Nauwkeurig meten.
Grafische weergave van de precisie. (Schaal 2000:1)
- Schuifmaat.
- Schroefmaat.
- Micrometer

Voorwoord.
Het zal wel aan mijn leerlingen liggen, maar het lesprogramma dat ze bij Technologie
volgen is niet altijd even uitdagend. Eindeloze opdrachten op en via de computer
beginnen op een gegeven moment te vervelen. Daarom is er de ‘extra route’.
In de toekomst is het de bedoeling dat leerlingen zelf kiezen welke ‘onderdelen’ hun
interesse hebben en dus graag willen uitvoeren. Dat zouden niet alleen lessen in het
Technologie lokaal zelf hoeven te zijn, maar ook, bij voorkeur, lessen in de
praktijkafdeling.
Tot nu toe hebben de leerlingen de extra werkplekken in het Technologie lokaal zelf
uitgevoerd. Voor sommige onderdelen is dat geen enkel probleem.
De extra route bestaat uit de onderstaande werkplekken.
ICT

Motion artist 3.0
Excel
Digitale technieken
Microsoft Small Basic

Metaal techniek

KM3 CAD/CAM
Nauwkeurig meten. (Deze lesbrief)
Pneumatiek

Elektro techniek

Easyrelais
U&I meter
EasyProgIntFace
Interface Solderen

Algemene technieken

Bedrijfsbeveiliging
Gebouwen Besturing
Schakelen / Meten / Sturen

Het is de bedoeling dat van alle afdelingen (MEI / MOB) dit soort werkplekken
gecreëerd worden.
Soms kunnen ‘bestaande’ opdrachten van de afdelingen gebruikt worden. Het door ons
gebruikte lesmateriaal voor de techniek begint echter eenvoudig en wordt stap voor
stap opgebouwd naar een hoger niveau.
Deze ‘lange’ inleiding is voor de GL leerlingen te langdradig en technisch niet uitdagend
genoeg. Een GL leerling wordt niet opgeleid voor lasser of soortgelijke specifieke
beroepen. (Dat valt onder talenturen?)
De GL leerling moet technisch en taal-technisch op een ander niveau aangesproken
worden. Daarmee bedoel ik die onderdelen waarbij meer van het voorstellingsvermogen
en logisch denkvermogen van de leerling gevraagd wordt en lessen die in het Engels
uitgevoerd moeten worden zoals bij EasyProgIntFace al het geval is.
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Inleiding.
In deze les maak je kennis met meetinstrumenten die in de metaaltechniek gebruikt
worden. Je leert hoe ze genoemd worden, wat de belangrijke onderdelen er van zijn en
je gaat zelf ook nauwkeurig meten met die instrumenten!
Sommige onderdelen moeten voor een goede werking heel nauwkeurig op maat gemaakt
worden. Je kunt dan denken aan onderdelen van een brommer maar ook aan onderdelen
van machines voor micro processor fabricage.
In de metaalafdeling worden de onderstaande meetinstrumenten veel gebruikt.

Schuifmaat.
Misschien heb je je tijdens
de PSO lessen wel eens met
een schuifmaat gemeten.
Met een fatsoenlijke
schuifmaat kun je op vijf
honderdste (5/100)
millimeter nauwkeurig
meten. Dat is ongeveer de dikte van een hoofdhaar.
Hoewel er tegenwoordig ook goedkope digitale schuifmaten zijn, wordt de niet
elektronische schuifmaat nog veel gebruikt. Op een digitale schuifmaat wordt de maat
vaak op een honderdste millimeter getoond. Toch mag je er niet van uitgaan dat je er zo
nauwkeurig mee kunt meten. De schuifmaat is daarvoor niet ‘zwaar’ genoeg uitgevoerd.
Met een schuifmaat kun je de volgende soorten maten meten.




Binnenmaten. Bijvoorbeeld de diameter van een gat of de lengte van een sleuf.
Buitenmaten. De maten van een blokje of een rond werkstuk.
Dieptematen. De diepte van een gat of sleuf.

Het meetbereik van de meest voorkomende schuifmaat is 0 tot en met 150 millimeter.
Dat wil zeggen dat je elke maat daartussen op vijf honderdste millimeter nauwkeurig
kunt meten.

Beugel schroefmaat.
Met een schroefmaat kun je op 1
honderdste (1/100) millimeter
nauwkeurig meten.
Gemiddeld is een haar van je hoofd
5 honderdste millimeter dik. Dus
met een schroefmaat meet je 5
keer nauwkeuriger dan een
haardikte.
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Met een beugel schroefmaat kun je alleen buitenmaten meten. Voor het meten van gaten
en diepte heb je een andere schroefmaat nodig.
Het meetbereik is 25 millimeter. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld maten kunt meten
van 0 tot en met 25 millimeter.
Voor het meten van een maat van 45 millimeter heb je dus weer een andere
schroefmaat nodig.

Drie punts binnen schroefmaat.
Deze schroefmaat wordt
ook wel Imicro genoemd.
Met deze schroefmaat kun
je op vijf duizendste
(5/1000) en met sommige
zelfs op een duizendste (1/1000) millimeter nauwkeurig meten.
Deze meetinstrumenten zijn daarom duur.
Met een drie punts binnen schroefmaat kun je alleen ronde binnenmaten meten. Voor
het meten van gaten en diepte heb je een andere schroefmaat nodig.
Het meetbereik is meestal maar 5 tot 10 millimeter. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld
maten kunt meten van 25 tot en met 30 millimeter.
Voor het meten van een maat van 32 millimeter heb je dus weer een andere
schroefmaat nodig.

Vragen.
Ga naar de onderstaande website!
www.MetTech.nl

Klik op

. (Soorten schroefmaten.)

Beantwoord met behulp van de bovenstaande site de onderstaande vragen.

1.

Wat kost een beugel schroefmaat met een meetbereik van 0 – 25 mm?
_____________ Euro.

2. Hoe wordt de schroefmaat waarmee je de diepte van sleuven en gaten kunt meten
genoemd?
______________________________________
3. Wat kost de schroefmaat van vraag 2?
_____________ Euro.
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4. Hoe kan het meetbereik van de schroefmaat van vraag 2 aangepast worden?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Hoe wordt de schroefmaat waarmee je de lengte van sleuven kunt meten genoemd?
______________________________________
6. Wat kost een drie punts binnen schroefmaat met een meetbereik van 25 – 30
millimeter?
_____________ Euro.
7. Door welk onderdeel worden de drie meetpennen van de drie punts binnen
schroefmaat gelijktijdig naar buiten gedrukt?
____________________________________________________________
8. Wat is een groot voordeel van de drie punts binnen schroefmaat in vergelijking met
een twee punts binnen schroefmaat?
____________________________________________________________
Sluit de browser af.
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Schuifmaat.
De schuifmaat bestaat uit een aantal onderdelen. Deze moet je kennen voordat je er
mee gaat meten.
In de onderstaande tabel staan deze benamingen. Schrijf de benamingen op de juiste
plek in het kader van de onderstaande figuur. Zet een kruisje voor de benaming die je
ingeschreven hebt. Je mag natuurlijk internet gebruiken.
Slede

Vaste meetbek

Mesvormige binnen bekken

Nonius

Liniaal

Verschuifbare meetbek

Dieptemaat

Blokkeerschroef

Schaal verdeling

Met een goede schuifmaat kun je op 5/100 millimeter nauwkeurig meten. Wanneer je al
weet hoe je een 5/100 mm. schuifmaat moet aflezen, dan mag je meteen de volgende
vragen maken.
Weet je het niet precies, volg dan de les op de hieronder aangegeven site.
Ga naar de onderstaande website!
www.MetTech.nl

Klik op
en volg nauwkeurig de les op de computer.
(Aflezen van een schuifmaat.)
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Beantwoord de onderstaande vragen.

9. Welke twee verdeling staan bij de meeste schuifmaten op de liniaal?
__________________________________________________
__________________________________________________
10. Hoeveel streepjes staan op het onderste deel van de nonius van een 1/20
schuifmaat?
________ streepjes.

11. De bovenstaande schuifmaat in ingesteld op ____________ mm.

12. De bovenstaande schuifmaat in ingesteld op ____________ mm.

13. De bovenstaande schuifmaat in ingesteld op ____________ mm.

14. De bovenstaande schuifmaat in ingesteld op ____________ mm.
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15. De bovenstaande schuifmaat in ingesteld op ____________ mm.

16. De bovenstaande schuifmaat in ingesteld op ____________ mm.
17. Hoe groot is de som van de 6 afgelezen waarden van de ingestelde schuifmaten?
____________ mm.
18. Wanneer het antwoord op vraag 17 niet 316,35 mm. is, zoek dan uit waar je een fout
gemaakt hebt en verbeter het!
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Beugelschroefmaat.
Een schroefmaat wordt vaak micrometer genoemd. Dat is alleen juist wanneer je, zoals
de naam suggereert, op een duizendste millimeter nauwkeurig kunt meten.
De onderstaande schroefmaat is nauwkeurig tot op een honderdste millimeter. Deze
schroefmaat wordt ook wel beugelschroefmaat genoemd. Met deze schroefmaat kun je
buitenmaten meter. Bijvoorbeeld de buitendiameter van een as of de breedte van een
blokje.
De schroefmaat bestaat uit een aantal onderdelen. Deze moet je kennen voordat je er
mee gaat meten.
In de onderstaande tabel staan deze benamingen. Schrijf de benamingen op de juiste
plek in het kader van de onderstaande figuur. Zet een kruisje voor de benaming die je
ingeschreven hebt. Je mag natuurlijk internet gebruiken.
Ratel

Referentielijn

Trommel met schaalverdeling

Beugel

Aambeeld

Huls met schaalverdeling

Spindel

Spindelblokkering

Isolerende handgreep

Voordat je met deze schroefmaat kunt meten moet je weten/leren hoe je de
schroefmaat instelt op het werkstuk en hoe de maat afgelezen wordt.
© 2011 EduTechSoft.nl

Technologie Techniek

Pagina - 10 -

Meten met de beugelschroefmaat.
Wanneer er geen schroefmaat op je werkplek ligt, vraag je er een aan je leraar. Je weet
dat ze duur en gevoelig zijn dus voorzichtig mee werken!
De trommel kun je met de hand verdraaien. Dat mag niet al te zwaar gaan. Is dat wel
het geval, controleer dan of de spindelblokkering ‘vrij’ staat. Door het verdraaien van de
trommel zal de spindel verder in- of uitschuiven.
Je meet het werkstuk tussen de spindel en
het aambeeld. Eerst draai je met de trommel
de spindel tot dicht bij het werkstuk. Daarna
draai je met de ratel het werkstuk klem. De
ratel zorgt er voor dat iedereen dezelfde
‘meetdruk’ heeft. Dat is belangrijk omdat er
anders gemakkelijk meetverschillen
ontstaan.
De maat van het werkstuk lees je af op de
huls en de trommel.

Aflezen van een beugelschroefmaat.
Het aflezen van een beugelschroefmaat gebeurt in 4 stappen. Elke stap wordt
besproken.

Stap 1: Aflezen van het aantal hele millimeters.
Het aantal hele millimeters wordt van de huls gelezen.
Hiernaast is de Huls met
schaalverdeling van een
0…25 mm. schroefmaat
vergroot getekend.
De trommel is zonder
schaalverdeling getekend.
Het aantal hele millimeters lees je af op de
rand van de Trommel met schaalverdeling. De rand staat voorbij het 21 millimeter
streepje. Het aantal hele millimeters is dus 21.
Een ander voorbeeld.
De hiernaast getekende schroefmaat
staat op 7 hele millimeters.
Hoe het met de halve millimeters zit
leer je in stap 3

© 2011 EduTechSoft.nl

Technologie Techniek

Pagina - 11 -

Stap 2: Aflezen van het aantal honderdste millimeters.
Op de trommel staan de honderdste
millimeters. Je leest de trommel af bij
de referentielijn van de huls. (Zie pijl.)
Wanneer je de trommel bij de
referentielijn afleest kom je uit op 14.
Omdat dit honderdste millimeters zijn,
is de waarde Dus 0,14 mm.

Stap 3: Zie je een halve millimeter streep?
Het halve millimeter streepje onder de
referentielijn en na de 7 is niet
zichtbaar.
Wanneer je dit streepje niet ziet, hoef
je er niets meer bij op te tellen.

Stap 4: Optellen.
De maat waarop de schroefmaat ingesteld is bereken je als volgt.
7,00 + 0,14 + 0,00 = 7,14 millimeter.
De derde stap lijkt misschien overbodig en in dit geval is dat ook zo. Wanneer je echter
de trommel goed bekijkt, zie je dat de deze niet tot 99/100 maar tot 49/50 loopt.
Dat houdt in dat de 0,14 van de eerder afgelezen schroefmaat ook de waarde 0,64 moet
kunnen aangeven. Dat is precies het verschil tussen het wel of niet zien van de halve
millimeter streep.

Meer voorbeelden voor het aflezen van een beugelschroefmaat.
Het aflezen van de hiernaast
getekende schroefmaat gaat
als volgt.
Het aantal hele millimeters op
de huls is 18. (Dus 18,00 mm.)
Het aantal honderdste millimeters op de
trommel is 15. Decimaal schrijf je dat als 0,15 mm.
Na het 18 mm. streepje zie je nog geen half mm. streepje.
De maat is dus: 18,00 + 0,15 + 0,00 = 18,15 mm.
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In het volgende voorbeeld zie je dat afleesfouten fouten gemakkelijk gemaakt kunnen
worden.
Lees de hiernaast getekende
schroefmaat af.
Vul de waarden in de juiste volgorde
hieronder in.
De maat is:
_____ + _____ + _____ = _____ , _____ mm.
De hierboven getekende schroefmaat staat op 13,01 mm. Had je dat ook?
Je kunt hier eenvoudig 2 fouten maken.

Afleesfout 1. De trommel.
Het eerste streepje van de trommel is 0,01 mm.
Een veel voorkomende fout is dat hier 0,1 mm. afgelezen wordt. Dan krijg je natuurlijk
een heel andere maat.

Afleesfout 2. De huls.
Je moet goed kijken of je nou wel of niet het 13 mm. streepje ziet staan. Het is niet zo
dat bij het verdraaien dat streepje ineens zichtbaar wordt. Dat gaat geleidelijk.
Hoe weet je dan of het streepje wel of niet te zien is?
Dat kun je aan de honderdste millimeters op de trommel zien.
De trommel van de hiernaast
getekende schroefmaat is, door
terug te draaien, 2 honderdste
millimeter naar links verschoven
ten opzichte van de vorige
afbeelding.
De trommel staat op 0,49 mm.
Het streepje van de 0,5 mm. na de 12 mm. op de huls is ook te zien. Dus is het de hele
millimeter maat 12,00 + 0,49 + 0,50 = 12,99 mm.
De waarde 12,99 is bijna 13,00 millimeter. Als je voor de hele millimeter maat 13 zou
aflezen, zou de maat 13,49 moeten zijn.
Omdat dit zeker niet zo is, moet je de bovenstaande huls aflezen alsof het 13 mm.
streepje niet te zien is. Zelfs al zou je het al gedeeltelijk of zelfs geheel zien.
Om dezelfde redenen is bij de bovenste maat de hele millimeter maat 13,00 mm.
De reden daarvoor is dat de trommel net voorbij de nul staat. (0,01 Om precies te zijn.)
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Lees de hiernaast
getekende schroefmaat
af.
Vul de waarden in de juiste
volgorde hieronder in.
De maat is:
_____ + _____ + _____ = _____ , _____ mm.
De hierboven getekende schroefmaat staat op 22,84 mm. Had je dat ook?

Lees de hiernaast getekende
schroefmaat af.
Vul de waarden in de juiste
volgorde hieronder in.
De maat is:
_____ + _____ + _____ = _____ , _____ mm.
De hierboven getekende schroefmaat staat op 66,81 mm. Had je dat ook?
Wanneer je het aflezen nog niet helemaal goed begrijpt mag je de onderstaande les op
internet ook volgen.
Ga daarvoor naar de onderstaande website!
www.MetTech.nl

Klik op
(Schroefmaat aflezen.)

en volg nauwkeurig de les op de computer.

Aan het einde van de les op internet lees je 5 maten af.
Vul in de onderstaande tabel de afgelezen waarden in.
Maat 1

Maat 2

Maat 3

Maat 4

Maat 5

Hele mm.
Halve mm.
1/100 mm.
Maat in mm.

Sluit de browser af.
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Voorbereidingen voor het meten met de schroefmaat.
Een veelgebruikt hulpmiddel is
een schroefmaathouder.
Hiernaast zie je hoe je die
gebruikt bij het meten van kleine
werkstukken.
In het begin van de les is al even
over de ratel op de schroefmaat
gesproken.
De ratel wordt ook wel
gevoelsknop genoemd. Deze
zorgt er voor dat iedereen de
schroefmaat even strak
aandraait.
Zonder het gebruik van de ratel zullen er meet verschillen ontstaan!
Je moet de ratel dus gebruiken bij het meten. Dat werk als volgt.





Verdraai de trommel door er aan te draaien.
Het laatste stukje verdraai je de trommel met de ratel.
Wanneer de ratel klikt heb je de juiste meetdruk.
Lees de schroefmaat af.

Verder moet je er ook op letten dat je haaks op het werkstuk meet.
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Meetopdracht 1. Meten met een beugelschroefmaat.
Na de theorie is het nu tijd om te gaan meten.
Er is een houten blok met daarin 10 asjes.
Zo te zien hebben ze allemaal dezelfde
diameter, maar dat ga je natuurlijk wel
even controleren!
Meet de grote diameters van de 10
verschillende asjes. Schrijf de
gemeten waarden in de
onderstaande tabel.
Je kunt de asjes uit het blok
halen om nauwkeurig te meten.
Werk nauwkeurig en controleer met een
schuifmaat of je geen grote fouten maakt.

As nummer

Maat in mm.

As nummer

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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Meten met de Driepunts Binnenschroefmaat.
Met de schuifmaat kun je binnen-, buiten en dieptematen meten.
Wanneer je nauwkeuriger wilt meten, dan gebruik je een
schroefmaat.
Voor het meten van binnenmaten (gaten en sleuven) heb je een
heel andere schroefmaat nodig.
Voor het meten van ronde gaten wordt een driepunts
binnenschroefmaat gebruikt. Deze schroefmaat wordt ook wel
Imicro genoemd.
Bij de eerder gemaakte vragen heb je al kunnen zien dat dit dure
meetinstrumenten zijn. Het aflezen van deze schroefmaat lijkt
op die van de beugelschroefmaat, maar een paar zaken werken
net andersom.
Deze schroefmaten zijn meestal op 5/1000 mm. nauwkeurig. De
digitale uitvoering is zelfs op 1/1000 mm. nauwkeurig en kan
dus terecht een micro meter genoemd worden.
Een groot voordeel van deze schroefmaat is dat deze
zelf-centrerend is. Dat betekent dat de schroefmaat
zichzelf in het midden van het te meten gat plaatst.

Aflezen van een Driepunts Binnenschroefmaat.
Deze binnenschroefmaat lees je af zoals je bij de beugel schroefmaat geleerd hebt. Er
zijn wel een paar verschillen. Die gaan we bekijken.
Hiernaast zijn de huls en de trommel
van een driepunts binnenschroefmaat
getekend. Deze schroefmaat heeft
een meetbereik van 25 tot 30 mm.
Bij het aflezen hiervan telt wat je
niet ziet. Dus als volgt.
Het aantal hele millimeters op de huls
is 26. (Dus 26,00 mm.)
Het aantal honderdste millimeters op
de trommel is 33. (Dus 0,33 mm.)
Na het 26 mm. streepje zie je geen half mm. streepje meer.
De maat is dus: 26,00 + 0,33+ 0,50 = 26,83 mm.
Heel anders dus dan bij de beugelschroefmaat. Wat je niet ziet moet je wel meetellen!
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Wat je dus wel ziet telt dus niet.
Pas dat toe op de maat die
hiernaast getekend is.
Het aantal hele millimeters op de
huls is 25. (Dus 25,00 mm.)
Het aantal honderdste millimeters
op de trommel is 41. (Dus 0,41 mm.)
Na het 25 mm. streepje zie je een
half mm. streepje. Dus niet 0,50 bij
optellen!
De maat is dus: 25,00 + 0,41+ 0,00
= 25,41 mm.
Wanneer je goed kijkt zie je dat tussen de honderdste millimeters op de trommel nog
een streepje staat. Dat streepje staat
voor de vijfduizendste millimeters.
(0,005 mm.)
Hiernaast staat een voorbeeld voor het
aflezen van een maat op vijfduizendste
millimeter.
Het aantal hele millimeters op de huls is
28. (Dus 28,00 mm.)
Het aantal honderdste millimeters op de
trommel is 115. (Dus 0,115 mm.)
Na het 25 mm. streepje zie je een half
mm. streepje. Dus niet 0,50 bij optellen!
De maat is dus: 28,00 + 0,115+ 0,00 = 28,115 mm.
Het bovenstaande moet je goed begrijpen om de volgende meetles goed uit te kunnen
voeren.
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Meetopdracht 2. Meten met een driepunts binnenschroefmaat
Er is een houten blok met daarop
10 ringen.
Zo te zien hebben ze allemaal
dezelfde binnendiameter, maar
dat ga je natuurlijk wel even
controleren!
Meet de grote binnendiameters
van de 10 verschillende ringen.
Schrijf de gemeten waarden in de
onderstaande tabel.
Je kunt de ringen uit het blok
halen om nauwkeurig te meten.
Werk nauwkeurig en controleer met een schuifmaat of je geen grote fouten maakt

Ring nummer

Maat in mm.

Ring nummer

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Maat in mm.

Vraag aan je docent of en hoe je de gegeven antwoorden moet nakijken?
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