ENGRANAIA ZICINDRIKO ZUZENEN
F O R M A ZTA TAlLAKETA

Engranaia silindriko zuzenak guaiz aspaldidanik izan dira erabilfak.
Haciera batetan, zurezkoak ziren. Gaur egun, ordea, altzairu arrunt eta berezis
egiten dira batik bat.
i

Engranaia zilindrfko zlurenei forma emateko, b i sistema nagusi daude:
"moldeakera" eta "tailaketa".

Sictemarik zaharrena da, eta gaur egun gutxien erabilia. Modulu guztiz
handiko engranaiak lomeko da egokia sistema hau, Molde8 egin ondoren
burdina edo altzairu urtua botatzen da, eta hoztutakoan ateratzen, Hoítzak
ukitu eta hobetu beharra izaten da, sistema honetaz horts zehatzak ateratzen
ez direlako.

Gaur egun sistema hau da erabiliena engranaigintzan, abantaila handiak
bait ditu. Batetik, hortren arteko iasaiera ez dago utzi beharrik, eta lasaierarik
gabe lan egiten dulelarik, engñanaiek ez dute makinan bibraziorik sortzen.
Beraz, makinak hobeta lan egitan du. Bestetik, neurriz gaineko indarra eragiten denean ez da hortz bakar bat hausten, bi edo hiñu baizik. H o a a k , gainera,
erñotik haucten dira eta lurera osoan. Beraz, engranaiaren erresistentzia
askaz ere handiagoa da.

Engranaia hauek onak izan daiteren, ukipen-azalak garbi eta fin mekanizatuak izan behar dituste. Hortzaren profila osatzen duten lerro rnakurrsk ere
ongi marratuak egon behar dute. Horrela eginak badaude, engranaiek higidura uniformez, raratarik gabs ata abiadura handiz lan egin detakete.
Egin behar duten lanaren arauera, material desberdinezko engranaiak
datide. Erabilienak alrzairu moldatu, eltrairu forjatu, altzairu arrunt, altzairu
berezi eta brontzezkoak dira. Plastikozko engranaiak ere gero eta ugariago
ikusten dira.

Mekanikoki tailatutako engranaiak, bi sistema nagusiren bitartez lor daitszke. Sistema etenaren bidez, eta sistema jarraiaren bider. Sistema etenean
hortzak banaka banaka egiten dira. Horretarako, formadun fresa eta zatigailuaz baliatzen dira. Sistema jarraian. berriz, hortzak automatikoki eta etengabe ateratren dira rnakina berezien bitartez.

1.

Engranaigintzarakri rnakina bereziak

Makina hauek sailkatteko, engranaia zilindriko zuzenen hortrak tailattelío
zein erreminta erabiltzen den hartuka dugu kontutan. Horren araueña, hiru
sistema aztertuko ditugu: pinoi sortzailearena, krernai lerarena eta torlojo
amaigabearena.

a ) Pinoi sortzailearena. Sistema honetan, pinoi ebalea da erreminta.
Pinoiak. sgin nahi den engranaia zilindriko zuzenaren forma berdina du.
Tailaketa-sistema hau aztemeko, Fiar dezagun 1. irudia.

P pinoi metalikoa disko plactiko batedan biratzen dela pentsa dezagun.
Biraketa eta presioari esker. diskoaren ertzari forma berria erarriko zaio
engranaia metalikoarekin ongi funtzíona dezan. Diskoaren ertzeko hortzak,
sortzailearenak bera lakoak izanga dira.
Pinoi sortzailearen hortzak, tirkulu bilkariaren formakoak baldin badira,
dis~oakmodulu berdineko becte edozein engranaiarekin ere funtziona dezake; pinoi txiki batekin edo kremailerarekin adibidez.
Egin deragun orain entseiu berbera disko metaliko bateran. Pinoisortrailea, altzairu tailatuzkoa da. Hartr gurtiak zorroztuak ditu, eta makina
batetan muntatua dago. Pinoia gora eta behera dabil bertikalki, mortaiatreko
makinetan bezala.

Lehendabizi hortzarte bat tailatzen du disko metalikoan; eta orduan, erreminta nahiz pieza bata bestearengan poliki-poliki biratzen hasten da, bi gurpil
engranatzen ariko balira bezala. Piezak bira osoa ematen duenean, pinoiarekin engranatzeko rnoduan dago.
bP Kremailsrarena. (Sunderland makina). Sistema honetan, erreminta
kremailera da 1Ek. 2. irudia). Lehengo sistemaren oinarri berdina du. Hemen
hortzak e2 dira etengabe sortzen, kremailera luzera txikikoa izaten delako.
Erreminta gora eta behera ibiltzen da R gurpileko hortzak tailatuz. Krernailera
ata gurpfla, elkarrekin engranatuko balute bezalaxe decplazatzen dira. Noizbehinka, kremailera hom-neurri jakin batzuk atzeratu beharra dago. beste
hortz berri batzuk taila ditzan.

Honela tailatutako engranaiak, inodulu bardineko beste edozainekin
funtziona dezake. Sistema honen abantailetako ber ewemintaren rorrozketa
da. Hortzaren profila zurana bait da.
C ) TorioJo amafgabearena. Sistema honen oinarria 3. irudian ikus daiteke. Hor, krernailera bat gurpil batekin engranatren ari dela eta bida ibater
hortzak tailatzen ari zaiola pentsa dezakegu. Kremaileraren hortzak maívra
etanez irudikatuak daude, era torlojo amaigabeeren profilaren pareparean
daude. Torlojo amaigabea lerro jarrair marraztua dago, eta inklinaturik ipintzen da. Torlojoaren inklinazio-angelua eta helizeeiena berdfnak dira. lkusten
denez, torlojoaren horttak etai krernailerarenak pare-parean daude.

Torlojo amaigabea eta pieza abiadur~egokir biratzen baldin baditugu
(torlojoaren aspirak eta gurpilaren hortr-kopurua kontutan iranik), gurpilaren
homak luzetaraka desplazatuko dira, kremailerak gurpilarekin engranatuko
balu bezalaxe.

Prak'tikan, torlojo amaigabea gurpiiarekin sinkronizaturik biratzen da, eta
emeki-emeki desplazatzen da gurpilaren zirkulu batetik bestera.
Sistema honsn bidez lortutako gurpilek rnodulu berdineko beste edozeinekin engrana dezakete.

[l. LERRO MAKUR ZlKLlKOAK
Lerm makur ziklikoetan bost mota desberdin daude: 1. EpisikEoidea. 2.
Zikloidea. 3. Hipozikloidea. 4. Perizikloidea. 5. Zirkulu bilkaria.
R zirkulua beste G oinarrizko rirkvlu baten kanpokaldean biratren bada,
epizikleidea sortzen du (Ik. 4. irudia). R zirkulua G lerro zuzen batetan biratzen
bada, zikl~ideasortzen du (ikus, 5. irudial. R zirkulua G oinarrizko zirkuluaren
barnekaldean biratuz gero, hipozikloidea izango dugu (ik. 6. irudia). G oinarrizko zirkulua biratzen den R zirkuluaren barruan badago, perizikloidea izango dugu (ikuc 7. irudia). Eta azkenik, biratzen den R zirkuluak diametroa infinitu badu (!erro zuzena baldin bada, bestela esan) G oinarrizko zirkuluan
biratz~ndenean, zirkulu-bilkaria sortzen da (ikus 8. irudia).

5, IRUOIA. Zikloidea

6. 1RUDIA. Hipozikloidea

7. ARUOIA, Perirtkloldaa

Irudietan, biratzen den zirkuluari R Petra esarri saio, eta oinarrizko zirkuluari G letra. R sirkulua OAg bitartean biratu denean, OA zikloidearen zatia
sortu da: era, irudi guztietan, ondoko ekuazio hauek betetzen dira:

AgO = ArO
OA = AgAi
Froga bezala, A puntuak zirkunfarentzia jakin batetan egon behar duela
pentsa daiteke. Zirkunñerentziaren zentrua oinarrizko zirkufuarena da, eta tirkunferentziak "Ar" puntutik pasa behar du. 5. irudiko kasuan, zirkunferentzia
G lerro suzenaren paralelo bihurtzen da, 8. irudian, berrir Ibilkariaren kasuan),
AgA = AgO ekuazioa betetzen da.

Lerra ziklikoaren A puntuan elkartzuta marratren badugu, elkartzut hori
Ag punzutik pasatzen deEa ikusiko dugu; bi zirkuluen instante bateko ukigunetik alegra. Horregatik hain zuzen erabiltzen dira lerro ziklikoak engranai hortzen profila marrazteko.
4, 5, 6 eta 7. irudietako Ferro makurrekin engranaia ziktoidalak osatzen
dira. eta 8.goarekin zirkulu-bilkarizko engranaiak.

Egin dezagun 1 eta 2, engranatu behar duten gurpilak direla. sta R, eta
R, tirkunferentria sortzaileen erradioak (ikus. 9. irudial.

R , rirkulua 1 zirkuluaren barnekaldean biratzen cienean OH, hipozikloidea sonzen du. eta 2 zirkuluaren kanpokaldean biratzen denean OE, epizlkloidea. Era berean, R, zirkulua 2 zirkuluaren barnekaldean biratzen denean

OH, hipozikloidea sortzen da: eta 1 zirkuluaren kanpokaldean biratzen
denean. OE, epirikloidaa.

00,= O,B, dela kontutan izanik, eta era berean 00, = O,&, (hortzaren
lodieraren erdia), M,O, nahiz M,O, egiazko simetri atdatzak dira. Beraz:
A,B, = OE, epizikloidea
A,B, = OE, apizikloidea

B,C, = 051, hipezikloidea
&,C, = OH, hipozikloidea

Ondoren, engran~ienkanpo eta barne-zirkunferentsiak rnairaztuz bi hortzen profila mugatuko dugu.

Hemen, engranatte-lerroa eta A 0 nahis OG rirkulu sortzaiteen arkuak
berdinak dira. Beren AOG luzera (engranaran kanpezirkunferentziek mugatual, P,OQl edo P,OQ, engranai arkuarena besalakoa da.
Engraneia rikloidalek bemtitasun negusi hauxe dute: beren engranai
lerroa zirkriluaren arkua izatea.
Zirkunferentzia sorttailearen enadioa edorein Izan daiteke, eta R, nahir
R,ren balioak (bi gurpil bakarrik direneanl desberdinak izan daiterke. Baina,
beti ere, modulu berdineko beste edozsin gurpilekin engranatu ahal izatsa
(gurpil harmonikoak izatea) komeni da; eta, horretarako, zirkunferentzia sortzaileek erradio berdinak izan behar dituzte, Bestela. engranai lerroak ez lirateke berdinak izanga.
Normalean, bietan gurpil txikienaren erradioaren erdia izan ohi da zirkunferentzia sortzailearena. Hara ere, rnodulu jakineko gurpiE handietan zirkunferentzia sortzaileak hsndiagoak dira. Baita oso gurpil txikietan ere, hortzaren
punta forma estuegiz gera ez dadin.
Jatorrizko zirkunferentzia eta zirkunferentzia sortzaileak berdinak direnean, engranaiarik iraunkorrenak lortzen dira. Bestetik, gurpFI txikietan hortzkopurwa gubT daiteke.

Har dezagun 10. irudia. 1 sta 2 jatorrizko zirkunferentziak ditugu, bsren
zentruak M,M, lerro zuxenak lotren dituelarik. B i xirkunferentzien ukigunea O
puntua da, Puntu horretan S,S, berro zuzena marraztuko dugu. M,M, lerroarekin angelu bat osatuz. Normalcan, 75" takoa izaten da angelu hori.
M, eta M, zentrustatik, MIS, eta M,S, elkartzutak ezarriko ditugu.
Elkartzuten balioak honako hauek izango dira:

M,S, = r, = R, - sin 75" = R,
M,S, = r, = R, sin' 75" = R,

-

. 0,996
*

0,996

Zentruak M,eta M, harturik, eta erradioak r, eta r, izanik, N, eta N, zirkunferentziak Iortuko dibugw. C I S , lerro zuzena N, sirkunferentzian biratuz,
berriz, EOF bilkaria. Eñigranaia zikloideetan beralaxe, simetriaz baliaturik hortzen beste aldea mugatuko dugu. Engranaien kanpo era barnezirkunferentziak matratuta, hornen profil osoa osatzen da.
Bilkariak oinarrizko xirkunferentzien C eta E puntuetan bukatzen direnez
gero, barne-zirkunferentziak txikiagoak direnean (1 0. irudiko kasuan bezalaxe) levo zusener osatu behar da profila.

Engrana; lerroa, S,S, lerro zuzena da, eta bere luzera AG. kanpotirkunferentsier mugatua bait dago.

Bitkarizka engranaia hauen berezitasun nagusia, engranai lerroa lerro
zuzena ñzatea da.

Oinarrizko zirkulu bakoitzari, S,S, lerro sortzailsak duen posirioa duela,
bilkari bakarra dagokionez gero, modulu berdineka gurpil guztiak harrnonikoak isango dira. M, eta M, zentruak urreratu eta urrutiiatu egin daitezke

gurpilek elkar ongi engranatzen dutslarik. Abantaila handia da hau engranaien muntaiaraka; er bait da zikloidaletan adinako zehasrasunik behar
hemen,
Normalean, bilkarizko engranaiak egiten dira tailatzeko makinetan.

C)

HORTZEN PROFILA MARRAREKO GRANT-EN SISTEMA

Grant-en sfstemaren bidez, bilkarirko engranaiak marra daitezke (ik. 1 1.
irudia).
Sistema honan bidsz, bilkariaren ardes zirkunferentsiaren arku bat edo bi
i p i n ~ e ndira, hortz-kopuruaren arauera. Hortzaren profila marratzeko honeEa
egin behar da:

Gurpilaren A, jatorrizko rirkunferentzia, C, kanpo-tirkunfsrantzia eta B,
barne-zirkunferentzia marrazten dira. A, zirkunfersntzian, eta II. irudiak erakusten duen bezala, hortz-neurriaren luzera hartu eta bi zati egiten da. Izan
ere, tailatutaka hortzetan, homaren lodiera eta hutsunearanak berdlnak izan
behar dute.

1 1 , IRUDIA

Ondoren, O zirkrinferentzia ipintzen da. "Eraikuntza"ko sirkunferentzia
dela esaten zaio honi, eta bere R'erradioa jatorrizko zirkunfeienttiaren R erradioa baino txikiagoa da. Baina; R' = 29/30. R erlazioaz loturik daude,

Bera, a = R

- R'

= R/30.

Gero, eraikuntzako zirkunferentzian zentru eginik ete "b" erñadioa harturik, 1 eta 2 puntuen arteko arkua marrazten da (2 puntua jatorrizko zirkunferentzian dago), hortzaren buruari profila mugatur. Era berean, eñaikuntzako
sirkunferentzian zentru eginik eta "cm erradioa harturik, 2 eta 3 puntuen arteko arkua rnarrazten da. 3. puntua eraikuntrako zirkunferentzian dago. 3 puntutik 8, barns-zirkunferentziareino lerro zuzenak mugalzen du profila. Lerro
zuzena erradialki ipinia dago, baina hondoan borobilunea du. Eorobilaren
erradioen balioak aurkitzeko, ondoko taularen "b," eta "c,"' lbalioak "m"
moduluaz biderkatu behar dira. Beraz, b = b, . m eta bestetik, c = c, . m.

'%b'

eta '"c,"en bailioak. hortz-kopuruaren arauerakoak dira.

Orain arte esandakoak hortr-kopurua 36 baino atikiagoa denerako balio
du. 8aina hertz-kopurua 36 baino handiagoa baldin bada. "c"' erradiodun
bigarren arkua ez dago marraztu beharrik, 1-2 arkua 3 punturaino erradio
berdinez luzatsea nahikoa bait da. Hortz-kopuru handi hauen erradioa kalkulatzeko ere, taulan daude balioak.

- abindura = velocidad
- berne-zirkunferentzia = circunferencia interior
- bilkeri = evolvents
- doitasun = piecisibn
- ebale = corrants
- elkalrtzut = perpendicular
- sngranaia zilindriko zuzen = engranaje cillndrfco recta
- eten = discontinuo
- formadun f r e s ~= fresa da forma
- higidura = movfimiento
- hortr-kopuw = número de dientsii
- hom-neurri = paso entre dientes
- jatorrizko zirkunferentzia = circunferencia primitiva
- kanpo-zirkunferentria = circunferencia exterior
- lasalera = juego. holgura
- lerro makur = llnea curva
- marra &en = trazo interrumpido
- moldeaketa = moldeada
- monaiatu = mortajar
- prof i l = p e d l
- sortraile =. generador
- tailaketa = tallado

- torlojo amaigabe = tornillo sin-fin
- ukigwne = punto

de cantado

- ukipan-azal = superficie de contacto

- zatigailu = aparato divisor
- zirkulu-bilkari = evolvente de clrculo
- zirkunferentzia sortzaile = circunferencia generadora
- xur = madera

