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Filetul este o nervură
elicoidală dispusă pe o
suprafață cilindrică sau
conică.
Filetul este definit de
mai multi parametrii, si
anume:
●pasul filetului p ,
care reprezinta
distanta intre
punctele omoloage de
pe doua flancuri paralele consecutive ,masurata pe o directie paralela
cu axa piesei.

•inaltimea teoretica H a filetului , ce se masoara pe o directie perpendiculara
ape axa filetului ;
•inaltimea reala H1 a filetului , mai mica decat cea teoretica , datorita faptului
ca la filete varful ascutit al profilului este retezat ;
•diametrul exterior al surubului d sau piulitei D care reprezinta diametrul
cilindrului tangent la punctele interioare ale filetului ;
•diametrul mediu al filetului , notat cu D2 pentru piulita (filet interior) si cu d2
pentru surub (filet exterior) , este diametrul cilindrului care trece prin mijlocul
flancurilor ce definesc profilul teoretic al filetului ;
•unghiul profilului α , care este unghiul cuprins intre doua flancuri adiacente ale
filetului

Masurarea si controlul filetelor se poate face in doua moduri:
 metoda complexa ;
 metoda diferentiata .
1.Metoda complexa se caracterizeaza prin verificarea simultana a tuturor
parametrilor filetului cu ajutorul calibrelor si este utilizata in special pentru
controlul pieselor ce urmeaza sa intre in alcatuirea asamblarilor filetate in
cazul productiei de serie mare si masa .
2.Metoda diferentiat a consta in masurarea separata a diferitilor parametri
si filetelor si se aplica la controlul sculelor pentru filete (tarozi , filiere) , al
calibrelor pentru filete sau a pieselor filetate produse in serie mica sau
unicat .

Metoda complexa de control al filetelor cu ajutorul calibrelor
Aceasta metoda prezinta avantajul ca verificarea pieselor se face in timp
foarte scurt si nu necesita o calificare ridicata a controlului ,
Principalele tipuri constructive de calibre pentru filete sunt urmatoarele :
- calibre filetate fixe pentru filete interioare (calibre tampon) , care se
impart in calibre tampon “trece” (T) , caliber tampon “nu trece” (NT) , si
caliber tampon combinate (T si NT) , reprezentate in figura 4.2.
- calibre filetate fixe pentru filete exterioare (calibre inel) ,care se impart
in caliber “trece” (T) si caliber “nu trece” (NT) , ca in figura 4.3.

Functionare:
Filetul verificat este considerat corespunzator numai in cazul cand
calibrul“trece” poate fi insurubat nefortat cu mana pe toata lungimea
filetului , iar calibrul“nu trece” nu poate fi insurubat sau se insurubeaza
numai partial (cel mult 3 ½ rotatii).
La calibrele inel , diametrum mediu nominal al partii “trece” este
egal cu diametrul maxim al surubului , iar diametrul mediu nominal al
calibrului “nu trece” este egal cu diametrul mediu minim al surubului . La
calibru tampon , diametrul mediu nominal al calibrului “trece” este egal cu
diametrul mediu al piulitei , iar diametrul mediu nominal al calibrului “nu
trece” este egal cu diametrul mediu maxim al piulitei .

In fig 4.5 sunt prezentate cateva tipuri de sabloane : cu crestaturi si
diviziuni pentru verificarea pozitiei cutitelor la prelucrarea filetelor si
verificarea pasului (fig. 4.5 ,a) , pentru verificarea filetelor triunghiular si
patrat (fig. 4.5,b) , pentru verificarea filetelor trapezoidal (fig. 4.5 ,c) .
Lera , care constituie o garnitura de mai multe sabloane , serveste la
verificarea respectiv determinarea pasului filetului sau a numarului de pasi
pe inch (tol) prin suprapunerea lerei pe filet (fig. 4.6) .

Metoda diferentiala de control al
filetelor
Pentru masurarea individuala a filetelor , se utilizeaza o mare
diversitate de aparate mecanice ,optice sau opticomecanice ca de
exemplu : micrometre (obisnuite sau speciale) ,microscoape , aparate
Abbe , optimetre , pasametre precum si aparate si dispozitive de
constructie speciala.

Intrucat majoritatea parametrilor filetelor pot fi determinati
prin masurarea cu ajutorul microscoapelor (de atelier sau universale) , se
prezinta in continuare microscopul de atelier model mic , aparat universal
pentru masurarea lungimilor si unghiurilor .

Functionare:
Razele de lumina de la sursa 1 (bec
de 12 V) trec printrun sistem de
lentile si filtre 2, se reflect ape
oglinda 3, trec prin lentilacondensor 4 si lumineaza piesa care
este asezata pe masa de sticla 5
sau intr-un dispozitiv cu varfuri de
centrare , formandu-se astfel
lungimea partiala sau totala a
conturului piesei:

Lumina trece mai departe prin obiectivul 6 , prisma 7,placile de protectie 8 si
ajunge in capul ocular format din : placa transparenta si rotitoare 9 (cu un
sistem de fire reticulare la mijloc si cu o scaragradate in 360o sexazecimale la
periferie) , ocularul central 10.

Citirea diviziunilor unghiulare ce indica
Rotirea capului ocular se face prin
intermediul unui sistem opticperiferic
compus din becul 11 , oglinda 12 , filtrul
13 ,obiectivul 14 , placuta 15 cu vernier
de 60 diviziuni a cate 1| si ocularul
periferic 16 . Constructiv , microscopul
mic de atelier este compus sin
urmatoarele parti (fig. 4.8) : batiul 1,
coloana 2 , (avand posibilitatea de pivotare
in jurul axului 3 cu ±10o , prin rotirea
rozetei 4) si microscopul propriu-zis 5 cu
capul ocular 6 ce poate fi deplasat de-a
lungul coloanei prin intermediul unui
mecanism pinion-cremaliera actionat de
roata 7 ,blocarea facandu-se cu surubul 8 .
Pe batiul 1 se afla montata masa 9 , ce
poate fi pozitionata longitudinal si
trasversal prin intermediul a doua sanii
suprapuse perpendicular 10 si 11 ,
deplasarile fiind masurate cu ajutorum
mecanismelor microscopice 12 , respectiv
13 , avand curse de cate 25mm si valoarea
diviziunii de pe tamburul suruburilor
microscopice de 0,01mm.

Controlul rotilor dintate presupune masurarea unui mare numar de parametric si indici
de precizie , putindu-se efectua in doua moduri distincte si anume :
- controlul separate al elementelor rotii dintate , denumit cotrolul partial ;
- controlul complex al rotii dintate , cu o roata de referinta sau cu perechea sa .

Masurarea corzii constante a dintelui Sdc
Indiferent de numarul de dinti z ai rotii ,
grosimea dintelui pe un cerc situate ceva mai
sus de cercul de divizare este aceiasii pentru
rotile de acelasi modul , unghi de angrenare si
unghi de inclinare (fig. 5.3) .
Aceasta valoare poarta denumirea poarta
denumirea de coarde constanta
a dintelui Sdo , fiind o caracteristica a rotilor de
acelasi modul . Aceasta masura se recomanda a
se executa la rotile dintate a caror inclinare nu
permite masurarea cotei peste dinti .

Coarda constanta NM este determinate de intersectia flancurilor cu cele
doua tangente la cercul de baza , a caror intersectie se situeaza pe axa
simetrie a dintelui . Pozitia acestor tangente la cercul de baza corespunde
cazului pentru care intersectiile cu flancurile dintelui determina segmentele NB
= Pb / 4 , unde Pb este pasul cercului de baza .
Din triunghiul NAB se pot determina expresiile corzii constante a dintelui si
inaltimii constante a dintelui :

Masurarea cotei peste dinti la rotile cilindrice cu dinti drepti
Cota peste dinti Ln reprezinta dinstanta dintre doua tangente la flancurile
antiomoloage a doi dinti (fig. 5.5 ,a) .Cele doua tangente suntparalele intre ele ,
iar relatia de calcul a numarului de dinti n peste care se face masurarea asigura
situatia punctelor de tangenta cu flancurile dintilor pe cercul de mijloc al
danturii :

Masurarea pasului pe cercul de baza Pb
Pasul de baza , pentru rotile dintate cu dantura dreapta , este dat de relatia
: Pb = π m cosα masurarea efectuandu-se pe tangenta la cercul de baza .

Pasul este definit ca distanta dintre
doua flancuri omoloage consecutive ale
danturii .
Masurariile se efectueaza cu ajutorul
Unor aparate comparative , care pun in
evidenta abaterile in raport cu reglajul
la zero corespunzator dimensiunii
nominale a pasului de baza .

Rezultatele masurarii abaterilor pasilor de baza ai rotii de verificat se pot
reprezenta intr-un sistem de coordonate , ceea ce conduce la
obtinerea unui grafic ca cel prezentat in fig. 5.8 . In acest mod se poate pune
in evidentamarimea abaterii accumulate de pas .

In unele aparate fixe materializarea tangentelor la profilul dintilor se
face cu ajutorul cutite , (fig. 5.7) , unul fix si celalalt mobil

Dintre aparatele portabile utilizate pentru masurarea
abaterilor pasului de baza se utilizeaza aparatele
prezentate in fig. 5.9 , a si b . Constructia acestora se
bazeaza pe faptul ca dreapta care ruleaza pe cercul de
baza , generand prin punctele A si B flancurile omoloage
a doi dinti successive , reprezinta in acelasi timp normala
la cele doua evolvente . Prin urmare , punerea in
evidenta a pozitie corecte de masurare se poate face
identificand cazul pentru care distanta intre cele doua
evolvente este minima . Aparatul prezentat in fig. 5.9 ,a
este prevazut cu un palpator fix 1 si unul mobil 2 .
Palpatorul fix este prevazut la capat cu o rola cilindrica
(schimbabil in functie de modul danturii) care se va
sprijini de flancurile aceluiasi gol .
Punctul de inversare a miscarii acului indicator , in timp ce palpatorul mobil parcurge
flancul stang al golului , corespunde distantei minime AB dintre flancuri .
Pentru aceasta pozitie aparatul indica abaterea pasului de baza in raport cu reglajul
de zero . Aparatul prezentat in fig. 5.9 ,b reprezinta un hibrid intre aparatul
prezentat in fig. 5.9 , a si cel care foloseste metoda de masurare prezentata in fig.
5.7 ,b . Locul palpatorului fix este luat de un cutit 1 , care se materializeaza un plan
tangent la flancul dintelui . Pentru usurarea masurarii , alaturi de cutitul 2 se gaseste
, in interiorul aceluiasi gol si sprijinidu-se de flancul opus , un palpator de sprijin 3 , a
carei pozitie si distanta in raport cu cutitul se regleaza in fnuctie de modulul danturii
. Masurarea se face in mod asemanator cu cazul precedent , punandu-se in evidenta
pozitia corespunzatoare valorii minime a distantei AB dintre flancuri .

Verificarea distantei nominale de masurat dintre axe VAm In conformitate
cu definitia distantei nominale de masurat dintre axa Am se realizeaza un
angrenaj fara joc intre roata etalon 2 si roata de verificat 5 (fig. 5.10) .

Angrenarea in permanenta pe ambele flancuri este asigurata de arcul de
compresiune 6 , care apasa spre stanga caruciorului 4 . Variatia distantei nominale
de masurat dintre axe VAm se masoara cu ajutorul comparatorului 3 , ca variatie a
pozitiei caruciorului 4 . In functie de gabaritul celor doua roti , roata etalon si
roata de verificat , caruciorul 1 port roata-etalon se pozitioneaza initial astfel
incat, in tot timpul angrenarii , arcul de compresiune sa fie mentinut in domeniul
sau de lucru .

