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1. Generalități
Transmisiile utilizate în lanţurile cinematice de precizie, ca de
exemplu: maşinile-unelte CNC, pentru antenele RADAR; în lanţurile
cinematice de comandă de la echipamente aerospaţiale; în
mecatronicǎ etc., reclamă funcţionare cu precizie cinematică ridicată şi,
totodată, cu jocuri minime între flancuri [1]. Ideea realizării unei
transmisii melc–roată plană, cu posibilitatea reglării jocului între
flancuri, a venit de la transmisiile melc–roată melcată, executate în
varianta duplex. La aceste angrenaje melcate, melcii sunt asimetrici,
adică, flancul stâng nu se poate suprapune peste flancul drept, prin
rotire cu 1800 [2]. Flancurile antiomoloage ale melcului posedă
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parametri elicoidali diferiţi, fapt ce creează efectul de grosime variabilă
a spirei, necesară reglării jocului prin deplasarea axială a melcului.
Datorită flancurilor cu paşi axiali diferiţi, respectiv, cu moduli diferiţi,
aceşti melci au primit denumirea: duplex; bipas; à pas différentiel, sau
dual–lead, [1].
Prin diferenţa de pas, ∆p x , în raport cu pasul mediu p x ,
rezultă şi diferenţa de modul ∆mx în raport cu modulul mediu mx .
Vor exista, în acest caz, trei moduli: mediu; mărit şi micşorat,
după cum urmează [1]:

mx = mx ;
mxM
= mx + ∆mx ;
mxm
= mx − ∆mx ;

(1)
(2)
(3)

în care, indicii: M şi m, corespund modulilor, mărit, respectiv, micşorat.
2. Angrenajul melc-roată plană
La angrenajul melc–roată plană, utilizarea unui melc duplex,
având doi moduli, mărit şi micşorat, în scopul posibilităţii de reglare a
jocului între flancuri, prin deplasarea axială a melcului, impune, ca şi la
angrenajele melcate duplex existenţa a trei cilindri de rulare: mediu d0 ;
mărit d0M şi micşorat d0m . În această situaţie, formulele pentru
calculul modulilor axiali primesc forma [1]:
2a ⋅ d0M
;
(4)
mxM =
z2 ⋅ d0M − 2z1 Rc2 − a2

mxm =

2a ⋅ d0m
z2 ⋅ d0m − 2z1 Rc2 − a2

;

(5)

Diametrele de rulare, mărit şi micşorat, se vor calcula cu
ajutorul următoarelor expresii:

d0M =

d0m =
556

2z1 ⋅ mxM Rc2 − a2 ⋅
z2 ⋅ mxM − 2a
2z1 ⋅ mxm Rc2 − a2 ⋅
z2 ⋅ mxm − 2a

;

(6)

;

(7)

Diferenţa de modul se va calcula cu formula:

∆mxt = mxM − mxm

(8)

şi se va utiliza, la calculul, “efectului duplex”, care reprezintă creşterea,
sau descreşterea, grosimii spirei melcului pe o anumită distanţă în
lungul axei sale. ”Efectul duplex” se exprimă prin relaţia [1]:

jocul între flancuri ∆mxt
.
=
cursa de reglare
mx

(9)

Fig.1 Diferenţa de modul exprimată sub forma efectului duplex [1]

”Efectul duplex” se poate alege conform nomogramei din figura
1 [1].
Prin urmare, utilizarea unui melc duplex, în angrenajul melc–
roată plană este realizabilă, rezultând posibilitatea de reglare fină a
jocului la montaj, posibilitate benefică în cazul angrenajelor melc–roată
plană, care funcţionează în unele transmisii speciale din mecatronicǎ.
În continuare acest gen de angrenaje se va numi angrenaj
melc duplex – roată plană.
Datele iniţiale necesare concepţiei angrenajului melc duplex
roată plană, corespund în întregime datelor iniţiale prezentate pentru
angrenajele melc–roată plană.
Raza interioară, Ri2 , a roţii plane se va calcula cu formula:

557

Ri2= Ra2 − b=

Da2
− b.
2

(10)

De asemenea, raza de calcul, Rc , se va determina prin relaţia

Rc =

Ra2 + Ri2
.
2

(11)

Modulul axial, mx , se va calcula cu formulele (4) şi (5).
În continuare, cu ajutorul formulelor (12) şi (13) se vor calcula
înălţimile capului şi piciorului dintelui.
Înălţimea capului dintelui, la angrenajul melc-roată plană, se va
calcula cu formula:

hk1,2 =κ1 ⋅ mn ,
iar înălţimea piciorului
asemănătoare:

dintelui,

se

(12)
va

calcula

hf1,2 =κ2 ⋅ mn ,

cu o

formulă
(13)

în care, coeficienţii κ 1 şi κ 2 sunt supraunitari şi au valori cuprinse
între limitele [1]:
(14)
1 ≤ κ1 ≤ 1,5 ,
respectiv,
(15)
1,2 ≤ κ2 ≤ 1,9 .
Înălţimea totalǎ a dintelui, la angrenajul melc-roată plană, se va
calcula cu formula:

h=
z1,2 hk1,2 + hf1,2 .

(16)

“Efectul duplex” se va stabili pe baza nomogramei din figura 1,
de unde va rezulta ∆mxt . Valorile modulilor, mărit şi micşorat, se vor
obţine prin următoarele relaţii:

mxM = mx + 0,5∆mxt ;
mxm = mx − 0,5∆mxt .
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(17)
(18)

Pe cele două flancuri ale melcului duplex, de moduli diferiţi,
unghiurile elicelor de referinţă vor fi caculate prin formulele:
z ⋅m
(19)
arctg 1 xM ;
γ 0M =
d0

z1 ⋅ mxm
.
(20)
d0
Unghiurile de angrenare, în secţiunea axială a melcului duplex,
se vor calcula cu ajutorul formulelor următoare:
tgαnsM
arctg
α xsM =
;
(21)
cos γ 0M
arctg
γ 0m =

arctg
α xlm =

tgαnlm
.
cos γ 0m

(22)

Grosimea spirei melcului, în secţiunea normală se va calcula
cu formula (19), iar în secţiunea axială prin formula (18).
Paşii axiali, mărit şi micşorat, ai flancurilor melcului duplex se
vor calcula cu formulele:

p xM= z1 ⋅ π ⋅ mxM ;
p xm= z1 ⋅ π ⋅ mxm .

(23)
(24)

Unghiurile pe care le formează tangentele, în punctul de calcul,
la liniile directoare ale flancurilor roţii plane, se vor calcula cu
următoarele formule:
z ⋅m
a
(25)
=
βmM arccos
− arctg 1 xM ;
Rc
d0

z ⋅m
a
(26)
− arctg 1 xm .
Rc
d0
Coeficientul diametral al melcului duplex se va calcula cu
formula:
d
(27)
q= 0 .
mx
=
βmm arccos

3. Concluzii preliminarii
Cu ajutorul elementelor calculate, prin formulele menţionate,
pot fi elaborate desenele de execuţie ale melcului duplex şi roţii plane.
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Elementele prezentate în aceată parte a lucrării se apreciază a
fi importante, deoarece definesc angrenajele melc duplex- roată plană
cu posibilitatea reglării jocului dintre flanuri, precum şi parametrii
geometrici ai angrenajului melc duplex-roată plană.
Prin crearea transmisiei melc duplex-roată plană se obţine
posibilitatea transformării mişcării de rotaţie cu înaltă precizie şi cu
jocuri reduse în angrenare, după cum se reclamă după cum se reclamă
la mecanismele cu precizie cinematică ridicată, echipamente
aerospaţiale şi în mecatronică.
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