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THE FORMULA FOR ADJUSTMENT OF CUPLINGS  
WITH VARIABLE ELICOID PITCH 

 
 The paper presents a calculus method of the formula for adjustment of 
couplings with variable helicoids pitch. 
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 1. Generalităţi 

 
În figura 1 se prezintă o cuplă pentru generarea paşilor 

elicoidali de la zero, la infinit.  
Pe arborele central (1) se află în contact rola (2), presiunea de 

contact fiind realizată de către greutatea (4).  
Orientarea rolei (2), în raport cu axa arborelui central (1), se 

realizează cu ajutorul elementului de rotire (3) a rolei de contact (2). 
Dacă axa rolei (2) este reglată paralelă cu axa arborelui central 

(1), pasul realizat de cuplă este zero, iar dacă axa rolei (2) este 
perpendiculară pe axa arborelui central (1), pasul realizat de cuplă este 
infinit.  

Un sistem înregistrator (5) desenează elicea generată de cupla 
cu pas elicoidal variabil.  
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Fig. 1  Cupla capabilă sǎ genereze paşi elicoidali de la zero la infinit 
 

La extremitatea arborelui furcii, care sustentează rola de 
presiune (2), este montat un disc gradat (3), care serveşte la orientarea 
controlată a poziţiei rolei de presiune (2), respectiv, a unghiului de 
încrucişare a axei rolei de presiune (2) în raport cu axa arborelui central 
(1), unghiul , calculat cu formula de reglare a dispozitivului, care va 

fi prezentată în continuare. După reglarea discului gradat (3), la unghiul 
, calculat cu formula de reglare a dispozitivului, prin intermediul unei 

manete de blocare, acesta se va fixa la valoarea reglată.  

dr

dr

În concluzie, dispozitivul poate fi reglat după direcţia  dr , a 

suprafeţei elicoidale, după cum rezultă din următoarea expunere  
 
2. Cupla cu pas elicoidal variabil  
 
Se consideră triunghiul dreptunghic infinitezimal, având 

catetele:  şi  (figura 2). drR d  1dy

Unghiul format de ipotenuză şi cateta drR d   este dr . 

Rezultă relaţia: 
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    .         (1) 

Ţinând seama de expresia parametrului elicoidal 

   1 Edy p
h

d 2
 

 
,                      (2) 

relaţia (1) devine: 
   dr drR h ctg   ,                      (3) 

unde, este parametrul elicoidal al elicei care trece prin punctul P, din 
figura 2.  

h

 

 
 

Fig. 2  Generarea unei suprafeţe elicoidale riglate [1] 
 
Dacă se ţine seama de relaţia (2) şi relaţia (3), expresia razei 

cilindrului director, primeşte forma: 

   E
dr dr

p
R ctg

2
  

 
,         (4) 

de unde, se va obţine pasul elicei realizate cu cupla de generat paşi 
elicoidali, conform formulei: 
    E drp 2 R tg dr      .         (5) 

 725



 Pentru valorile pozitive ale unghiului dr , elicea va fi de sens 

dreapta. Dacă,  are valori negative, elicea va fi de sens stânga. dr
La construcţia cuplei, raza arborelui central, respectiv, raza 

cilindrului director, , a rezultat la valoarea: drR

   Rdr= 23,00 mm 
Prin urmare, pentru reglarea cuplei, în vederea generării unei 

elice de pas , se impune determinarea unghiului Ep dr , conform 

relaţiei: 

   E
dr

dr

p
arctg

2 R

 
   

   
,                     (6) 

 
respectiv,  

        0E
dr E

p
arctg arctg p 0,00691978

2 23,00

             
                (7) 

  
Relaţia (7) se va scrie sub forma: 

    dr E disp.arctg p k   ,                    (8) 

în care, 
    disp.k 0,00691978

se numeşte constanta de reglare a cuplei de generare a elicei. 
 Cu ajutorul valorii constantei determinate mai înainte, se poate 
efectua comod reglarea cuplei la unghiul dr  şi, prin aceasta, se 

asigurǎ reglarea pasului elicoidal dorit. 
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