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THE STUDY OF FORCES AND EFFICIENCY IN
WORM-FACE GEAR DRIVE
This paper presents a study of forces and efficiency determination for
a particular worm-face gear drive in which the worm is of ZK1-type. The study
is strictly limited to formulas determination for axially, radially and separation
forces, as well as, for gear drive efficiency. These characteristics allow for
better gear drives design, as well as, for their performance improvement.
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1. Modelul matematic al forţelor din angrenajul melc-roată plană
Se consideră un angrenaj melc-roată plană sistem dreapta, melcul
având flancul conducător cu unghiul de presiune mic α 02 . Determinarea
forţelor F 1 şi F 2 acţionând asupra flancurilor spirei melcului, respectiv
asupra flancului dintelui roţii plane se face în punctele C 1 şi C 2 , aparţinând
celor două suprafeţe Σ 1 şi Σ 2 punctele fiind considerate suprapuse în
punctul de contact comun C (figura 1), aflat pe cele două cercuri de
rostogolire C 1 şi C 2 .
Determinarea forţelor se face în planul tangenţial T-T,
respectiv, în planul normal N-N. Datorită condiţiilor de transmitere a
puterii de la suprafaţa Σ 1 la suprafaţa Σ 2 , prin intermediul punctului de
contact C, are loc relaţia evidentă:
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Fig. 1 Determinarea forţelor în angrenajul melc-roată plană, sistem dreapta

N1  N2

(1)

unde:
N 1 şi N 2 sunt vectorii forţelor normale care acţionează asupra
flancului spirei melcului şi respectiv, asupra flancului dintelui roţii plane.
Între forţele tangenţiale P 1 acţionând asupra melcului şi respectiv
P 2 , acţionând asupra roţii plane există relaţia:
P1  cos 2  P2  cos 1

(2)

în care,  1 - unghiul mediu al elicei melcului şi β 2 - unghiul de înclinare
median al flancului dintelui roţii plane, au expresiile (3) şi respectiv (4).
Forţa radială, care acţionează asupra melcului în punctul de
contact C, se determină cu ajutorul relaţiei următoare:
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cos 1
unde, forţa P 1 se consideră cunoscută, pe baza momentului de
transmitere. Indicele k =1, particularizează cazurile în care flancul
conducător al melcului are unghi mare de presiune α 01 , respectiv k = 2,
cazul în care flancul conducător al melcului are unghi mic de presiune
α 02 (figura 2).
Forţa de separaţie care acţionează asupra roţii plane în punctul de
contact C, are expresia:
P2
 tg0k
Fzkr  Q2 
cos 2

(6)

unde, forţa tangenţială P 2 , care acţionează asupra roţii plane se
calculează cu ajutorul relaţiei (2).
Forţa axială care acţionează asupra spirei melcului în punctul de
contact C , se determină cu ajutorul relaţiei:
P1
 sin 1
Fzkm  L1 
cos 1

(7)

unde,  este coeficientul de frecare dintre suprafaţa spirei melcului şi
suprafaţa dintelui roţii plane.
Forţa care acţionează asupra dintelui roţii plane în lungul axei
melcului se calculează cu ajutorul relaţiei:
P2
Fykr  L2  sin 2 
 sin2 2
(8)
cos 2
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Fig. 2 Paralelogramul forţelor în punctul de contact C, comun
flancului melcului având unghi mic de presiune, respectiv, flancului
convex al dintelui roţii plane, ale angrenajului melc-roată plană - sistem dreapta

Forţele F 1k şi F 2k care acţionează normal asupra flancurilor
înclinate cu unghiul α 0k al spirei melcului, respectiv ale dintelui roţii plane
se determină cu ajutorul expresiei:
F1k  F2k 

P1
cos 1  cos 0k

(9)

2. Calculul eficienţei angrenajelor melc-roată plană

Angrenajele melc-roată plană asemenea tuturor angrenajelor
cu axe încrucişate având contactul liniar sau punctual prezintă o
componentă de alunecare în timpul contactului şi implicit, pierderi
considerabile prin fricţiune care conduc la o eficienţă relativ scăzută a
acestora. Întrucât eficienţa acestor tipuri de angrenaje este legată de
mărimea mişcării de alunecare şi valoarea pierderilor prin frecare care
apar în mişcarea de angrenare, se caută exprimarea acesteia prin
intermediul vitezei de alunecare, a cărei expresie este:
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v12  v1  v 2

(10)

unde, v 1 şi v 1 sunt vitezele unghiulare ale punctelor C 1 şi C 2 , aparţinând
celor două suprafeţe Σ 1 şi Σ 2 punctele fiind considerate suprapuse în
punctul de contact comun C (figura 1), aflat pe cele două cercuri de
rostogolire C 1 şi C 2 .
Mărimea şi direcţia vectorului vitezei relative v 12 (figura 3),
determină parametrii geometrici ai suprafeţelor conjugate Σ 1 şi Σ 2 şi
totodată direcţia forţei de frecare din angrenaj, funcţie de sensul de
rotaţie al melcului piesă.

Fig. 3 Direcţia vitezei unghiulare relative, corespunzătoare unui angrenaj melcroată plană sistem dreapta, funcţie de sensurile de rotaţie ale melcului piesă

Expresia analitică a vitezei unghiulare relative, are forma:
2
v12  2 (i12  r01)2  (RC )2  2  (i12  r01)  RC
 a2

(11)

Eficienţa unui angrenaj melc-roată plană, conform definiţiei,
este raportul dintre puterea la axul roţii plane şi puterea aplicată pe axul
melcului. Considerând că transferul puterii are loc prin punctul de
contact de rostogolire C, atunci:
v
(F  μ  F  12 )  v 2
v12
η
(12)
v
(F  μ  F  12 )  v1
v12
unde forţa F = F 1k = F 2k .
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În urma transformărilor expresia eficienţei devine:
η 

1    tg2

1    tg1

(13)

unde,  este coeficientul de frecare al cuplului de materiale utilizat.
4. Concluzii

■ Formularea relaţiilor de calcul specifice forţelor din angrenajul
melc-roată plană având melcul de tip ZK1, permite determinarea
încărcărilor şi dimensionarea lagărelor aferente unui particular design
care încorporează un astfel de angrenaj.
■ Determinarea expresiei eficienţei angrenajului permite pe
lângă compararea acestei caracteristici definitorii cu a altor tipuri de
angrenaje, identificarea parametrilor geometrici specifici ai angrenajului
a căror variaţie poate influenţa îmbunătăţirea acestei caracteristici.
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