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(xix) Unghiul format de tangenta la linia directoare a dintelui
roţii plane, se va calcula cu formula din [1], şi se va obţine:
z ⋅m
a
=
βm arccos
− arctg 1 x ,
Rc
d0

=
βm arccos

70,739
1⋅ 3,050038878
− arctg =
104,6353
42,6636
.

0
= 43,37488842
=
430 22' 29,6 "

(xx) Coeficientul diametral se va calcula cu formula din [1] şi se
va obţine:
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q=

d0
,
mx

42,6636
= 13,98788727 .
3,050038878

=
q

(xxi) Unghiurile de angrenare, în secţiunea normală, au fost
stabilite prin comparare cu unghiurile similare, de la angrenajele
Helicon şi Spiradrive, [1] şi anume:

αnS =
100 ,

respectiv,

αnl =
250 .

(xxii) Unghiurile de presiune, în secţiunea axială se vor calcula
prin formulele: di [1] şi au următoarele valori:
tgαns
,
α xs =
arctg
cos γ 0
respectiv,
tgαnl
α xl =
arctg
,
cos γ 0
=
α xs arctg

tg100
0
= 10,02500477
=
1001'30,02" ,
0
cos 4 5 ' 20,914 "

respectiv,
=
α xl arctg

tg250
0
= 25,05598355
=
250 3 ' 21,54 " .
0
cos 4 5 ' 20,914 "

(xxiii) Construcţia profilului melcului, în secţiunea axială,
reclamă, pe lângă cunoaşterea unghiurilor flancurilor, α xs şi α xl , şi
grosimea secţiunii axiale a spirei s x0 , care se va obţine cu ajutorul
formulei [1], în modul următor:
π
s xo = mx ,
2
π
s x0 =
⋅ 3,050038878 =
4,790989866 mm =
0,188621648inch.
2

506

(xxiv) Pentru execuţia melcului, se cere grosimea spirei
melcului în secţiunea normală, pe cilindrul de referinţă, conform
formulei din [1] şi anume:
sn0 = s xo ⋅ cos γ 0
π
⋅ 3,050038878 ⋅ cos 405′20,914′′ =
sn0 =
.
2
= 4,778793508
=
mm 0,188141477inch.

(xxv) În funcţionare, datorită încălzirii melcului şi roţii plane, se
impune un joc între flancuri. Conform [1], jocul recomandat este cuprins
între limitele, 0,10 mm, până la 0,13 mm. Prin urmare, ţinând seama de
relaţia din [1], pentru desenul de execuţie, grosimea în secţiune
normală a spirei melcului va fi:
sn0 = 4,70−0,05 , respectiv, in inch, sn0 = 0,185−0,002 .
Elementele calculate permit elaborarea tabelelor cu parametrii
geometrici de bază, ai melcului şi roţii plane.
Pentru melc, sunt necesari următorii parametrii geometrici:
ZE ( ZI)
Tipul melcului
Modulul axial,

mx = 3,050038878mm

DP = 8,327762699
mn = 3,042274435mm
DP = 8,349016679
Pasul diametral normal,
Numărul de începuturi,
z1 = 1
0
0
Melcul de referinţă
1,5 - 10 /25 - 0,(3)
Unghiul de pantă al elicei de referinţă γ 0 =
40 5′20,914′′
Sensul înclinării spirei
STÂNGA
Grosimea normală a spirei, pe cilindrul
de referinţă / înălţimea de măsură, în mm şi în inch
4,70−0,05
sn0
=
hk1
4,5
Pasul diametral axial,
Modulul normal,

sn0

hk1

=

0,185−0,0002

0,1772

Diametrul de referinţă
=
d0 42,6636mm
= 1,6796inch
Coeficientul diametral,
q = 13,98788727
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p x 9,581979733mm
=
=

Pasul axial,

= 0,377243297inch

Distanţa între axe,

=
a 70,739mm
= 2,785inch
δ =900

Unghiul între axe,
Roata plană conjugată:
număr de dinţi,
număr desen,
Pata de contact
Pentru roata
geometrici:
Modulul axial,

plană,

z2 = 50
RM. 0. 011.0
neîntreruptă pe flancurile
melcului
sunt

necesari

următorii

parametrii

mx = 3,050038878mm

DP = 8,327762699
z2 = 50
0
0
1,5 - 10 /25 - 0,(3)

Pasul diametral
Numărul de dinţi
Profilul de referinţă
Unghiul de înclinare al dinţilor,
la raza de calcul

βm =
430 22' 29,6 "

Sensul înclinării dinţilor

DREAPTA

Grosimea normală a dintelui, în planul
de divizare la raza de calcul / înălţimea
de măsură, în mm şi în inch
4,78−0,05
sn0
=
hk2
4,5
sn0

hk2

=

la raza de calcul

0,1882−0,0002

0,1772

βm =
430 22' 29,6 "

Sensul înclinării dinţilor
DREAPTA
Grosimea normală a dintelui, în planul
de divizare la raza de calcul / înălţimea
de măsură, în mm şi în inch
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Fig.3 Lista de calculul cu parametrilor geometrici ai
angrenajului melc-roată plană
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sn0
sn0

hk2

=

hk2

=

4,78−0,05

0,1882−0,0002

Distanţa între axe,

4,5

0,1772

=
a 70,739mm
= 2,785inch

Unghiul între axe,
Melcul conjugat:
număr de începuturi,
număr desen,

δ =900

z1 = 1

RM. 0. 015.0

Pata de contact pe înălţime
Pata de contact pe lungime

60 %
60 %

Desenele melcului si roţii plane, pentru primul studiu de caz,
sunt prezentate în figurile 1şi 2
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