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1. SARRERA
Lan hau egiteko ideia ikasleengandik jaso nuen; haiek erein zuten nigan proiektu
honen hazia. Duela urte batzuk, gure ikastetxeko tornu zaharra kendu egin zen,
eta tornu kopiatzaile batez ordezkatu; izan ere, ikasleak gaur egungo ekoizpenkateetarako heztea da gure helburua. Geroago, ordea, artean Lanbideko
ikastaroetan tornu kopiatzailea erabiltzea helburuetako bat zela, gure arteko
irakasle batek esan zuen: “ikasleek txantiloiak egiten ikasten dutenean, tornu
kopiatzailea erabiltzen ikasia dute jada; beraz, eskuzko tornua erosi behar dugu”.
Baita erosi ere.
Zurgintzako zikloan, egun batean, ikasle batek irakasleari eskuzko tornua nola
erabili irakasteko eskatu zion, eta irakasleak oinarri-oinarrizkoa irakatsi zion.
Handik gutxira, oinarri harekin, ikasleak autoaren abiadura-palankarentzat
zurezko buru bat eta eztia hartzeko tramankulutxoa egin zituen. Gabonetan
ikasle horrek Olentzerori tornu txiki bat eskatu zion; nik, harrituta, esan nion
txantxetan: “tornu horrekin ezin izango duzu whatsappeatu”; eta erantzun zidan:
“baina nire lanak internetera igoko ditut”. Eskuzko tornuari zer ikusten zion
galdetu nion orduan, eta ikasleak esan zidan “tornu kopiatzaile batean den-dena
pantaila baten atzean dago; ezin da ukitu egurra, ezin da sentitu“.
Hori entzutean, zirrara batek astindu zidan bizkarrezurra. Egia da, gizakiak
egurra sentitu egin behar du.
Egurra beti izan da, eta izango da gure bidelagun. Jaio eta berehala egurrezko
sehaskan egoten gara. Handik zurezko tronara pasatzen gara. Ostean datoz,
egurrez egindako zalditxoa, pala, goitibehera, tiragoma, ziba… Eta bizitzan zehar
zura hainbatetan erabili, ikusi eta ukitu ondoren, amaieran ere, egurrezko kaxa
batean sartzen gaituzte.
Grina du gizakiak, zalantza barik diogu, ilargiak, haizeak, elurrak edo euriak
egurrean uzten dituzten aztarnak sentitzeko. Grina hori baretzeko, tornua
erabiliko dugu.
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2. NORENTZAT
Maila
Eskuliburu hau Lanbide Heziketan, Zurgintzako 1. mailako hirugarren
ebaluazioan erabiltzeko egin dugu; izan ere, ikasleek erritmo desberdina dute,
eta sasoi horretarako jakiten dugu bakoitzak zer-nolako jarrera duen. Eskuliburu
hau ikastaro monografikoetan ere erabil daiteke (Lanbideko ikastaroetan,
musika-tresnen gaineko ikastaroetan...), eta batxilergotik zurgintzako goi mailara
datozen ikasleentzat ere egokia iruditzen zaigu.
Eskuliburu honen helburua ikasleak askatasun osoz lan sinpleak egiteko gai
izatea da. Lanak ez dira klonatu behar, kopiarik ez egiten ahaleginduko gara. Ez
dugu kopiarik egingo, neurri libreko piezak baino. Horregatik, hasieran
debekatuta egongo da kalibrea erabiltzea. Lanak, neurrien aldetik, gutxi
gorabehera zuzenduko dira. Piezak ez ditugu neurtuko, sentitu egingo ditugu.
Metodologia
Eskuliburu hau egiteko joan-etorriko metodoa erabili dugu; erraza eta mundu
guztian ezaguna. Irakasleak gutxieneko bat azaldu, eta ikasleak praktikatzen
hasiko dira (joan). Ondoren, zeozer berria azalduko zaie edo aurreko ariketetan
esandakoa errepasatuko dute (etorri), eta berriro ere praktikatu (joan). Metodo
honekin ikasleak ez du datu berriekin gainez egiten, eta, horri esker, diafragma
apurka-apurka joango gara irekitzen, eta ikasleak ez dira itsutuko.
Adibidez, lehengo ariketan, lan hori egiteko behar diren egur motak eta gubiak
bakarrik azalduko dira. Nire ustez, gubia mota guztiak azaltzea, gubia bat esku
artean oraindik izan ez badute, alferrikako lana da. Metodo hau ulertzeko beste
adibide bat: demagun futbola irakasten gabiltzala; zertarako azaldu zer den jokoz
kanpo egotea, oraindik baloia zelakoa den ez badakite. Lehengo eta behin zelaira
jaitsi beharko dugu, balioari ostikada batzuk eman, eta gero joango gara gelara
arauak ikastera.
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3. EGURRA
3.1

Ezaugarriak

3.2

Torneatzeko egur motak

3.1

Ezaugarriak

Tornuan

erabiltzeko

egurren

ezaugarririk

garrantzitsuenak

zuntza

eta

hezetasuna dira. Bi ezaugarri horien eragina gubia sartzean nabaritzen da.
Orain ikusiko ditugun adibideei eta praktikei esker, ederto ulertuko duzu
zuhaitzen morfologia:
Zuntza. Joan sukaldera, mesedez, hartu espageti bat eta apurtu. Oso erreza da,
ezta? Orain har itzazu espageti batzuk eta egin zilindro bat; gero, lotu ertzak eta
erdia zeloz. Orain apurtzen ahalegintzen bazara, kosta egiten da, ez da? Okertu,
bai, okertuko da, baina apurtu ez horren erraz. Orain zuhaitz guztiak, goitik
behera, zuntz (espageti) finez osatuta daudela errazago irudikatuko dugu.
Hezetasuna. Hezetasunaren eragina ulertzeko, ostera, espagetiak busti egingo
ditugu. Bustitzean bigundu egiten dira, eta biguntzean errazago okertuko ditugu,
baina apurtu, nekezago.
Beste adibide erraz bat txikota da, itsasontzietako soka lodiak dira txikotak.
Zuntzari haria ere deitzen zaio, eta zentzua du, zeren eta zuhaitzak hariz
osaturiko txikotaren modukoak baitira.
Dena dela, kontzeptu bi horiek tornua erabiltzen hasten zarenean ederto ulertuko
dituzu.
Esan beharra dago, egurrek adabegiak edo pitzadurak badituzte, kontu handiz
ibili behar dugula, batez ere edozein momentutan zatitzeko arriskua dagoelako.
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3.2

Torneatzeko egur motak

➢ Egur komertzialak
Pieza kopuru handiak ekoizteko, tornu handiak erabiltzen dira eta pieza berdin
asko ekoizteko, tornu kopiatzaileaz baliatuko gara. Tornu horretan, txantiloiak
edo marrazki-artxiboak erabiliko ditugu pieza klonikoak sortzeko, eta egur
komertzialak landuko ditugu. Egur komertziala ugaria, merkea eta errez
lantzekoa da; adibidez, pagoa eta lizarra.
➢ Egur bereziak
Tornu txiki eta ertainetan pieza bakarrak sortuko ditugu. Egur berezia erabiltzeak
piezei balio erantsia emango die. Nahiz eta pieza guztiak arbola beretik
ateratakoak izan, akabera oso desberdina izango dute arbolaren atal guztiek;
izan ere, kolorea, beta, zuntza eta alea desberdinak dituzte. Zati bakoitzak bere
ezaugarriak ditu: beroki baten botoiak, adibidez, nahiz eta neurri eta egur
berekoak izan, oso desberdinak izango dira. Kasu berbera dugu altzari baten
sagarretan...

Guk, lehenengo lanetan, erraz erosi edo aurkitu ahal diren egurrak erabiliko
ditugu; eta, apur bat ikasi dugunean, norbaitek emandako, geuk lortutako edo
erositako egur bereziak erabili eta landuko ditugu.
Hasteko pagoa dugu zurik onena. Pagoak ale xehea du, horregatik, tornuan oso
ondo lantzen da. Pagoa merkatuan errez aurkituko dugu, eta prezio onean.
 Erraz lortzekoak: pagoa, Valsain pinua (Pinus syvestris), haritz
amerikarra (Quercus rubra) eta gerizondo amerikarra (Prunus).
 Nekezago lortzekoak: intxaurrondoa (Juglans regia), gaztainondoa
(Castanea sativa) eta lizarra (Fraxinus excelsior).
 Komodinak: abura, aiousa eta alderra (haltz amerikarra).
 Bereziak: ezpela (Buxus sempervirens), olibondoa (Olea europarra) eta
fruta-arbolak.

Haritza (Quercus robur), gaztainondoa eta artea (Quercus ilex), ospe txarrekoak
dira, ale larria edo ertaina dutelako, batetik, eta lortzen zailak direlako, bestetik.
Guk, hala ere, erraz aurkitu ditugu eta gustura egin dut lan haiekin.
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4. TORNUA ETA OSAGARRIAK
4.1

Tornua

4.2

Osagarriak

4.3

Torneatzeko erremintak

4.4

Neurtzeko eta markatzeko erremintak

4.5

Zorrozteko erremintak

4.6

Lixatzeko eta akabera emateko produktuak

4.1

Tornua

Merkatuan denetariko tornuak daude, hasi zulagailu soil batekin eginikoetatik,
eta tornu erraldoietara bitarteko guztiak. Aukera horretan guztian, lehenenlehenengo, tornuaren potentzia izan behar dugu kontuan: horren baitan egongo
da zer egin daitekeen eta zer ez, eta baita piezaren akabera ere. Potentzia
gutxiko tornuen akaberak ez dira onak izaten.
Gure ustez, tornu oso txikia erostea dirua galtzea da. Tornu txikiak erabilita,
potentzia gutxikoak, amaiera eskasak lortzen dira eta egur eta diametro txikiak
erabiltzera mugatuta gaude. Tornu handiaren desabantailarik nabarmenenak,
ostera, oso garestia izatea eta leku handia behar izatea da.
Demagun potentzia gutxiko auto txiki bat erosten dugula; auto horrek leku
batetik bestera eramango gaitu eta, gainera, kontsumo handi barik. Hala ere,
ezin izango diogu karabanarik erantsi, aldapan gora ez du indarrik izango eta.
Noranahiko ibilgailu batekin, aldiz, karabana erraz eramango duzu, baina
garajea eta erregai-depositua handiak izango dira. Auto ertainak, ostera,
malgutasun handia du, zernahitarako balio du eta oso erabilgarria da.
Guk erosi dugun tornua pieza ertainak egiteko da, eta potentzia ere ertaina du.
Abantailak honako hauek dira:
 Lan egiteko erosoa
 Piezek akabera ona
 Aurrekontu ona
 Zarata gutxi
 Egur zati guztiak erabilgarriak
6

 Metro karratu gutxi
Aholkua: tornua erosi baino lehen, ikastaroren bat egitea komeni da (nik 40
ordukoa egin nuen). Batez ere, Ikastaroa amaitzean zer-nolako tornua behar
duzun argi izaten delako.
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4.2

Osagarriak
Heltzeko osagarriak
 Puntu eragilea eta kontrapuntua
 Tornu-platera
 Mandril euslea
 Espeka
 Luneta
Osagarriak
 Erreminta-euskarria
 Zulagailu-mandrila
 Hagaxka
 Luzapenak

Heltzeko osagarriak
Puntu eragilea eta Kontrapuntua


Puntu eragilea
Puntu horretatik piezari bira eragiten zaio. Morse konoa duenez,
torlojuan sartzean ahokatuta gelditzen da.
Piezak konoaren beste aldean hagin batzuk ditu egurrean sartu eta
piezari eragiteko.



Kontrapuntua
Puntu eragilearen beste alderdian dago eta hark ere Morse konoa badu.
Piezari eutsi egiten dio ardatzean, eta harekin batera egiten du bira.
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Tornu-platera
Platera torlojuan sartuko dugu, pieza 4 tirafondorekin lotuta duela. Beste
irtenbide bat da pinuzko plater bat erabiltzea martiritzat, eta tirafondoak
han sartzea. Gure pieza pinuari itsatsiko diogu kolaz eta pinuan bertan
sartuko ditugu 4 tirafondoak. Egur bien artean papera ipiniko dugu gero
errazago askatzeko.

Mandril euslea
Osagarri hau torlojuan sartzen da, eta piezei modu bitan heltzen die.
1) Atzaparrak estututa.
2) Atzaparrak zabalduta.
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Espeka
Espekak egiteko pieza berezia daukagu. Pieza horri mandrilaren
atzaparrak zabalduta helduko diogu. Pieza berezi hori zer zulotan jartzen
dugun, neurri hartako desfasea izango dugu.

Puntu-kontrapuntu espeka

Luneta
Piezak oso luzeak direnean erdialdean dardarari eusteko erabiltzen da,
mihimenaren moduan dantzatu ez daitezen. Hiru errodamendueraztunek inguratzen dute pieza, irudian ikusten den moduan.
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Osagarriak
Erreminta-euskarria

Zulagailu-mandrila
Kontrapuntuaren ordez ipintzen da, pieza burutik zulatzeko.
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Hagaxka
Pieza hau ez da katalogoetan agertzen, baina garrantzitsua da.
Hagaxkari esker atera ahal izango ditugu Mortse konoak.

Luzapenak
Landu behar dugun pieza puntutik kontrapunturako tartean sartzen ez
bada, luzapena erabiliko dugu; osagarri horrek bankada luzatzen
duenez, kontrapuntua urrundu ahal izango dugu.
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4.3

Torneatzeko erremintak

Hasieran, jarrerarik ohikoena denetariko gubiak eta merkeak erostea izan ohi da.
Horrela, edozein eratako lanak egiteko aukera izango dugula uste izaten dugu;
baina alderantzizkoa gertatzen da. Zenbat eta gubia desberdin gehiago izan,
zalantza gehiago izango ditugu. Zuzenena bost gehi bat erreminta erostea da,
eta horiekin konfiantza hartzea. Erosten ditugun gubiak garonazkoak izan
beharko dira, batez ere, gubia ganorabakoak erraz kamusten direlako. Erreminta
kamutsa ez da ona lanerako; izan ere, indar handiagoa egin behar izaten da eta,
gainera, akabera edo itxura eskasa uzten du.
Ez ahaztu erreminta kamutsekin indar gehiago egin behar dugula, eta, horren
ondorioz, arriskua nabarmen areagotzen dela.
Asko torneatu ostean eta lan bereziekin hasten garenean, orduantxe izango da
gubia bereziak erosteko sasoia. Beste era batera esanda, esperientziak diosku
katiluak eta boligrafoak gubia bakar batekin ezin direla egin.
Gure ustez, hasteko, gubiarik aproposenak honako bost hauek dira:

1. Arbastatzeko gubia
Lehenengo erabiliko dugun gubia da eta pieza biribiltzea izango du
eginkizuna. Horrekin kanpoko aldea arbastatuko dugu. Adarretan, azala
kenduko dugu; eta paralelepipedoetan, hertzak.
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2. Profilatzeko gubiak
Piezaren profilari forma konkaboa edo konbexua emateko erremintak.

3. Husteko gubiak
Pieza barrutik husteko, punta luzeko eta estuko gubiak erabiliko ditugu.

4. Trintxa alakatua
Honekin tarte oso estuak lortuko ditugu.

5. Puntadun ebakitzailea
Horrekin ebakiak egingo ditugu. Horri esker, oinarri bat izango dugu eta,
amaieran, piezaren aurpegi perpendikularra. Pieza askatzeko ere balio
digu.
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5+1

Arraspatzailea
Bosteko bikainean ez dugu sartu. Arraspatzaileak haria ebaki beharrean
apurtu egiten du. Arraspatzailearekin lan egitea askoz errazagoa da, eta
askotan nahitaez erabili beharko dugu, baina akabera oso txarrak izango
ditugu. Zuraren haria apurtzen duenez, piezak asko lixatu beharko dira, eta
batzuetan, nahiz eta asko lixatu, ezin izango ditugu guztiz leundu.
Horregatik, ahal den neurrian, ez dugu erabili behar.
Arraspatzailea ardatzaren beheko alderdian sartuko dugu, eta haria apurtu
egingo du; gubia, aldiz, ardatzaren goiko aldetik sartuko dugu, eta zura
ebaki egingo du.
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4.4

Neurtzeko eta markatzeko erremintak
 Zirkuluen erdia aurkitzeko txantiloia

Pieza biraka ibiltzen da tornuan, horregatik, piezaren ardatza (erdi-erdiko puntua)
aurkitzea oso garrantzitsua da.
Txantiloia erabiltzea oso erreza da: enborraren muturreko aurpegian ipini (koskak
baliatuz), eta marra bat egiten da; gero, biratu eta beste marra bat egin, eta beste
bat ere bai, nahi izanez gero. Marrak gurutzatzen diren puntua izango da
ardatzaren ebaketa-puntua.

 Puntzoia (eztena)
Ardatz-puntuak zulatzeko erabiliko dugu puntzoia. Gero, puntu eragilean eta
kontrapuntuan ahal den zentratuen estutuko dugu pieza, puntu horiei esker.
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 Konpasa eta kalibrea
Tresna horiekin pieza bueltaka dabilela ere barne- eta kanpo-diametroak neurtu
ahal izango ditugu. Konpasa beti neurria baino apur bat zabalago ipiniko dugu,
horrela, konpasak pieza zeharkatzen duenean, neurri zehatzetik oso hurbil
gabiltzala jakingo dugu.

4.5

Zorrozteko erremintak

Lanean gabiltzanean ez dugu zorrozteko denborarik izaten; hala ere, hauxe da
egin dezakegun hutsik handiena: erremintak kamustuta erabiltzea. Erremintak
ondo zorroztuta daudenean, egurra errez ebakitzen da, eta txirlora kiribilak
irteten dira. Aldiz, kamuts daudenean, koskak uzten ditugu.
Gubiak ondo zorroztuta daudenean, akabera oso ona izaten da; fin-fin uzten dute
piezaren azala eta ez dugu lixatu beharrik.
Erremintak zorrozteko, gaur egun, esmerilean jartzeko osagarri bereziak ditugu,
eta oso erraz zorroztuko ditugu lanabesak. Txantiloi horiek maniobra-tartea
txikitu egiten dute, eta, horri esker, ukigune txikiagoa eta kontrolatuagoa izango
dugu. Hau da, zorrozten gabiltzanean, gainazala errespetatuko dugu, eta baita
angelua ere.
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4.6

Akabera-teknikak

Erreminta egokiak erabiltzen baditugu, piezek ez dute ia lixatu beharrik izango.
Beraz, denborarik ez galtzeko, erremintak oso ondo zorroztuta egon behar dira,
eta arraspatzailerik ez dugu erabiliko, ahal dela.
Lixatzeko modurik egokiena da erreminta-euskarria kendu eta piezaren beheko
alderdian lixa ipintzea. Horrela, hautsak kanporantz egingo du, eta ez guregana.
Lixa alderdi batetik bestera mugitu behar da, piezan uhinik sortu ez dezan.
Erabili beti hautsaren kontrako maskara eta betaurrekoak.

Lixa: ale askotako lixen laguntzaz akabera oso onak lortzen dira.
Argizaria: argizaria eman, utzi tarte batean eta gero oihal batekin igurtzi.
Olioa: utzi pieza konketa baten barruan, eta bota olioa, xurga dezan.
Berniza: pieza isolatzeko, berniza ere eman daiteke, nitrozelulosikoa zein itsas
berniza.
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5. LEHENGO URRATSAK
Proiektu zehatzak egin baino lehen, ebaketa errazak egiten ikastea komeni da.
Ebaketa errazetan denbora eman behar dugu nahitaez. Hobe da hasieran apur
bat gogaitzea, hurrengo urratsetan ikaraz edo duda-mudan ibiltzea baino.
Hori dela eta, hasieran pieza paralelepipedoak hartuko ditugu. Gure ustez, 7 cmko sekzio karratukoak eta 35 cm luzekoak dira egokienak.
Pieza tornuan jarri aurretik, haren ardatza aurkitu behar dugu. Bat etorri behar
dira piezaren ardatza eta puntatik kontrapuntura doan marra, bestela tornuan
espeka bat izango dugu biraka.

Hona hemen jarraitu beharreko urratsak:

Mahaian
Paralelepipedoaren buruetako planoan, erdia aurkitu eta marka egin. Marka
horietan

zulotxoak

egingo

ditugu

puntzoiarekin,

puntu

eragilean

eta

kontrapuntuan kokatzeko; horrela, bira egitean, pieza orekatuta izango dugu.

Tornuan
Heldu piezari tornuan. Kontuan izan pieza estuegi badago bira egitea kostako
zaiola eta, aldiz, solteegi badago gubia sartzean askatu egingo dela. Horregatik,
pieza ipini ostean, eskuekin bira batzuk eragin beharko dizkiogu, ondo helduta
dagoela ziurtatzeko.
Erreminta-euskarria behar bezala kokatu. Erreminta-euskarriak ardatzaren
altuera berean egon behar du, eta piezaren punturik irtenenetik hiru milimetrora
ipiniko dugu. Tarte hori dugula ziurtatzeko, berriro ere eskuekin bira eragin, eta
ikusi piezak ez duela erreminta-euskarria ukitzen.
Abiadura, gutxi gorabehera, minutuko 600 biran ipiniko dugu. Abiadura doitzeko,
motorraren uhala polea handiagora edo txikiagora aldatuko dugu; edo, bestela,
(tornu hobeetan) botoi graduatzailea erabilita doitzen da.
Gure ustez, minutuko 600 bira da hasieran lan egiteko abiadura, eta akabera ona
izateko minutuko 1000 biran ipiniko dugu. Abiadura handiegia arriskutsua da;
abiadura motelegian, aldiz, pieza ez da ondo ebakiko eta, era berean, arriskua
izango dugu.
Ipini betaurrekoak tornua piztu aurretik.
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Piztu eta ikusi dena ondo dabilen. Tornua biraka dabilenean zarata arraroren bat
entzuten badugu, itzaltzea da onena, eta berriro begiratzea. Zarata arraroak dira
alarmarik eraginkorrenak.

Erremintak eta erabilera
Tornuan, arbastatzeko gubia erabiliko dugu lehenengo. Hasteko modurik
egokiena eta errazena honako hau da: gubia egurraren gainean ipini,
tangentean; gubia ondo helduta dugula, apurka-apurka, atzez ekarriko dugu
ebakitzen hasten den arte.

Garrantzitsuena da gubiaren alakaren planoa piezak biraka osatzen duen
zilindroaren tangentean egon behar dela beti. Erraz konturatuko gara alaka
zilindroaren gainetik badago ez duela pieza ebakiko; behetik badago, ostera,
indar pixka batekin gehiegi sartuko da, eta trabatu egingo da. Hori gertatzen
bada, bai erremintak, bai piezak salto egingo dute. Edo baliteke pieza gelditzea
ere (motorra ezinean hasi eta zarata arraroa egingo du).
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Horregatik da oso garrantzitsua gubian zenbat material sartzen den neurtzea.
Erremintari zer-nolako angelua ematen zaion dago gakoa:

Hasieran, gorputza behartuta moduan edo gogor sentituko dugu, baina laster
mugituko gara naturaltasunez eta pentsatu beharrik gabe. Autoa gidatzen hasten
garenean berdin gertatzen zaigu: eskuak bolantean tinko eta norbait ito behar
bagenu bezala eramaten ditugu hasi berritan.
Gorputzari tente eutsi behar diogu, eta, hankak altxatu barik, gerria erabilita
mugitu.
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6. URREZKO ARAUAK
Urrezko arauok kontuan izan behar ditugu une oro.
1. Lehenengo erreminta beti arbastatzeko gubia izango da. Biribildu egin
behar dugu pieza, orekatuta egon dadin; bestela, abiadura igo ahala,
desoreka areagotzen joango da, eta ezin izango dugu lan egin. Gainera,
pieza desorekatua oso arriskutsua izaten da.
Pieza –txarto helduta egon delako-edo– mugitu bada, berriro biribildu
beharko dugu.
2. Ebaketak diametro handienetik txikienera egiten dira. Denok
dakigunez, erradioa zenbat eta handiagoa izan, abiadura handiagoa
izaten da, eta momentua ere bai. Horregatik, kontrara ebakitzen badugu
–diametro txikitik handira–, gubian gero eta egur gehiago sartuko da,
indarra areagotu egingo da eta baita arriskua ere.
Diametroaren gradientea oso altua ez den lanetan bakarrik jardungo dugu
ia arriskurik gabe, gubian sartzen den egur kantitatea egonkorra delako.
3. Beti ebakiko dugu kontrapuntutik punturako noranzkoan. Motorraren
indarra zuzenean kontrapuntura doa, eta kontrapuntutik egurrera.
Horregatik, indarra eragiten duen aldea ahultzen badugu, pieza apurtzeko
arriskua areagotzen da.

4. Erreminta-euskarriak piezatik hurbil egon behar du beti. Erremintaeuskarria urrun ipintzen badugu, momentua handiagoa izango da, eta
gubiak salto edo bira egiteko arriskua areagotuko da. Horregatik,
erremintak euskarriaren gainean egon behar du beti, eta piezatik hurbil.
5. Erremintak oso ondo zorroztuta izan behar ditugu.
6. Erabili betaurrekoak beti.
7. Manipulatzeko, deskonektatu tornua.
22

8. Efektu estroboskopikoa. Sarritan, argiaren frekuentziak eta tornuaren
biraketa-abiadurarenak bat egiten dute. Hori gertatzen denean, makinak
geldi dagoela ematen du, eta oso arriskutsua da horregatik. Batzuetan
makinaren motor-hotsak laguntzen digu, baina lekua zaratatsua bada edo
kaskoa ipinita badaukagu, arriskua areagotu egiten da. Arazo hori
saihesteko, martxako argi gorriak erabiltzen dira.
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7. HAMAR GEHI BAT ARIKETA
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8. BIDEOAK ETA ARGAZKIAK
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9. HIZTEGIA
Tornuaren atalak
1) Tornu-buru mugikor

7) Torloju

Cabezal móvil

Husillo

2) Tornu-buru finko

8) Finkagailu

Cabezal fijo

Abrazadera

3) Puntu eragile

9) Uhal

Punto de arrastre motriz

Correa

4) Kontrapuntu

10) Bolante

Contrapunta

Volante

5) Erreminta-euskarri
Portaherramientas
6) Tosta
Bancada
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Tornurako tresnak
1) Gubia

5) Ebakitzailea

Gubia

Segador

2) Arbastatzeko gubia

6) Lantza-puntadun ebakitzailea

Gubia de desbaste

Segador punta de lanza

3) Profilatzeko gubia

7) Txirula-mokodun ebakitzailea

Gubia de perfilar/contornear

Segador pico de flauta

4) Trintxa alakatua

8) Arraspatzailea

Formon biselado

Raspador

Osagarriak (ahokatzeko tresnak)
1) Morse konodun barauts-etxea

4) Baraila

Portabrocas cono morse

Mordaza

2) Tornu-platera

5) Lau barailako platera

Plato

Plato de cuatro mordazas

3) Mandril euslea

6) Luneta

Mandril de garras

Luneta

Orokorra
1) Espeka

6) Aireko torneaketa

Excentrica

Torneado al aire

2) Polea eragilea

7) Ardatzeko torneaketa

Polea motriz

Torneado al eje

3) Burua

8) Baraila

Testa

Mordaza

4) Ukitzailea

9) Torlojua

Tangente

Tornillo

5) Alaka

10) Tirafondoa

Bisel

Tirafondo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aireko torneaketa
Alaka
Arbastatzeko gubia
Ardatzeko torneaketa
Arraspatzailea
Puntu eragilea
Bankada
Baraila
Bolantea
Burua
Ebakitzailea
Erreminta- euskarria
Espeka
Finkagailua
Trintxa alakatua
Gubia
Haridun plater leuna
Heltzeko gailuak
Kontrapuntua
Lantza-puntadun ebakitzailea
Lau barailako platera
Luneta
Mandril euslea
Morse konodun barauts-etxea
Osagarriak
Polea
Polea eragilea
Profilatzeko gubia
Tirafondoa
Torlojua
Torlojua
Tornu-buru finkoa
Tornu-buru mugikorra
Tornu-platera
Txirula-mokodun ebakitzailea
Uhala
Ukitzailea

Torneado al aire
Bisel
Gubia de desbaste
Torneado al eje
Raspador
Punto de arrastre motriz
Bancada
Mordaza
Volante
Testa
Segador
Apoyo de herramientas
Excentrica
Abrazadera
Formon biselado
Gubia
Plato liso con rosca
Dispositivos de sujecion
Contrapunta
Segador punta de lanza
Plato de cuatro mordazas
Luneta
Mandril de garras
Portabrocas cono morse
Complementos
Polea
Polea motriz
Gubia de perfilar
Tirafondo
Husillo
Tornillo
Cabezal fijo
Cabezal movil
Plato
Segador Pico de flauta
Correa
Tangente
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