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The paper presents the caculus of geometrical parameters for wormface drive a case study.
Keywords: worm gear wheel surface, parameters
Cuvinte cheie: angrenaj melc roată plană, parametri

Studiul de caz se referă la un angrenaj, destinat unui reductor
de turaţie, cu raportul de transmitere:
i12  50
Pentru realizarea acestui raport, s-au considerat următoarele
valori ale numerelor de dinţi: z1  1; z2  50
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de
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Turaţia roţii plane, conform formulei (2), are valoarea:
n
1500
n2  1 
 30 min1 ,
i12
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Distanţa între axe, în studiul de caz, este impusă la valoarea:
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a  70,739mm  2,785inch .
Diametrul exterior al roţii plane, ce face obiectul studiului de
caz, are valoarea:
Da2  2Ra2  247,65mm  9,750 inch ,
respectiv,
Ra2  123,825mm  4,875inch .
Lăţimea danturii a fost impusă la valoarea de 1,511 inch,
respectiv,
b  38,3794mm  1,511inch
Diametrul de referinţă al melcului, are valoarea dată de:
d0  42,6636mm  1,6797inch .
Se va calcula, cu ajutorul formulei (2), raza interioară a roţii
plane:
D
Ri2  Ra2  b  a2  b ,
(2)
2
respectiv,
Ri2 

247,65
 38,3794  85,4456 mm  3,364 inch.
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Diametrul interior al roţii plane se va determina cu formula
Di2  2Ri2
respectiv,
Di2  170,8912 mm  6,728 inch .
Raza de calcul, Rc , se va determina cu formula
Rc 

Ra2  Ri2
,
2

(3)

(4)

de unde rezultǎ,
123,825  85,4456
 104,6353 mm  4,1195 inch .
2
Cu datele, deja cunoscute, se poate calcula modulul axial mx ,
prin formula
Rc 

732

mx 

2a  d0

(5)

z2 d0  2z1 Rc2  a2

şi anume:
mx 

2  70,739  42,6636
50  42,6636  2  1 104,63532  70,7392

 3,050038878 mm ,

respectiv, pasul diametral:
DP 

25,4
 8,327762699
3,050038878

Pasul axial, al elicei de referinţă, p x , se va calcula cu formula
p x  z1    mx ,

(6)

şi se va obţine:
p x  1   3,050038878  9,581979733 mm  0,377243297 inch. Unghi
ul de pantă, al elicei de referinţă a melcului, se va calcula cu formula
z m
 0  arctg 1 x
d01

(7)

şi anume:
 0  arctg

1 3,050038878
 4,08914270  40 5' 20,914 " .
42,6636

Modulul normal se va calcula cu formula
mn  mx cos  0

(8)

şi se va obţine:
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mn  3,050038878  cos 405 ' 20,914"  3,042274435 mm .

respectiv, pasul diametral:
DP 

25,4
 8,349016679
3,042274435

Coeficientul înălţimii dintelui, 1 , se va stabili, prin comparare
cu datele oferite de angrenajele Helicon şi Spiradrive, la valoarea:
1  1,5 .

Cu formula (9) se va calcula înălţimea capului dintelui hk1,2 ,

hk1,2  1  mn ,

(9)

în modul următor:
hk1,2  1,5  3,042274435  4,5 mm  0,177165354 inch.

Coeficientul înălţimii piciorului dintelui, din aceleaşi surse
bibliografice,
hf1,2  2  mn ,
(10)
se adoptă la valoarea:
2  1,8(3) .

Înălţimea piciorului dintelui se va calcula cu formula (10)
şi se va obţine:
hf1,2  1,8(3)  3,042274435  5,5 mm  0,216535433 inch.
Înălţimea dintelui, la angrenajul melc-roată plană, studiu de
caz, se va calcula cu formula (11):
hz1,2  hk1,2  hf1,2 ,
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(11)

Respectiv,
hz1,2  4,5  5,5  10m m .

Diametrul cilindrului exterior, peste spirele melcului, conform
formulei (12), are valoarea :
dk1  d0  2hk1 ,
(12)
dk1  42,6636  2.4,5  51,6636mm  2,034 inch ,
iar diametrul cilindrului de la piciorul spirei melcului, se va calcla prin
formula (13) şi are valoarea :
df1  d0  2hf1 ,

(13)

df1  42,6636  2.5,5  31,6636mm  1,246598425 inch.
Unghiul format de tangenta la linia directoare a dintelui roţii
plane, se va calcula cu formula (14),
z m
a
m  arccos
 arctg 1 x ,
(14)
Rc
d0
respectiv,
70,739
1 3,050038878
m  arccos
 arctg
 43,374888420 
104,6353
42,6636
 430 22' 29,6 ".

Coeficientul diametral se va calcula cu formula (15) şi se va
obţine:
q

q

d0
,
mx

(15)

42,6636
 13,98788727 .
3,050038878

Unghiurile de angrenare, în secţiunea normală, au fost stabilite
prin comparare cu unghiurile similare, de la angrenajele Helicon şi
Spiradrive şi anume:
nS  100 ,
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respectiv,
nl  250 .
Unghiurile de presiune, în secţiunea axială se vor calcula prin
formulele: (16) şi (17) şi au următoarele valori:
tgns
 xs  arctg
,
(16)
cos  0
 xl  arctg
 xs  arctg

tgnl
,
cos  0

tg100
cos 40 5' 20,914 "

(17)

 10,025004770  1001'30,02"

respectiv,
 xl  arctg

tg250
cos 405 ' 20,914"

 25,055983550  250 3' 21,54 " .

Construcţia profilului melcului, în secţiunea axială, reclamă, pe
lângă cunoaşterea unghiurilor flancurilor,  xs şi  xl , şi grosimea
secţiunii axiale a spirei s x0 , care se va obţine cu ajutorul formulei (18),
în modul următor:

s x0  mx ,
(18)
2
s x0 


 3,050038878  4,790989866 mm  0,188621648inch.
2
BIBLIOGRAFIE

[1] Muntean, E.N., Contribuţii asupra îmbunǎtǎţirii parametrilor geometrici şi a
sculelor de danturare la angrenajele melc-roatǎ planǎ. Teză de doctorat,
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2009
[2] * * * Klingelnberg-Werknorm KN 3025. Ausgabe,1969.
Dr.Ing. Emil-Nicolae MUNTEAN
Directorul Parcului Industrial Cugir
Drd.Ing. Ovidiu ENE
Directorul S.C. Prototip SRL Cugir
736

