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Помично мерило



Помично
мерило

◦ Кљунасто мерило, шублер некада

непрецизно називан и нонијус према називу

скале коју најчешће користи за мерење, 
називи су за ручни мерни алат за разна

прецизна мерења спољних и унутрашњих

габарита, тачности обично 1/10 милиметра
за шублер који мери до 150 mm.



Основни делови

◦ Помично мерило се састоји од неколико

основних делова: 1-Мерни лењир са

непокретном скалом (назива се још и

главном скалом), 2-Покретна или клизна
скала (назива се још и помоћна скала), 3-
Вијак за фиксирање покретне скале. У
зависности од произвођача и

конструктивних карактеристика шублери

могу имати већи број причвисних вијака и

осталих елемената. Ипак, сматра се да су
најбоља помична мерила она са најмање

делова.



Спољашња
употреба
◦ Спољашње димензије

предмета се мере тако што

се предмет стегне између

мерних кракова за

спољашње мерење, палцем
се чврсто држи клизна

скала а затим се очита

измерена вредност.



◦ За мерење унутрашњих величина неког

предмета користе се мерни краци за

унутрашња мења. Они су много краћи од
раније поменутих и налазе се супротно од

њих.



Мерење унутрашњих
димензија

◦ За мерење унутрашњих димензија неких

предмета поступак је сличан као и за мерење

спољашњих димензија. Предмет се стегне
крацима за унутрашње мерење, палцем се

чврсто држи клизни део тако да се не помера а

затим се очита измерена вредност.



Мерење дубине

◦ На крају, за мерење дубине неких
предмета користи се додатна шипка за
мерење дубине. Она пролази целом дужином
непокретног дела помичног мерила а фиксно
је везана за покретни део, односно нонијус.

◦ Мерење је крајње интуитивно. Поставите
крај помичног мерила на ивицу предмета
чија се дубина мери. Затим померате нонијус
на доле док шипка за мерење не дотакне дно
мереног предмета. Тада очитате измерену
вредност.



Питања

Чему служи
помично
мерило?

Који су
основни делови

помичног
мерила?

Како
функционише
спољашна

употреба а како
унутрашња?

Како се мери
дубина са
помичним
мерилом?


