
INDUSTRI TEKNOLOGIA I

MEKANISMOEN SISTEMEN ARIKETAK

1. Bizikletaren gurpilen diametroak 70 cm  neurtzen du. Bizikletak

40  km/h  abiadura  lortzeko  zein  izan  beharko  litzateke  atzeko

gurpilaren ardatzaren biraketa abiadura? Erabil ezazu  b/min-ko

unitatean. Sol: 303,15 b/min.

2. Kotxe baten abiadura 90 km/h da. Bere gurpilen diametroak 58

cm  balio  du.  Kotxearen  atzeko  ardatzaren  biraketa  abiadura

kalkula ezazu b/min-ko. Sol: 823,22 b/min

3. Bizikletaren gurpilak 28 rad/s-ko abiadura angeluarraz biratzen

dira  eta  euren  diametroak  70  cm  balio  du.  Kalkula  ezazu

bizikletaren abiadura km/h-ko. Sol: 35,28 km/h

4. 84  rad/s-ko  abiaduraz  biratzen  diren  56  cm-ko  gurpilen

motorraren abiadura kalkula ezazu. Emaitza km/h-ko eman ezazu.

Sol: 84,67 km/h

5. Motorraren  ardatzari  atxikituta  dagoen  80  hortz  duen  gurpila

1250 b/min-ra  biratzen  da.  Gurpilari  16  hortzetako  pinoia  dago

engranatuta. Zein da pinoiaren biraketa abiadura? Sol: 6250 b/min

6. 12 volteko motorraren ardatzean 64 hortzetako eta  52 mm-ko

diametroa duen engranajea biratzen da. Gurpil honi 16 hortzetako

pinoia engranatzen da eta bere biraketa abiadura 6400 b/min da.

Kalkula ezazu motorraren biraketa abiadura. Sol: 1600 b/min
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7. Motorraren atzeko ardatzak 40 Nm-ko momentua garatzen du

eta gurpilen diametroak 56 cm balio du. Kalkula ezazu motorra

eta bere gidaria aurrera bultzatzeko behar den indarra. 

Sol: 142,86 N

8. Motor elektrikoak bere ardatzean 60 Newton.metro garatzen du

2800 b/min-ra biratzen denean. Ardatzean 80 hortz duen gurpilak

16 hortzetako pinoiarekin engranatzen du. Kalkula ezazu:

a) Zein da pinoiaren biraketa abiadura?

b) Pinoiaren ardatzean zein da garatutako momentuaren balioa?

Sol: 14000 b/min; 12 Nm

9. Irudian  elektrizitatea  lortzeko  sistema  adierazten  da.

Alternadorean  bizikleta  estatikoaren  atzeko gurpilaren biraketa

energia  elektrizitate  transformatzen  da.  Gurpilak  70  cm-ko

diametroa  du  eta  alternadorean  poleak  8,5  cm.  12  Volteko

tentsioa  lortzeko  alternadoreak  900  b/min-ko  abiadura  izan  behar  du.  Zein  izango  da

bizikletaren gurpilaren biraketa abiadura?               Sol: 109,29 b/min

10. Tailerrean  dagoen  zutabedun  taladroak  irudian  adierazten  den

transmisio  sistema  du.  Sistema  mekanikoak  berdinak  diren  bi

polea-joko ditu. Joko bakoitzaren poleen diametroak 60, 180 eta

270 mm dira.  Taladroaren  biraketa  abiadura aldatzeko uhalaren

posizioa  aldatzen  da  plano  berean  dauden  polea  bikotea

inguratzeko.  900  b/min-ko  abiaduraz  biratzen  den  motorrak

sistema  higitzen  du  eta  bere  ardatzean  30  Nm-ko  momentua

ematen du. Kalkula ezazu:

a) Uhala irudiko posizioan dagoela zein abiaduraz biratzen da taladroaren ardatza?

b) Zein izango da ardatz eroanean garatzen den momentuaren balioa?

Sol: 4050 b/min; 6,67 Nm
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11. 9.eko ariketaren datuak kontutan hartuta zein abiaduraz eragin

behar  zaie  pedalei?  Eman  dezagun  pedalen  ardatzean  36

hotzetako  platerrak  atzeko  ardatzean  12  hortzetako  pinoia

eragiten duela.        Sol: 36,43 b/min

12. A ardatz eroalea da (ZA1=16 ). B ardatzean bi engranaje daude,

ZB1= 32 eta ZB2= 14 eta C irteerako ardatza da ( ZC1= 42). Sistema

honentzat kalkula ezazu:

a) Transmisio erlazioa.

b) C  ardatzaren  biraketa  abiadura  800  b/min  izan  dadin  A  eta  B  ardatzen  biraketa

abiadura.       Sol: 6;4800 b/min; 2400 b/min

13. A ardatzari motorra konektatzen zaioenean ardatzean 60 Nm-ko

parea garatzen da. Sistema ideala izanik kalkula itzazu B eta C

ardatzetan garatzen diren pareen balioa eta sistemaren etekina.  

         Sol: 360 Nm; 120 Nm

14. A ardatza 1300 b/min-ra biratzen den motorrera konektatzen da

eta  28 Nm-ko momentua  garatzen du. Demagun sistema ideala

dela. Kalkula itzazu beste bi ardatzen, B eta C, biraketa abiadurak

eta garatutako momentuen balioak. Taula batean emaitzak adieraz

itzazu. Datuak:  ZA1=41;  ZB1=26; ZB2=54;  ZC1=22

B ardatza C ardatza

Biraketa abiadura (b/min) 2050 5031,82

Momentua (Nm) 17,76 7,23

15. Irudian zamak igotzeko sistema erakusten da. Polea eroalearen

diametroa  160 mm da,  eroanarena  640 mm eta  tornuarena  240

mm.  Motorraren  biraketa  abiadura  500  b/min  izanik  kalkula

ezazu: 

a) Sistemaren transmisio erlazioa.

b) Tornuaren biraketa abiadura.

c) Zama 20 metroko alturara igotzeko behar den denbora (segundotan).

Sol: 4; 125 b/min; 12,73 s
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16. Uhal  garraiatzaileak  zerealak

eramaten  ditu.  Muturretan  280

mm diametrodun  poleak  ditu  eta

euren  ardatzen  arteko  distantzia

40 m da. Sistemaren motorra 2500

b/min-ko  abiaduran  biratzen  da  eta  bere  ardatzean  dagoen  amaigabeak  250  hortzetako

gurpila eragiten du. Kalkula ezazu:

a) Horzdun gurpilaren biraketa abiadura.

b) Uhalaren abiadura lineala.

c) Zereala ale batek 40 m higitzeko behar duen denbora.

Sol: 10 b/min; 0,199 m/s; 201,04 s

17. Irudian 45,8 kg-ko zama igotzeko sistema erakusten da. Polea

eroalearen  diametroa  160  mm  da,  eroanarena  640  mm  eta

tornuarena 240 mm. Motorrak bere ardatzean 18,2 Nm-ko parea

garatzen du. kalkula ezazu: 

a) Tornuan garatu egin behar den momentua zama igotzeko.

b) Sistemaren etekina. Sol: 53,92 Nm; % 74

18. 15  kg-ko  zama  igo  nahi  da.  Horretarako  12,5  Nm-ko  pare

maximoa garatzen duen motorra akoplatzen da 40 cm diametroa

duen poleara.

a) Kargak zer nolako parea sortzen du polearen ardatzarengan?

b) Motorrarekin karga igo ahal daiteke? Zergatik?

c) Diseina  ezazu  karga  igotzeko  transmisio  sistema  egokia.

Zein izan beharko du bere transmisio erlazioa? 

Sol: 29,43 Nm; Ez; 2,35

19. Irudiko transmisio sistemak 38 hotzetako bi engranaje koniko,

60  hotzetako  koroa  eta  amaigabea  du.  Irteerako  ardatzean  1,5

bira/s-ko biraketa abiadura eta 2 Nm-ko momentua lortu nahi da.

Kalkula ezazu:

a) Motorraren biraketa abiadura.

b) Motorrak garatutako momentua.

Sol: 5400 b/min; 3,3·10-2  Nm
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20. Irudian  labadora  baten  transmisio  sistema  adierazten  da.

Motorraren  polearen  diametroak   9  cm  neurtzen  du  eta

danborraren diametroak 45 cm. Motorraren biraketa abiadura 450

b/min  da.  Marruskadura  galerak  %  10  dira.  Kalkula  ezazu

danborrak  garatu  dezakeen  indarra  motorraren  potentzia  30  zp

bada. Zein izango da danborraren abiadura lineala?

Sol: 955 kg; 2,1 m/s

21. Irudian sistema mekanikoa adierazten da. Kalkulatu:

a) Transmisio erlazioa.

b) Irteerako ardatzaren

biraketa abiadura.

c) Sistema  alderantziz

funtzionatuko  balu  eta  8

cm-ko  gurpilaren

ardatzari  1300  b/min-ko

abiadura  aplikatuz  gero,

zein  izango  zen  1

gurpilaren biraketa

abiadura?  Sol:  9;

88,89 b/min;11700 b/min

22. Ondoko transmisio sistema kontutan hartuta kalkula ezazu:

a) Pisuaren abiadura lineala (m/s)

b) Azkeneko gurpilak garatutako potentzia eta momentu lineala.

c) Motorraren potentzia kalkulatu jakinda sistemaren etekina % 60 dela.

Sol: 0,0157 m/s; 44,1 Nm; 15,39 W; 25,65 W
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23. Ondoko irudietan adierazten den transmisio sistemarako kalkulatu:

a) Mekanismoa azal ezazu, adierazi zein den gurpil eroana eta eroalea. Gurpil bakoitza

bere ardatzarekin duen lotura mota eta identifikatu operadore mekanikoak.

b) Taula  batean  adierazi  kutxaren  transmisio  erlazio  eta  irteera  ardatzaren  biraketa

abiadura guztiak.  Adieraz ezazu abiadura biderkatzailea den ala murriztatzailea den.
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24. Ondoko irudietan adierazten den transmisio sistemarako kalkulatu:

a) Mekanismoa azal ezazu, adierazi zein den gurpil eroana eta eroalea. Gurpil bakoitza

bere ardatzarekin duen lotura mota eta identifikatu operadore mekanikoak.

b) Taula  batean  adierazi  kutxaren  transmisio  erlazio  eta  irteera  ardatzaren  biraketa  abiadura

guztiak.  Adieraz ezazu abiadura biderkatzailea den ala murriztatzailea den.
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25. Ibilgailu baten mugimenduaren transmisio sistema erakusten da. Transmisioaren etekin % 84

izanik, kalkulatu:

a) Transmisio erlazioa

b) Palierren biraketa abiadurak

c) Palier bakoitzean garatutako potentzia

d) Palierretan momentuaren balioa

e) Ibilgailuaren abiadura lineala.
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