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Aplicação da correção de perfil corrigido em engrenagens
helicoidais, a fim de diagnosticar o cálculo do passo da hélice.
No cálculo de engrenagens helicoidais de perfil corrigido o
passo da hélice passa a ser calculado com o diâmetro
primitivo teórico ou com o diâmetro que se obtém subtraindo
2 vezes o módulo normal do novo externo corrigido?
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Solução apresentada
O passo da hélice é dependente do passo circunferencial, que por sua vez advém do passo
normal. Considerando que o passo normal é função do modulo normal, pode-se concluir que
o passo da hélice deve ser calculado sobre o diâmetro primitivo (FIG. 1).

Figura 1 - Dente com correção de perfil positiva
Fonte: (CASTRO, 2005)

Segundo Castro (2005), um dente corrigido ocorre quando a reta média da cremalheira não
coincide com a circunferência ou reta primitiva do blanque.
Existe uma distância (x.mn), como mostra a FIG. 1, entre as duas retas consideradas
(média e primitiva). O coeficiente x é denominado coeficiente de correção ou deslocamento
e pode ser positivo ou negativo. Convenciona-se que x positivo corresponde à reta média
mais afastada do centro do blanque (engrenagem) que a reta primitiva.
Numa correção positiva a espessura do dente e o adendo (saliência) aumentam, enquanto
que a amplitude de seu vão e o dedendo (profundidade) diminui, tomando como referência o
círculo primitivo do blanque, como indicado na Figura 2.

Figura 2 - Alterações de espessura para correções positivas e negativas de perfil
Fonte: (CASTRO, 2005)
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Castro (2005) também diz que em decorrência do aumento do adendo, em deslocamentos
positivos, a crista (topo) do dente fica mais aguçada e sua espessura não pode ser inferior a
0,4.mn para se evitar o desaparecimento do núcleo dúctil junto à cabeça.
Portanto, este parâmetro é um limitador de projeto para perfis com deslocamento positivos.
Para correções negativas deve-se verificar o adelgamento do pé do dente que também pode
ser crítico considerando a durabilidade do dente.
Conclusões e recomendações
Para efeito de conhecimento o diâmetro primitivo permanece inalterado nos cálculos,
preservando o passo helicoidal.
Sugere-se a leitura da dissertação de mestrado referenciada no campo “Fontes
consultadas”.
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