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 The paper presents the basic elements of geometry for generating 
worm fore face-gear of face-gear drive. 
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 1. Generalități 
 
 După Profesorii Maros şi Csibi, există elicoizi: (i) cilindrici şi (ii) 
toroidali.  

Elicoizii cilindrici iau naştere printr-o rotaţie în jurul unei axe, 
secondate de o translaţie de-a lungul ei. Poate fi vorba de o curbă 
oarecare sau de o suprafaţă. 

Elicoizii toroidali sunt mai puţin cunoscuţi şi iau naştere 
asemănător cu cei cilindrici, prin compunerea, însă, a două rotaţii. Şi 
aici, o curbă se roteşte în jurul unei axe, secondată de o rotaţie în jurul 
altei axe şi de o translaţie. În locul curbei generatoare, dacă se 
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consideră o suprafaţă, aceasta se poate reduce la primul caz, dacă se 
consideră curba caracteristică.  

 

 
Fig.1  Sistemele de referinţǎ aplicate (i) ( )pppp z,y,x,O , legat rigid de roata 

frontalǎ; (ii) ( )1111 z,y,x,O , legat rigid de melcul toroidal şi (iii) ( )2222 z,y,x,O , 
legat rigid de mulaj [1] 

 
 

 
Fig. 2  Vedere, dupǎ direcţia axei ( )ppzO , a figurii 1, cu melcul toroidal cu axa 

de rotaţei 1∆ inclinatǎ cu unghiul Σ  [1] 
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S-a făcut această mică introducere pentru a demonstra că, 
melcul abraziv căutat este de tip toroidal. Demonstraţia se referǎ la 
figura 1 şi 2. 

 
2. Profilul evolventic 
 
Un profil evolventic execută o rotaţie în jurul axei 2∆ , 

concomitent acest profil se roteşte şi în jurul axei 1∆ . În acest caz, 
bineînţeles, cu un raport de transmisie determinat, profilul generator 
realizează un elicoid toroidal. Dacă, în locul curbei evolventice se 
consideră un flanc al dintelui (o prismă cu baza evolventică) aceasta 
înfăşoară un flanc al dintelui toroidal. Curba caracteristică coincide cu 
profilul evolventic. 

Se considerǎ cuţitul roatǎ ca generator al roţii frontale, din 
angrenajul pinion-roatǎ frontalǎ (figura 3), utilizându-se urmǎtoarele 
notaţii: (i) m - modulul; (ii) z - numǎrul de dinţi; (iii) dα  - unghiul de 
angrenare; (iv) b2r  - raza cercului de bază; (v) d2r  - raza cercului de 
divizare şi (vi) e2r  - raza cercului exterior, i2r  - raza cercului interior.  

S-a utilizat noţiunea de mulaj pentru a defini spaţiul gol, pe care 
îl genereazǎ cuţitul roatǎ, în mişcarea sa de mortezare a danturii roţii 
frontale. 

 

Fig. 3   
 
 
Mulajul  
generat  
de cuţitul  
roatǎ 
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 Coordonatele punctului curent M , în sistemul ( )222 y,x,O , au 
expresiile: 

( )α⋅α+α−= cossinrx 2b2 ;   (1) 
( )αα+α−= sincosry 2b ;   (2) 

0z2 =       (3) 
unde, α - este unghiul corespunzǎtor punctului curent M . 
  
 Derivatele parţiale în punctul curent M au expresiile: 
 

α⋅α⋅−=α⋅−α⋅−α⋅=
α∂

∂ sinrcosrsinrcosrx
2b2b2b2b

2 ;  (4) 

α⋅α⋅−=α⋅α⋅−α⋅−α⋅=
α∂

∂ cosrcosrsinrsinry
2b2b2b2b

2 . (5) 

 
Ţinând seama de figura 3 şi figura 1, în figura 2 este  

reprezentată o vedere frontală a figurii 1, din care rezultă modul de 
generare a flancului stâng, I, al melcului toroidal amintit, din combinaţia 
a două rotaţii în jurul axei 2∆  (centrul 2O ) şi în jurul axei 1∆ , înclinate 

cu unghiul γ+=Σ 090 .  
Fizic, generarea flancului toroidal va fi considerată de către 

suprafaţa danturii mulajului, care este un cilindru evolventic, ceea ce se 
poate demonstra, cǎ, caracteristica respectivǎ coincide cu profilul 
evolventic (figura 3). 

Referitor la calculele necesare pentru determinarea suprafeţei 
melcului toroidal (numai al flancului său stâng) folosim lucrarea {[1], 
conform indicaţiilor Profesorului Maros}, figura 4}, care din punct de 
vedere al unghiului Σ , al sensurilor vitezelor unghiulare, al unghiurilor 
de rotaţie, precum şi al normalei comune a , amintite înainte, se 
încadrează perfect în tiparul propus, cu specificaţia că 0yTa =  {[1], 
[figura 4)}. 

Se mai specifică, că, melcul toroidal se defineşte în sistemul de 
coordonate ( )1111 z,y,x,O , mulajul se defineşte în sistemul 
( )2222 z,y,x,O , iar  roata frontalǎ se defineşte în sistemul 
( )pppp z,y,x,O . 

Numărul de dinţi ai roţii plane se notează cu pz , iar unghiul de 
rotaţie, respective, cu pϕ . 
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Fig. 4  Sistemul de coordonate necesar pentru determinarea suprafeţei 

melcului toroidal (al flancului sǎu stâng) [1] 

613



Raportat la parametrul generalizat al mişcării 2ϕ , rezultă:  

p

2
p z

ϕ
=ϕ .     (6) 
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