
ACOUTACIÓN

A finalidade das cotas é indicar as dimensións do obxeto 
representado. Formúlanse en milímetros, sempre que as medidas 
do obxeto non precisen unidades maiores. As medidas refírense 
sempre ás dimensións reais, independentemente da escala 
aplicada no debuxo.

Auxiliares de Cota- son liñas finas continuas que parten 
perpendicularmente dos extremos da magnitude a medir, 
sobrepasando lixeiramente (2 ou 3 mm) as liñas de cota.

Liñas de Cota- son liñas finas continuas, paralelas á magnitude de 
referencia, e quedan limitadas polas auxiliares de cota, polas 
mesmas aristas ou por eixos de simetría.

Frechas de Cota- nos extremos das liñas de cota, deben ter un 
ángulo aproximado de 15º e unha lonxitude 4 ou 5 veces maior que 
o espesor máximo das liñas do debuxo. Todas as frechas dunha 
mesma imaxe deben ser aproximadamente do mesmo tamaño.
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As liñas de cota deben estar separadas a non menos de 8 
mm. do contorno da figura. A separación entre sucesivas 
liñas de cota será de 5 mm como mínimo.

Cifras de Cota- colócanse enriba ou á esquerda das liñas 
de cota, centradas cando hai espazo ou sobre a 
prolongación. O tamaño óptimo das cifras é de 4 ou 
5 mm (nunca inferiores a 2,5 mm), e da separación entre 1 
e 2 mm. Cando a magnitude anotada é un raio ou un 
diámetro, a cifra vai precedida da letra R ou do signo Ø.

Hai que evitar sempre que duas liñas de cota se corten. O 
cruce de liñas auxiliares debe evitarse sen que afecte á 
craridade interpretativa da medida. Tampouco deben 
cortarse unha auxiliar e unha liña de cota.
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