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OF FACE GEAR FOR FACE GEAR DRIVE (I)
The paper presents the application
manufacturing of face gear for face drive.
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1. Generalităţi
Metoda convenţională pentru generarea roţii frontale a
angrenajului pinion cilindric-roatǎ frontalǎ se bazează pe utilizarea unui
cuţit roată cu dantura în evolventă, iar manufacturarea roţii frontale se
bazează pe simularea angrenării cuţitului roată cu roata frontală ce va fi
generată.
Edward W. Miller a propus, în 1942, generarea roţii plane cu o
freză melc [1]. Partea raţională a acestui patent a fost ideea de a
considera angrenarea interioară a frezei melc cu pinionul angrenajului
pinion–roată frontală.
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Lucrarea cuprinde soluţii pentru următoarele probleme ale
concepţiei melcului abraziv:
(i) determinarea unghiului de încrucişare dintre axele, cuţitului
roată şi melcului generator;
(ii)determinarea suprafeţei elicoidale a melcului generator
Figura 1 arată sistemele fixe de coordonate Sa ,Sb şi Sc , utilizate
pentru ilustrarea poziţionării melcului în raport cu cuţitul roată.
Sistemele mobile de coordonate, Ss şi Sm ,sunt rigid legate de cuţitul
roată şi de melc [2].

Fig. 1 Sistemele fixe de coordonate Sa ,Sb şi Sc , sistemele mobile de
coordonate Ss si Sm , legate de cuţitul roatǎ şi melcul generator precum şi
reglarea melcului abraziv în raport cu cuţitul roatǎ:  s este parametrul mişcǎrii
de rotaţie al cuţitului roatǎ; m este parametrul mişcǎrii de rotaţie al melcului
generator;  m este unghiul de reglare al melcului abraziv
în raport cu cuţitul roatǎ

678

Axa zs ,care coincide cu axa za , care este axa de rotaţie a
cuţitului roată. Axa zm ,care coincide cu zc , este axa de rotaţie a
melcului. Axele, zs şi zm sunt încrucişate şi formează un unghi de
încrucişare de 900  m . Semnul superior (inferior) corespunde utilizării
melcului de sens dreapta (de sens stânga). Distanţa dintre axele, zs şi
zm , este notată cu ams .

Fig. 2 Obţinerea tangenţei suprafeţelor s şi 2
şi generarea roţii frontale, de către melc
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Obţinerea unghiului de încrucişare m se bazează pe
observarea tangenţei instantanee a suprafeţelor: (i) flancului dintelui
cuţitului roatǎ, s ; (ii) flancului dintelui roţii frontale, 2 şi (iii) flancului
dintelui melcului, m .
2. Obţinerea unghiului de încrucişare
În scopul simplificării acestei deduceri, se consideră tangenţa
acelor suprafeţe care sunt echidistante la s , 2 şi m , şi care trec
prin punctul P, determinat în Sa (figura 1 şi figura 2) că:
 P 
ra  rds

T

0 0  ,

(1)

în care rds este raza cercului de divizare a cuţitului roată.
Obţinerea unghiului de încrucişare m , se bazează pe
următoarea procedură:
(i) Se consideră, iniţial, tangenţa în punctul P al suprafeţelor,
care sunt echidistante la s şi 2 . Axele, zs şi z2 , de rotaţie, ale
cuţitului roată şi roţii frontale, sunt intersectate (figura 2) şi, de aceea,
acolo este o axă instantanee de rotaţie O2I, care trece prin punctul de
intersecţie Od [2]. Punctul P este ales pe OdI. Tangenţa suprafeţelor,
s şi 2 , este asigurată, deoarece normala la s trece prin punctul P (

figura 2 şi figura 3).
(ii) Tangenţa suprafeţelor flancurilor, s şi  w , în punctul
P ,este respectată, dacă, este satisfăcută, în P, următoarea ecuaţie a

angrenării dintre s şi m [3],
 s  sm
N   v    0,

(2)
  s
sm
în care: N
este normala la s ; vectorul v   este determinat de
către
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 sm
s m
v   v   v  ,

(3)
  s
 m 
unde v
şi v
sunt vitezele punctului P, de pe cuţitul roată şi de pe
melc.
Folosind ecuaţiile (2) şi (3) se va obţine, după deduceri, că:

m  arcsin

rds

Ns  ams  rds 

,

(4)

în care: rds este raza de divizare a cuţitului roată, iar ams (figura 1 şi
figura 2) este distanţa dintre axele, cuţitului roată şi melcului.

Fig. 3 Profilurile cuţitului roatǎ şi normalele la profilurile sale
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