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CONSIDERATIONS ABOUT WORM-FACE GEAR DRIVE
WITH BACKLASH ADJUSTMENT POSSIBILITY (II)
The paper presents the basic elements of worm-face gear drive with
backlash adjustment possibility.
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4. Tehnologia de manufacturare e melcului duplex
Se prezintă în continuare, verificarea posibilităţii de
manufacturare a melcului duplex din punct de vedere tehnologic.
La angrenajele melc duplex–roată plană, după cum s-a
menţionat, spira melcului are forma unei pene.
Ca urmare, faţetele de la capul şi piciorul spirelor, în cazul unei
concepţii netehnologice, se pot reduce până la valori nepermise. Astfel,
valori mici ale faţetelor, de la capul spirei melcului, conduc la straturi
întrepătrunse de material cementat-călit, sau nitrurat.
Prin aceasta, capul spirei melcului devine casant, deci,
neutilizabil.
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De asemenea, dacă, faţeta de la piciorul spirei devine prea
îngustă, sculele: cuţit de strung, freză disc, sau disc abraziv, pot aşchia
fals flancul de vizavi, prin urmare, rezultă imposibilitatea de aşchiere.
Constructiv, se stabilesc, la melcul duplex, lungimile, înspre
spira care se îngroaşă, LpM şi înspre spira care se subţiază, Lpm .
În figura 2, sunt reprezentate aceste lungimi, obţinute
constructiv. Astfel, de la dintele de referinţă, de grosime s x 0 , pe
tronsonul pe care spira se îngroaşă, LpM , sunt realizaţi trei paşi mari,

p xM , iar pe tronsonul pe care spira se subţiază , Lpm , sunt realizaţi, de
asemenea, trei paşi mici, p xm .
Au fost notate cu fk , faţetele capului spirei melcului duplex,
existând o faţetă maximă fk max şi o faţetă minimă fk min .
Pe baza figurii 2 au fost deduse relaţiile de calcul, pentru
aceste faţete, după cum se prezintă în continuare:
fk max = [s x 0 − hk1(tgα xSM + tgα xLm )] + π ⋅ npM ⋅ ∆m xt ;

(28)

fk min = [s x 0 − hk1(tgα xSM + tgα xLm )] − π ⋅ npm ⋅ ∆m xt .

(29)

În formulele: (28) şi (29) sunt introduse următoarele elemente:
numărul de paşi, în direcţia îngroşării spirei melcului
duplex, care se determină prin relaţia:

(i)

npM =

LpM
p xM

;

(30)

numărul de paşi, în direcţia subţierii spirei melcului
duplex, care se determină prin relaţia:

(ii)

npm =

Lpm

.
(31)
p xM
În continuare, se vor determina ff min şi ff max , faţetele, minimă
şi maximă, de la piciorul spirei melcului duplex, ţinând seama de figura
2.
Formulele de calcul sunt prezentate în continuare:

[
= [(π ⋅ m

]
)] + π ⋅ n

ff min = (π ⋅ m x − s x 0 ) − hf (tgα xSM + tgα xLm ) − π ⋅ npM ⋅ ∆m xt ;

ff max
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1

x

− s x 0 ) − hf1 (tgα xSM + tgα xLm

pm

(32)

⋅ ∆m xt . (33)

Fig. 2 Determinarea faţetelor de la capul şi piciorul spirelor melcului duplex
(În secţiunea axialǎ, a melcului evolventic, profilurile spirelor sunt
reprezentate convenţional [1])
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