Liceul Tehnologic Mecanic municipiul Campina
Domeniul: Mecanică
Calificarea: Tehnician transporturi

Modulul:Transmisii mecanice si mecanisme
Titlul lecției: Mecanismul șurub-piulită
Mecanismul pinion-cremalieră
Prof. Anetuța Budileanu

MECANISME PENTRU TRANSFORMAREA MIȘCARII DE ROTATIE IN MIȘCARE RECTILINIE CONTINUA

Mecanismele cu şurub-piuliţă
Utilizări:
 în structura lanţurilor cinematice de avans, oferind o serie de avantaje, printre care: capacitate de autofrânare,
precizie ridicată, funcţionare liniştită, transmit forţe axiale mari la dimensiuni ale mecanismelor relativ mici.
Soluţiile constructive au următoarele particularităţi:a,b,c,d.
psc=pasul mecanismului şurub – piuliţă
k=numărul de începuturi (cel mai frecvent k = 1)
nsc=turaţia şurubului/ piuliţei
a - mecanism cu şurubul în mişcare de rotaţie şi piuliţa, b - mecanism cu piuliţa fixă, şurubul executând ambele
fixată la organul de lucru, în mişcare de translaţie.
mişcări (roata z prin care este asigurată mişcarea de
rotaţie a şurubului este baladoare şi împiedicată să se
deplaseze axial).

c - mecanism cu piuliţă rotativă, capetele şurubului fiind
fixate la organul de lucru.

d - mecanism cu şurubul fix, piuliţa executând ambele
mişcări, de rotaţie şi de translaţie, împreună cu organul de
lucru.
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Mecanismele cu pinion – cremalieră
Utilizări:
 în cadrul lanţurilor cinematice principale şi de avans, când cursele organelor de lucru sunt mari.
Soluţiile constructive:
m=modulul pinionului
z=numărul de dinţi ai pinionului
n=turaţia pinionului
a - cu pinion în mişcare de rotaţie şi cremaliera, fixată la
b - cu cremaliera fixă şi pinion în mişcare de rotaţie şi de
organul de lucru, în mişcare de translaţie.
translaţie.
 pentru ca pinionul să poată executa cele două
mişcări - de rotaţie şi de translaţie - este necesară
o legătură cinematică printr-o roată baladoare
aflată pe bara avansurilor BA.

La maşinile-unelte grele se pot utiliza doua angrenaje pinion-cremalieră
a.cu arborele orizontal comun şi angrenaje cu dantura b.dacă spatial necesar montării mecanismelor permite,
înclinată care asigură o funcţionare mai silenţioasă şi o arborii celor două pinioane pot fi montaţi în poziţie vertical,
constructive mai simplă, dar are dezavantajul, că această soluţie eliminân dezavantajul de la punctual a.
angrenarea este influienţată, în timp, de uzura ghidajelor.
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