Kalkulatu irudi hauetako angeluen balioa. 

Nibela Erref. Bereizmena 

mm/m 
Bereizmena 

segundo “ 
Salneurria Ezaugarriak/aplikazioak 

1 960-602 

2 960-701 

3 960-702 



c) Metrologia trigonometrikoaren oinarriak erabilita, egin 

ariketa hauek: 

 

a) Kalkulatu â angelua 

b) Aurkitu D eta d diametroak 



c)  Kalkulatu â angelua 

d) Konoaren angelua 15° izan dadin, zenbat izan behar du X 

neurriak? 
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7. Neurketa-patroiak 
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7.1. Sarrera  

• Industrian, neurtzeko tresna egokiak behar dira piezen neurrien 
balioa segurtatzeko eta pieza trukagarriak mekanizatzeko. 

• Neurtzeko tresna horien zehaztasuna egiaztatzeko, neurketa-patroiak 
behar dira. 

• Patroi horiek doitasun handiz egindako piezak dira, eta eredutzat 
hartzen dira.  
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7.2. Sailkapena  

MAILA ERABILERA 

Nazioarteko eredu-patroiak 
 

Nazioartean eredutzat onarturiko patroiak dira. 

Lehen mailako patroiak  Doitasun handiko metrologia-laborategi espezializatuetan patroi nazional gisa 
erabiltzen dira. 

Bigarren mailako patroiak Lantegietako metrologia-laborategietan erabiltzen dira fabrikazio-patroiak 
egiaztatzeko. 

Lantegiko fabrikazio-patroiak Lantegian neurtzeko tresnak egiaztatzeko erabiltzen dira. 
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1. Neurketa-patroien erabilera normalizatua dago. 
2. Doitasunaren arabera, honela sailkatzen dira: 
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3. Taula horretan agertzen den patroi bakoitza bere ondoren 
datorrena baino doitasun handiagokoa da.  

 

4. Beraz, baten egiaztapena egiteko, bere aurrekoarekin alderatu 
behar da; trazabilitateak ziurtatzen du patroien egokitasuna.  

 
5. Gai honetan, bigarren mailako patroiak eta lantegiko patroiak 
aipatuko dira, hain zuzen ere, lantegietan erabiltzen diren patroiak. 

 

6. Haietan, kala-patroiak edo Johansson kalak dira ezagunenak.  



7.3. Kala-patroiak edo Johansson kalak 

• 1907. urtean sortu zituen Johansson izeneko ingeniari suediarrak. 

• Altzairu tratatuzko paralelepipedoak dira; egun, zeramikazkoak ere 
egiten dira. 
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7.3.1 Kalen ezaugarriak  

• Beren bi erreferentzia-aurpegi  

paraleloak arteztuta daude,  

eta ispilu-akabera fina dute. 

  

• Bi aurpegi paralelo 

horien distantzia da kalaren kota  

Izendatua 20 °C-tan. 
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7.4. Johansson kalen erabilera  

• Hauek dira kala-patroiak erabiltzean kontuan hartu beharreko ohar 
garrantzitsuenak:  

1. Nahi den neurria lortzeko, erabili ahalik eta kala gutxien; 4 kala baino 
gehiago elkartzea ez da komeni.  

2. Erabili, ahal dela, kala-patroi lodiak.  

3. Kala elkartuak erabiltzean, bi muturretako kalek higadura jasaten dute. 
Higadura hori ekiditeko, komeni da higaduraren aurkako kalak (kala 
babesleak) kokatzea muturretan; 2 mm-ko bi kala dira, eta beti muturretan 
erabiltzen dira.  
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7.4.1. Johansson kalen erabileraren adibidea  

• Adibidea egiteko 87 piezako kala-jokoa erabiliko da. Hauek dira 87 
kalak: 

 
•  9 kala:   1,001 - 1,002 - 1,003.....1,009 

• 19 kala: 0,5 – 1 – 1,5 – 2.............9,5 

• 49 kala: 1,01 – 1,02 -1,03...........1,49 

• 10 kala: 10 – 20 – 30...................100  

• Horietaz gain, 2 mm-ko bi kala babesle erabiliko dira. 
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Adibidea: 27,781 mm-ko neurria lortu. 

  
a)  Kendu higaduraren aurkako bi kalen neurria (2x2 = 4 mm). 27,781 - 4 = 23,781 
mm. 
 
b) Lortu eskuineko azken digitua (milarenak): aukeratu 1,001.  23,781 - 1,001 = 
22,780 mm.  
 
c) Aukeratu orain kala bat  ehunenak lortzeko. Horrekin batera, lortu behar da 
hamarrenak 0 edo 5 izatea: aukeratu 1,28. 22,780 - 1,28 = 21,500 mm. 
 
d) Aukeratu orain azkeneko digitua (hamarrenak) eta zenbaki osoa lortzeko behar 
diren kalak. Adibidez: 9,5 eta 12 edota 8,5 eta 13. 
  
e) Azkenean, blokeak elkartzea baino ez da  falta: 2 + 9,5 + 1,001 + 1,28 + 12 + 2 
Normalean, kala meheenak erdian kokatzen dira.  
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7.5. Johansson kalak elkartzea 
I 
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• Irudian erakusten da bi kala lodi elkarrekin,  

eta kala lodi bat eta mehe bat elkarrekin 

itsasteko metodoa. 



7.5. Johansson kalak elkartzea 

• Itsatsi behar diren bi kalak meheak badira, komeni da kala meheak 
lodi baten gainean itsastea. Ondoren, kala lodia kenduko da. Horrela, 
nahi den neurria lortuko da, kala meheak okertu gabe.  

•  Doitasun handiko eta akabera fineko patroiak direnez,  

    kontu handiz erabili behar dira. Beraz:  
•  Ez eman kolperik.  

•  Ondo garbitu eta koipeztatuta gorde.  

•  Urratzea ekidin. 

•  Beharrezkoa da kala-patroiak aldian-aldian kalibratzea.  

Kalibratze hori berariazko laborategietan egin behar da: 

 ikuskatze-ziurtagiria da horren emaitza. 
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7.6. Kala-patroientzako osagarriak 

• Aplikazio askotan, kalak zuzenean erabili beharrean, komeni da 
ondoren erakusten diren osagarriak edo antzekoak erabiltzea. 
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7.7. Kala-patroien aplikazioak  

• Hiru hauek dira Johansson kalen aplikazio nagusiak:  

 1. Neurketa eta marraketa egitea, batez ere osagarriekin 
erabiltzean. 

  

  2. Neurgailu askori zeroa ipintzea. 
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7.7. Kala-patroien aplikazioak 

3. Neurgailuak kalibratzea. 
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7.8. Beste patroi batzuk 

• Johansson patroiak oso erabiliak dira. Halere, lantegian beste patroi-
mota asko erabiltzen dira. Irudi hauetan, horietako batzuk azaltzen 
dira. 

 

 

 

 

 
             Eraztun-patroia                                        Patroi lineala                      Kono-patroia 
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7.Neurketa-patroiak. Ariketak 

1. Zein da neurketa-patroi baten ezaugarririk 

garrantzitsuena? Azaldu. 

 
2. Zer desberdintasun daude laborategietan eta lantegietan 

erabiltzen diren neurketa-patroien artean? 

 
3. Zer da patroi baten trazabilitatea? Nola ziurtatu behar da 

patroi baten trazabilitatea? 

 
4. Zer tresna behar dira lantegiko mikrometro baten 

kalibrazioa egiteko? Nola ziurtatzen da kalibrazio-prozesu 

horren trazabilitatea? 

 
5. Johansson kala batean, zenbat da bi erreferentzia- 

aurpegien arteko distantzia? Zer baldintza bete behar dute 

aurpegi horiek  kalak elkartzeko? 

 
6. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan 6 patroi-joko 

desberdin aukeratuta. 

Patroi- 
joko 

Patroi- 
kopurua 

Erref. Materiala Gradua Salneurria Irudia 

1 87 0 

2 32 2 

3 87 K 

4 8 

5 46 1 

6 Zeramika 



7. Zertarako erabiltzen dira kala babesleak? 

8. Zer  gertatuko  litzaieke  kalen  neurriei  lantegian  32  °C-ko 

tenperatura balego? 

9. Zertarako balio du kala-patroien  kalibrazio-ziurtagiriak? 

10. Zer abantaila eskaintzen ditu kalen osagarrien erabilerak? 

11. 87 piezako kala-joko batek kala hauek ditu: 

9 kala: 1,001 - 1,002 - 1,003.....1,009 

19 kala: 0,5 – 1 – 1,5 – 2.............9,5 

49 kala: 1,01 – 1,02 -1,03...........1,49 

10 kala: 10 – 20 – 30  100 

Horietaz gain, 2 mm-ko bi kala babesle erabiliko dira. 

Aukeratu  neurri hauek lortzeko behar diren kalak: 32,079 

mm - 86,994 mm - 74,223 mm - 65,418 mm - 21,743 mm - 
12,006 mm - 3,333 mm. 



Metrologia 

8. Marmolak eta  

erreferentzia-azalak 
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8. Erreferentzia-azalak 

• Aurkibidea: 
8.1. Sarrera……………….………………………………………………………………. 3 

8.2. Gainazalen materialak………………………………………………………… 4 

8.3. Oharrak erreferentzia-azalen erabileran……………………………… 7 

8.4. Nola zaindu mahaia ….....…………………………………………………..   8 

8.5. Erreferentzia-azalen adibideak……………………………………………   9 

8.6. Erreferentzia-azalen erabilerak ………………………......................  10 
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8.1. Sarrera 

• Erloju konparatzaileez eta altuera-neurgailuez hitz egitean, 
erreferentzia-gainazalak eta haien garrantzia aipatu dira. 

• Erreferentzia-gainazalak beti izan dira garrantzi handikoak 
metrologian. Gaur egun, gero eta zehaztasun eta doitasun 
handiagoaz neurtzen denez, orduan eta garrantzi handiagoa dute. 

• Alferrikakoa litzateke neurtzeko tresnetan eta makinetan sistema 
sofistikatuak eta zehatzak erabiltzea, baldin eta ezin bada ziurtatu 
pieza bat behar bezala kokatuta dagoela. 

• Erreferentzia-azalak izendatzeko, marmola eta mahaia sinonimoak 
erabiltzen dira. 
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8.2. Gainazalen materialak  

• Bi material erabiltzen dira gehienbat: burdinurtua eta granito beltza.  

• Bi material horien arteko konparazioa agertzen da taula honetan. 
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Gogortasuna 

 

Granito beltza burdinurtua baino bi aldiz gogorragoa da:  

 Granitoa * 500-600 HB  

 Burdinurtua * 250-300 HB 

Higaduraren aurkako erresistentzia 7-8 aldiz erresistentzia handiagoa du granitoak burdinurtuak baino. 

Egonkortasun dimentsionala 

 

Granito-harria, milioika urtean, egonkortu egin da. Haren dimentsioak ez dira, beraz, 

era esanguratsuan aldatuko. Burdinurtuzko marmolen dimentsioak alda daitezke pixka 

bat hondar-esfortzuak direla eta. Bestalde, granitoa egonkorragoa da tenperatura-

aldaketen eraginpean. 

Kolpeen aurkako erresistentzia 
Kolpe batek ez du bizarrik sortzen granitozko marmol batean; burdinurtuan, ordea, bai. 

Bizar horiek akatsak eragin ditzakete neurriak hartzean. 

Korrosioaren aurkako erresistentzia 

Granitoa burdinurtua baino askoz ere erresistenteagoa da hezetasunak eta azidoek 

eragin dezaketen korrosioarekiko. Beraz, granitozko marmolak egokiagoak dira planta 

kimikoetan eta antzekoetan. 

Gainazalaren akabera eta leunketa 
Granitozko mahaietan mikrolapeaketaren bidez lortzen den akabera ezin da inolaz 

ere, lortu burdinurtuan. 



8.1. Gainazalen materialak  

• Taulan  azaldutakoez gain, granito beltzak baditu beste abantaila 
batzuk:   

 - Magnetismoak ez dio eragiten.                                                             
 - Mantentzea erraza da: xaboi-urez garbitu daiteke. 

• Laburbilduz, honako hau esan daiteke: bai granito beltza, bai 
burdinurtua, biak dira egokiak marmolen eraikuntzan.  

• Hala ere, granito beltzak dituen abantailei esker, gero eta erabiliagoa 
da doitasun handiko neurgailuen osagarri gisa. 
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Granito beltzezko marmola 

Burdinurtuzko marmola 



8.3. Erreferentzia-azalak  erabiltzeko oharrak 

• Mahaiaren kokaguneak garbia, bibraziorik gabekoa eta tenperatura 
egonkorrekoa izan behar du. Horrela, haren gainean erabiliko diren 
tresnek neurri zehatzagoak emango dituzte.  

•  Mahaiaren gainazalak garbi egon  behar du, neurtzean akatsak 
ekiditeko.  

• Mahaia nibelean egoki kokatu behar da. 
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8.4. Nola zaindu mahaia? 

•  Erabili mahaiaren gainazal osoa.  

•  Ez ipini neurriz gaineko pisurik mahaiaren gainean.  

•  Erabili piezak eta neurgailuak kontu handiz, higadura eta kolpeak 
ekiditeko.  

•  Beharrezkoa ez denean, ez utzi metalezko tresnarik mahaiaren 
gainean.  

•  Bukatutakoan, garbitu gainazala eta estali zapi batekin. 
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8.5. Erreferrentzia-azalen adibideak 

• Granitozko eta burdinurtuzko neurketa-mahaiak.  
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8.6. Erreferrentzia-azalen erabilerak 
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Mahaia duten neurtzeko 
makinak. 

Marmolean erabiltzen 
diren osagarriak. 



8.Erreferentzia-azalak. Ariketak 

1. Azaldu zein diren marmol baten ezaugarririk 

garrantzitsuenak. 

 

 
2. Granito beltza gero eta erabiliagoa da erreferentzia- 

gainazaletan. Eman itzazu horren arrazoiak. 

3. Osatu taula, Mitutoyoren katalogoan  6 erreferentzia-azal 

desberdin aukeratuta. 

Erreferentzia- 
azala 

Erref. Materiala Salneurria Aplikazio-irudia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 Metrologia 

9. Kalibre finkoak 
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9. Kalibre finkoak 

• Aurkibidea: 
9.1. Sarrera……………….………………………………………………………………. 3 

9.2. Nola erabili kalibre finkoak: adibidea…………………………………. 4 

9.3. Kalibre finko-motak…………………………….……………………………… 7 

 9.3.1. Ardatzentzako kalibreak….………………………………………....  8 

 9.3.2. Zuloentzako kalibreak………………………………………………...  9 

9.4. Noiz eta nola erabili kalibre finkoak………................................ 10 
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9.1. Sarrera 

• Kalibre finkoek balio dute egiaztatzeko pieza bat bere perdoi-
eremuaren barnean dagoen ala ez. 

•  Kalibre finko batek ez du piezaren neurria emango, baina piezaren 
dimentsioa onargarria den ala ez egiaztatuko du.  
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9.2. Kalibre finkoak nola erabili: adibidea 

• Zulo baten kota ø 40H8 da; hots,  

 

• Horren esanahia hau da: pieza hori onartzeko, zulo horren 
diametroak 40 mm eta 40,039 mm artean egon behar du.  

 

• Pieza horren egiaztapena egiteko, bi sistema daude:  
− Neurketa zuzena  

− Kalibre finkoen bidezko kontrola  
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9.2. Nola erabili kalibre finkoak: adibidea 

• Neurketa zuzenak, barne-neurrirako mikrometro batekin egindakoak, 
adibidez, zuloaren neurria emango luke; baina, metodo hori oso 
motela da pieza sorta handia kontrolatu behar denean.  

 

• Kalibre finkoen sistemak ez du zuloaren diametroaren neurri zehatza 
emango, baina egiaztatuko du pieza 40-40,039 mm-ko tartean 
dagoen edo ez. Metodo hori oso azkarra da, eta egokia pieza-sorta 
handietarako.  
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9.2. Nola erabili kalibre finkoak: adibidea 

• Aurreko irudiko adibidean, nahikoa da bi kalibre zilindro izatea, bata 
∅40mm-koa eta bestea ∅40,039 mm-koa:  

 − 40 mm-ko kalibrea sartzen bada eta 40, 039 mm-koa ez, 
 zuloaren neurria perdoi-eremuaren barnean dago.  

 − 40 mm-ko kalibrea ez bada sartzen, piezaren neurria 40 mm 
 baino txikiagoa da. Pieza ez da onartuko, eta zuzentzera 
 eraman behar da.  

 − 40,039 mm-ko kalibrea sartzen bada, berriz, zuloaren neurria 
 handiegia dela adierazten du. Pieza ez da onartzekoa. 
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9.3. Kalibre finko-motak 

• Aurreko adibidean azaldutakoa kalibre finko guztien oinarria da. 

• Hala ere, neurtu behar den piezaren neurria eta forma nolakoa den, 
kalibreak halakoa beharko du izan. Era erraz batean honela sailkatzen 
dira: 

 

 - Ardatzentzako kalibreak 

 - Zuloentzako kalibreak 
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9.3.1. Ardatzentzako kalibreak 
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9.3.2. Zuloentzako kalibreak 

9. Gaia. Metrologia: kalibre finkoak 207 

Zilindrikoak: 
100mm baino 
gutxiagoko 
diametroentzat. 

Lauak: 100-250 mm-ko 
diametroentzat. 
Zilindrikoak baino 
arinagoak dira. 

Hagatxodunak: 250mm 
baino gehiagoko 
diametroentzat. Lauak 
baino arinagoak dira. 

Jarraituak: pasa eta ez-
pasa alderdiak jarraian 
daude, erabili beharreko 
denbora laburtzeko. 



9.4. Noiz eta nola erabili kalibre finkoak 

1. Neurri eta perdoi bakoitzak kalibre-sorta bat behar du, eta hori oso 
garestia izan daiteke. Beraz, pieza bakoitzarekin erabaki behar da 
kalibre finkoak erabiltzea merezi duen ala ez. 

2.  Kalibre finkoak egokiak dira mekanizatutako pieza-sorta handia 
denean eta neurri bat askotan kontrolatu behar denean, tresna 
horiek erabilerrazak eta azkarrak baitira. 

3.  Erabiltzen diren kalibre finkoen higadura kontrolatu egin behar da, 
eta, hondatuta badaude, aldatu.  

4.  Kalibre finko bat diseinatzean, kontuan hartu behar da kalibre 
horren perdoiak  estuagoa izan behar duela kontrolatuko duen 
piezarena baino. Horrela, atzera bota liteke mugakoa den pieza, eta 
inola ere ez da onartuko gaizki dagoena.  
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9. Kalibre finkoak. Ariketak 

1. Erantzun galdera hauei: 

a. Zer da kota baten perdoia? 

b. Zein dira 30±0,020  neurriaren mugak? 

c. Zenbat da b galderan neurriaren perdoia? 

d. Zenbat da neurri beraren kota izendatua? 
 

 
2. Aurkitu edo kalkula itzazu 80m6 neurriaren mugak. 

 

 
3. Kalkulatu irudi honetan: 

a. Joko maximoa 

b. Joko minimoa 

c. Doikuntza-mota 

 
4. Egin gauza bera irudi honetako doikuntzan. 

ø 22 



5. Zein dira pasa / ez-pasa kalibreen aplikazioak? 
 

 

6. Bete lauki hau gaian aipatu diren kalibre finkoen ezaugarrien 

laburpena eginez. 

Kalibre finko-mota Forma/marrazkia Aplikazioak Ezaugarri bereziak 



Metrologia 

10. Neurketa bereziak: konoak, 
hariak eta engranajeak. 
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10. Neurketa bereziak 
• Aurkibidea: 
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10.1. Sarrera 

• Hau da gai honen helburua: konoak, hariak eta engranajeak 
kontrolatzeko erabiltzen diren teknikak eta eskuzko tresnak laburki 
azaltzea. 

•  Gaia ulertu ahal izateko beharrezkoa da konoen, harien eta 
engranajeen teknologia ezagutzea: motak, ezaugarriak, definizioak, 
arauak…  

• Beraz, gaia azaltzean, aurreikus liteke ikasleek horiek guztiak jakitea. 
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10.2. Konoak 

• Kono bat egiaztatzeko, ezaugarri hauek kontrolatu behar dira:  

  1. Konoaren luzera 

 2. Ardatzarekiko zutak diren sekzioen zirkulartasuna 

 3. Sortzaileen zuzentasuna 

 4. Konoaren angeluaren balioa  

 5. Oinetako diametroen balioak 
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10.2.1. Konoaren luzera 

• Konoaren luzera (L) neurtzeak ez du inongo zailtasunik, zuzenean 
egin baitaiteke neurgailu arrunten bidez: kalibreak, mikrometroak…  

10. Gaia. Metrologia: neurketa bereziak 215 



10.2.2. Konoaren zirkulartasuna 

• Konoaren zirkulartasuna hurrengo irudi hauetan azaltzen den 
moduan kontrolatzen da:  

 a) Konoa puntuen artean kokatu, erloju konparatzailea konoaren 
sortzailea ukitzen duela ipini eta konoa poliki birarazten da, bira oso 
bat osatu arte. Horrela, konparadoreak deszentramendu erradialaren 
balioa seinalatuko du.  
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  b) Egiaztapen bera egin daiteke konoa V erako altxagarrian 
 kokaturik dagoela.  

 Muntaia honetan, aurretiko tope bat paratu beharko zaio 
 konoari. Horrela, ziurtatuko da konparatzailearen haztagailua 
 une oro sekzio berean ari dela. 



10.2.3. Sortzaileen zuzentasuna 

• Kono baten sortzaileen zuzentasuna egiaztatzeko, hiru tresna erabili 
ohi dira. 

  a) Gainazal planoa  

  Eskuaira, erregela edo marmol batekin egiazta daiteke. 
 Horretarako, nahikoa da piezaren eta gainazal planoaren  arteko 
 ukipen-lerroan iragaten den argia kontrolatzea. 
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 b) Kalibre konikoa 

  Egiaztatzeko,  konoari dagokion kalibre konikoa erabili behar 
 da. Egin beharreko urratsak eta emaitzak irudi honetan 
 erakusten dira. 



10. Gaia. Metrologia: neurketa bereziak 220 

 c) Puntu arteko euskarria duen sinu-erregela 

  Irudi honetako muntaia egin behar da, eta, bidenabar, konoaren 
 a angelua lortu. Kontrola erloju konparatzailearen bidez egingo 
 da. 

 



10.2.4. Konoaren angeluaren balioa 

• Kono baten angeluaren (a) balioa aurkitzeko hainbat era daude.  
• Erabilienak hauek dira:  
 a) Erloju konparatzailearen bidez, pieza puntuen artean ipinita. 
  
                                                             
           
           
           
           
                    Tg a = (M-M’) / L 
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 b) Metrologia trigonometrikoaren bidez. 

 

 

 



10.2.5. Oinetako diametroen balioa 

• Diametro hauen neurri zehatzak jakiteko, metrologia 
trigonometrikoaren oinarriak erabiliko dira berriz ere. 

a) Kanpo-kono batean. 
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 b) Barne-kono batean. 



10.3. Hariak 

• Harien kontrola egiteko neurtu beharreko elementu garrantzitsuenak 
hauek dira:  

  - Hariaren kanpo-diametroa 

  - Hariaren barne-diametroa 

  - Harien batez besteko diametroa (saihets-diametroa) 

 

•  Hiru neurri horiek beren perdoiaren barnean egon behar dute.  

•  Hariaren zehaztasunak baldintzatuko du neurtzeko erabiliko den 
tresnaren doitasuna. 

•  Ondoren, hariak kontrolatzeko tresnak eta prozedurak azalduko dira.  
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10.3.1. Hariaren kanpo-diametroa neurtzea 

• Kanpo-diametroa oso erraz neurtzen da, neurtzeko tresna 
zuzenekoak erabiliz gero: kalibrea, mikrometroa…  

• Zilindro baten diametroarekin gertatzen den bezala, pieza-sorta 
handietan kalibre finkoak erabil daitezke hari baten kanpo-diametroa 
ere kontrolatzeko.  
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10.3.2. Hariaren barne-diametroa neurtzea  

• V erako haztagailua duen mikrometroaz egin daiteke.  

• Mikrometro honen haztagailuen muturrek angelu txikia dute. Horri esker, 
bi haztagailuak hariaren hondora iristen dira, eta torlojuaren barne-
diametroa zuzenean neurtzen du.  

 

 

 

 

• Barne-diametroa kontrolatzeko beste era  

  bat ere bada, pasa / ez-pasa kalibre finkoen 

  bidez egin daitekeena. 
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10.3.3. Hariaren batez besteko diametroa neurtzea  

• Batez besteko diametroak definitzen du hariaren doikuntza. 

• Hariaren neurketa eta kontrola egiteko, hiru tresna erabiltzen dira:  

 
a) Harientzako mikrometroa 

 

b) Hagatxo kalibratuzko neurketa-sistema  

 

c) Pasa / ez-pasa kalibre finkoa 
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10.3.3.1. Harientzako mikrometroak 

• Hari-mikrometroak mikrometro arruntak dira, baina V erako 
haztagailu aldakor bereziak daramatzate.  

• Haztagailu horiek neurri askotakoak dira: neurtu nahi den hariaren 
neurriaren eta formaren arabera aukeratzen dira.  

• Haztagailuak neurtu nahi den hariaren saihetsen kontra jartzen dira, 
eta, formari eta neurriari esker, mikrometroak  ematen duen neurria 
da batez besteko diametroa.  
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Batez besteko diametroaren kontrola egin baino lehen, haren neurri teorikoa 
kalkulatu behar da. Hari metrikoan formula honen bidez egiten da: 

 
 
 

 
dm  = batez besteko diametroa 
d    = hariaren diametro izendatua 
p    = hari-neurria 

dm = d – 0,65 x p 



10.3.3.2. Hagatxo kalibratuzko neurketa-sistema 

• Sistema honek doitasun handiko neurriak hartu ditzake.  

• Hagatxo hauek erabiltzeko, euskarri bereziak dituzten mikrometroak 
behar dira.  

• Neurketak egiteko, neurri bereko hiru hagatxo erabiltzen dira: bat 
euskarri batean eta beste biak bigarren euskarrian.  
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• Bi euskarriak mikrometroan muntatzen dira.  

• Hagatxoak kenduz gero eta euskarrien aurpegiek elkar  

   ukituko balute, mikrometroak zeroa markatuko luke. 

• Aurreko metodoan bezala,  hagatxoak hariaren  

  neurriaren arabera hautatzen dira.  

• Hari metrikoan: 

dm= M + 1,516 p - 3 dc 



10.3.3.3. Kalibre finkoak 

• Irudi hauetan erakusten da harientzako pasa / ez-pasa kalibreek izan 
behar duten profila.  

• Erraz ikusten dira gailurren mozketak eta hondoetako hutsuneak. 

• Haiei esker, kalibreak hariaren saihetsak baino ez ditu ukituko, eta 
batez besteko diametroaren egokitasuna kontrolatuko du. 
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• Orain arte kanpo-diametroa, barne-diametroa eta batez besteko 
diametroa aipatu dira. 

• Batzuetan, interesgarria eta beharrezkoa da hari-neurriaren eta hari-
angeluaren kontrola egitea. 

• Hari-neurria jakiteko, nahikoa da, irudi honetan azaltzen den 
moduan, ongien doitzen zaion galga edo hari-orrazia aurkitzea.   

 

 

 

 

• Kalibre arrunt batez ere neur daiteke hari-neurria.  
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• Hariaren angeluari dagokionez, hari arruntak direnean, hari-orraziz 
egin daiteke haien kontrola.  

 

• Hariak kalitate handiagokoak direnean,  

   mikroskopioa edo profil-proiektorea erabili 

   beharko da angeluaren kontrola egiteko. 

 



10.4. Engranajeak 
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• Engranaje edo gurpil horzdun batean neurtu edo kontrolatu 
beharreko ezaugarriak hauek dira:  
• Kanpo-diametroa  

• Hortzaren lodiera 
• Hari-neurriaren erregulartasuna  
• Lehen zirkunferentziaren eszentrikotasuna  
• Hortz-saihetsaren profila 
• Hortzaren distortsioa  
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• Azkeneko lau ezaugarriak oso bereziak dira, eta engranajeak 
neurtzeko makina berezietan kontrolatzen dira; hori dela eta, ez 
dira hemen adieraziko.  

• Bestalde, engranajearen kanpo-diametroa kalibre edo mikrometro 
arruntarekin kontrolatzen da.  

• Beraz, hemen azalduko diren bakarrak dira engranaje zuzenetan 
hortzaren lodiera kontrolatzeko tresnak:  

 

  - Bi irristatzaileko kalibrearen bidezko kontrola  
   - Mikrometro platertxodunaren bidezko kontrola 
 



10.4.1. Bi irristatzaileko kalibrea 

• Modulu-kalibre izenaz ere ezagutzen da. 

•  h irristatzaileak mihia desplazatzen du neurria lehen 
zirkunferentziaren altueraren parean hartzeko.  

• Horrela, hortzaren e lodiera neurtuko da.  

• Neurgailu hau erabili aurretik,  

   h eta e kalkulatu behar dira. 
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• h = m + R(1-cosω)  

• m = engranajearen modulua  

• R = lehen zirkunferentziaren erradioa  

• ω = hortz lodiaren angeluaren erdia = 90°/z   

• z = hortz-kopurua 

• e = d sin ω  

• d = engranajearen lehen diametroa 

 

* Lehen begiratu batean, badirudi bi irristatzaileko kalibrearen bidezko kontrola erraza eta zehatza 

dela. Hala ere, edozein akatsek errore handiak eragin ditzake  hortzaren altueran edo forman. 



10.4.2. Mikrometro platertxoduna 

• Neurgailu hau mikrometro arrunt bat da, baina beraren haztagailuek 
plater-forma dute, engranajearen hortzen artean egoki ahokatzeko. 

 

 

 

 

• Engranajearen hari-neurriaren kontrola egiteko, nahikoa da formula 
honen bidez E kalkulatzea eta mikrometroarekin E horren 
egiaztapena egitea. 
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• Z = engranajearen hortz-kopurua  
• M = modulua ≈ kanpo-diametroa/ (z +2) 
• N = neurtzen den hortz-kopurua  

• E = W1 x M                                       ( N eta W1 taulan begiratu)                           

• Neurgailu honekin hartutako 
neurriak bi irristatzaileko 
kalibrearekin hartutakoak baino 
fidagarriagoak izaten dira. 
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10. Neurketa bereziak. Ariketak 

1. Zerrendatu itzazu lauki batean konoetan kontrolatu beharreko 

ezaugarriak eta haiek neurtzeko zer tresna eta zer metodo behar diren. 

 

 
2. Ariketa hauetan, mekanizatze-prozesuan konoak kontrolatzeko 

metodoak landuko dira. 

a) 1/20 konikotasuneko kono bat mekanizatu nahi da. Zenbat izan behar 

du X neurriak kono hori ongi mekanizatu nahi bada? 

b) Zenbat da kono honen angeluaren errorea irudiko datuen 

arabera? 



3. Kalkulatu irudi hauetako angeluen balioa. 



4. Zerrendatu lauki batean harietan kontrolatu beharreko ezaugarriak eta 

haiek kontrolatzeko zer tresna eta metodo behar diren. 

 

 
5.Torloju baten ezaugarriak hauek dira: M12 eta 1,75 mm-ko hari-neurria. 

Torloju horren  batez besteko diametroa kontrolatu nahi da harientzako 

mikrometro batekin.  Zer neurri du batez besteko diametroak torlojua 

zuzen mekanizatua badago? 

 

 
6. Aurreko ariketa egin M14 eta p=2 denerako. 

 

 
7. Pieza baten hariaren kontrola egitean, zertan lagundu dezake profil- 

proiektore batek? 

 

 
8. Zein da lantegian engranajeetan errazen kontrolatzen den ezaugarria? 

Nola egiten da kontrol hori? 

 

 
9. Engranaje zuzen batek 50 hortz ditu eta haren kanpo-diametroa 102,40 

mm da. 

a. Zenbat izango da platertxodun mikrometroarekin jasotako neurria, 

engranajea ondo egina badago? 

b. Zenbat hortzen artean hartuko da neurria? 



W1 eta z balioak 20º-ko engranaje zuzenetarako 


