ENG RAHAIA ZILINDRIKO ZUZZNAK
l. Engranaien teoria. Horztun guipilek bi ardatzen arteko trans misiosistema bat úsatzen dute. Bi ardatzen arteko abiadura-erlazioa erabat finkoa
da. Ez bait dago engrane bat bestearekiko irristatseko modurik,
Ardatzen arteko abiadura-erlazioa formula honek ematen dw:

"n", gurpll eragileraren abiadura angeluarra da (biralS/minutu-tan ematen da normal) eta "n,", gurpil eraginarena. "2" gurpil eragilearen hortzkopurua da, era "s," gurpil eraginarena.

1. inrdian ikusten diren bi mal zilindrikoak oinarrtzat harturik, 2. irudian
dauden bezalsko hortz batzuk egin dairezke, bi gurpilen artean irristatzerik
gerta ex dadin. Ara! rilindrikmk ezkutatu baldin badira ere, teorikoki hor daude, eta elkarrekiko tangente dira.

Aral edo zirktrnlieremia hauek gutaiz garrantzitsuak dira engraneen
rnarraketa eta kalkulurako. Jatorrirko zirkunferentziak bait dira.
Engrsnaistan, transmisio-erlazioa guaiz finkoa eta zehatza da. Baina
transrnisioaren errendimendua ez da ona izaten hortza forma egokizkoa ez
baldin bada. Engrane eragileak 100 2.P.-ko potentzia baldin badu, engrane
eraginak 90 2.P.-koa hartuko du adibidez, hortzen artean rnarruskadura
dagoalako. Eñrendimendua hobea izan dadin, engranaien hortzen forma

beretia da. Forma berezi horri esker, marruskadura txikia da, eta hortzak bata
bestearsngan bira emanar desplazatren dira.
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Engranaia zilindriko zuzsnak. Engranaia hauek higidura-ardatz paralelotan transrnititzeko erabiltzen dira. 1. irudiko bi zilindro tangente dituzte
oinarritzat (jatorrizko zilindroak). Engranaien hortrak zilindro horietan daude,
sortraileen norabidean. Horregatik, "engranaia zilindriko zuzen" deitzen zaie.
Engranaia zilindrikoen dirnentsioak kalkcilatzeko, zilindroaren ardatzarekiko elkartzuta den ebakidura hartzen da, eta hor agertten dira diametroa,
homen forma, e.a. Beraz, jatorrizko zilindroa aipatu ordez. jatorrizko zirkulu
edo zirkunferentziak srabiliko ditugu. Jatorrizko zilindroen behaíra, izan are,
homaren luzera aztertzerakoan bakarrik izango bait dugu.

Beraz, edozein neurritako engraheak egin daitezke. Baina, engraneak
egiteko errerninta (fresa) gehiegi beharko litzatekeelako, neurri standard eta
jakin batrutake angranaiak bakarrik egiten dira.

Bi standardizazio-sistema daude engranaietarako:

a) Engranaia metriko edo moduluzkoak

b) Engranaia ingeles edo "pitch"ezkoak.

Gaur egun, moduluzko engranea "pitch"erkoa baino askokor ere gehiago
egiten da.

3. Moduluzko engranaien kalkrilua. 3. irudian, engrane baten elementu
nagusienak marraztu difugu:
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= Jatorrizko diametroa
= 8arne-diametroa
= Kanpo-diametroa
= Hortr-buruaren altuera

h' = Hortz-oinaren altuera
.H = Hortz osoaren altuera

t = Hortzaren luzera
P = Hortz-neurri zuzena

"Jatorrbko zirkunferentzia". hortzak bi zati berdintsutan banarzen dituen
zirkunferentzia da. H~ltzenrnañraketa geometrikorako oinarria da. Bi gurpilek engrantzen dutenean, beren jatorrizko zirkunferentziek tangente izan
behar dute.
"Modulua", engranea definitzen duen dimentsio garrantritsua da. Definizioz, engrane baten rnodulua "hortz-neurria zati ic" zenbakia da. Modulua,
beret, zenbaki abstraktu bat da. Baina, moduluan oinarriturako edozein kalkwlu egiteko, neurri guztiak milimetrotan eman behar dira.
Moduiciaren definiriotik, bl formula hauek lortsen dira:

Beraz, rnoduluai milimetro 'batekoa baldin bada, p = 1 x 3,14 = 3,14
mm. eta 2 rnilirnetrotakoa bada, p = 2 x 3,14 = 6,28 mm.
Jatorrizko titkunferentziaren luzerari

Z deitren

baldin 'badiogu:

p

Eestetik, "2" gurpilaren hortz-kopurua delarik, Z = z
; D/z = p/n = m
Beraz,
m = D/z

p. eta
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D =Z

D = M * z
z = D/m

(4)
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(41, E
1 eta (63 formuletan jatorrizko diarnetroa erabiltzen da. Barnedlametroa eta kanpodiametroa ezagutzea falta zaigu orain.
Horttaren profila lerio makur indefinftw batek osatzen du. (Berez, bi lerro
makur dira: bata hortz-burukoa, eta hortz-oinekoa bestee. Jatorrizko zirkunferentzian elkafizen dira bi lsrro rnakurrakl. Engranea egiterakoan, ordea.
lerro makur hau mugatu egiten da komeni den altuerara. Moduluzko engranaiek, altuera hauetera mugatzen dituzte hortr-burua eba hortt-oina:

Hortz-oina hortz-burua baino handixeagoa da. Horri esker, engranatzen
deiten bi horlzen artean lasaiera txiki bat dago.
Kanpodiarnetroaren balioak aurkitzeko:

Barne-diametraaren formulsk aurkitzeko, beidintsu jokatuko dugu:

Hortzsran altuera erraz kalkula daiteke:

Beraz, P = 1" duen engrane batek, p = 3.1411 = 3 . 1 4
eta P = 11/," duenak, p = 3,14/1,5 = 2,09"

"PitcWaren eta rnodulwaren balioak alderantzizkoak direla kontutan hartu behar dril.
6. Pizch-azko engranaen kalkulua. 3, irudiari begiratur, hau aurkitzen
dugu: C = rr D eta C = z p

-

Berar,
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; eta n/p = rlD

Hortik,

21. fomulak, rera dio: "pitch"a, jatorrizko diarnetroaren hazbete bakoim r i dagokion hortz-lropuma dela. Batzutan, "pitch"a honela ematen da.
Gurpil hauetan hortz-burua eta hortz-oina mugatu egiten dira, eta:

Beraz, kanpo-dlametroa kalkula~eko:
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eta hemendik, beste formula hauek ateratzen dira:

z-2,5

P

Azkeniz, hortzen arteko lasaiera eta hortzaren guztizko altuera kalkulatzeko:

7. Ardatzen zentru-arteko distantria gurpil ingelssetan, 5. irudian Ekusten dugunez:

8. Modulri eta pitch-szko gurpilen artako baliokidetasunak. Engranaiaren homaren forma, moduluzkoa nahiz pitch-erkoa izan, berdina denez gero.
modulu bakoittari pitch bat dagokio, eta batekor bestera. Izan ere, moduluzko engraneetan; p = m n (milimetrotani pitch-ezko engraneetan; p = x/P
Ihazbetetan).
Berar, m

-
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(milimetrotan) = z/P (hazbetetan).

Bi balioak unitate berdinetan ipintsen baldin baditugu:

n
25,4
eta hortik m = P
P

m n=25,4-

Ondoren, modulu eta pitch-en arteko baliokidetasunak agertzen ditugu
zerrenda batetan:
Pirch
standarda

Dagokion
modulua

Modulu
standarda

Qagokion
pitch-a

Pitch
standarda

Dagokion

modulua

3"

Mcdulu
standarda

8,47

Dagokion
pitch-a

8,47
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9. Moduluzko gurpilen baste zsnbait kslkulu. Batzutan, sentruen arteko
distanbia sta abiadura-erlazioa ezagunak izaten dira engranatzen duten bi
gurpiletan. Beraz, E eta nl/n, ezagunak dira, eta R, nahir R, erezagunak.
Baina. R,/A, = D,/D,=-

m.21
m -2,

R , --n,
=-n,
n, ' R,
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Mernen, bi ezeragun eta bi ekuazic ditugu.
R, = E

- R,

Eta era berdinean: R, =

eta;

E - R P -n2
-A,
-7;
n, (E - R,)

E
1

+-"1
"2

= n,

. R,

eta

- abiadura angeluar = velocidad angurer
- alderantzizko = inverso
- gainaral zilindriko = superficie cillndrlca
- barne-diametre = didmetra interior
- batura = suma (resultado da operacibn)
- ebakidura = seccibn (corte)
- elkartzut = perpendicular
- eragile = ~onductor(engrane]
- eragin = conducido (engrane1
- erradio = radio (de eircunf.)
- finko = fijo
- fresa = fresa [herramienta)
- sartzails = generatriz
- hazbete = pulgada
- hortz-buru = cabeza de diente
- hortz-kopuru = nhrnero de dientes
- hortz-oin = pis de diente
- hortz-neurri = pasa (entrendientes}
- horztun gurpil = rueda dentada
- kanpo-diamstrii = dihrnetrri exterior
- lasaiera = juego (holgura)
- ferro makvr = llnea curva
- marruskadura = rozamiento
- norabfde = dirsceidn
- profil = perfil
- transrni~io-erlazlo= relael6n de tmnsrnisidn
- jatorri t k o ziikunferantzia = circunferencia primitiva
IÑAKI AZKUNE

