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THE DETERMINATION OF GENERATING ACCURACY
OF ELICOID SURFACE WITH A DEVICE ATTACHABLE
ON THE PLANE GRINDING MACHINE
The paper presents the basic elements for determination of generating
accuracy of helicoid surface with a device attachable on the plane grinding
machine.
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În lucrare se prezintă un dispozitiv de rectificat suprafeţe
elicoidale ataşabil pe maşinile de rectificat plan (figura 1 şi figura 2).
Figura 2 ilustrează reglarea dispozitivului pe placa de control.
Ghidajul de culisă (1) din figura 1 este reglat unghiular, pe principiul
riglei sinus, cu ajutorul pachetului de cale plan-paralele (2) (figura 1).
Unghiul de înclinare al ghidajului de culisă (1) se calculează cu
formula:
H
(1)
ctγ w = f ,
π ⋅ Dw
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unde, Hf este pasul elicoidului pe care îl va genera dispozitivul, iar
Dw este diametrul de rulare al roţii melcate (3) (figura 1).

Pentru studiul de caz adoptat, Hf = 77,72 mm , iar pentru
roata melcată (3) Dw = 30 mm . Din relaţia (1), unghiul de înclinare al
ghidajului de culisă, va fi:
γw =
500 29′23,4′′ .
Valoarea pachetului de cale plan-paralele se calculează cu
formula:
(2)
E w= 55,36 ± 65 ⋅ sin γ w .

Fig. 1 Dispozitivul de generat suprafeţe elicoidale aşezat pe placa de control
pentru reglarea pasului elicoidal (fotografie făcută la S.C.Sculăria srl Cugir)
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Fig. 2 Dispozitivul de generat suprafeţe elicoidale montat pe masa magnetică
a maşinii de rectificat plan (fotografie făcută la S.C.Sculăria srl Cugir)

Din relaţia (2) se obţin pachetele de cale plan-paralele:
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′′ 105,508 mm
E w1
= 55,36 ± 65 ⋅ sin500 29′23,4=

.
E w2 = 5,212 mm
Pachetele de cale plan-paralele se vor monta în poziţia (2)
(figura 2).
În continuare, dispozitivul se va monta pe masa magnetică a
maşinii de rectificat plan (figura 2). Dispozitivul se va înclina la unghiul
tangentei la elicea de referinţă a elicoidului piesei, în acest scop
utilizându-se rigla sinus (1) şi pachetul de cale plan-paralele (2),
conform figurii 2.

Fig. 3 Verificarea preciziei pasului suprafeţei elicoidale a piesei rectificate cu
ajutorul dispozitivului mecanic, pe aparatul Klingelnberg tip PWF250 (fotografie
făcută la S.C.Sculăria srl Cugir)

În continuare, se va verifica precizia pasului suprafeţei
elicoidale rectificate, cu ajutorul dispozitivului mecanic prezentat, prin
utilizarea aparatului Klingelnberg, tip PWF 250 (figura 3).
Reglarea deplasării palpatorului se face prin înclinarea unui
ghidaj pentru deplasarea culisei suportului palpatorului.
Formula de calcul a pachetelor de cale plan-parelele, pentu
înclinarea ghidajului are expresia:
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în care:

E w = 150 ± 300 ⋅ sin γ w ,
H
tgγ w = f .
π ⋅D

(3)
(4)

Fig. 4 Aparatul de amplificare şi înregistrare aparţinând aparatului
Klingelnberg PWF250 pentru abaterile pasului suprafeţei elicoidale
rectificate pe dispozitivul mecanic (fotografie făcută la S.C.Sculăria srl Cugir)

Fig. 5 Diagrama cu înregistrarea abaterilor pasului suprafeţei
elicoidale rectificate cu ajutorul dispozitivului mecanic
(fotografie făcută la S.C.Sculăria srl Cugir)
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Pentru studiul de caz Hf = 77,72 mm , iar diametrul rolei
aparatului este D = 30 mm şi ca urmare pachetele de cale planparalele sunt:
E w1 = 229,514 mm;

E w2 = 70,486 mm.
Utilizând scara de amplificare a aparatului PWF250, de 500:1,
(figura 4) respectiv, o diviziune de pe diagramă egală cu 2 μm, se
obţine diagrama (figura 5), a abaterii pasului suprafeţei elicoidale
rectificate cu dispozitivul mecanic prezentat.
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