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 Valoarea distanţei de reglare 1RaE se obţine din condiţia 
geometrică, ca lungimea generatoarei exterioare aR ′ a pinionului reglat 
pe maşină să fie măsurată de la axa mediană a maşinii (planul roţii 
plane generatoare).  
 În acest caz, generatoarea conului de divizare intersectează 
axa mediană a maşinii în ,A la distanţa ,y de centrul 0 al maşinii. 
 Totodată, acest punct A se află şi la distanţa ,x faţă de 
proiecţia jumătăţii diametrului de divizare al pinionului (figura 7).  
 Cota de montaj a pinionului ,k 1B însumată cu lungimea 
dispozitivului de fixare, ,h 1a se vor măsura din acelaşi punct .A  
 Puncul ,A proiectat pe axa pinionului, se află situat la distanţa 

,z faţă de centrul 0 al maşinii. 
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Fig. 7  Reglarea pinionului la distanţa 1RaE  [1] 

 
Distanţa ,E 1Ra se obţine micşorând prin z distanţa sumă, a cotei de 
montaj şi a lungimii dispozitivului ( ),kh 1B1a + adică: 
 

 ( ) ,zkhE 1B1a1Ra −+=      (15) 
 
în care:  

 2pgcotyz δ=       (16) 
  
 Ţinând seama de valoarea distanţei ,y se scrie:   

 ,x
2

dy 01 −=       (17) 

în care:  

 .gcot
2

dx 2p
02 δ=      (18) 

 
 Substituind (16), (17) şi (18), în expresia distanţei de reglare 

1RaE se obţine relaţia de calcul finală:   
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 În figura 8 se arată poziţionarea roţii, la valoarea distanţei de 
reglare .E 2Ra Şi în acest caz, distanţa aR a roţii se va măsura din axa 
mediană a maşinii. Distanţa de reglare se va obţine micşorând cu 
valoarea ,v suma formată din lungimea dispozitivului de fixare şi cota 
de montaj a roţii, adică:  

 
Fig. 8  Reglarea roţii dinţate  la distanţa 2RaE  [1] 

 
vkhE 2B2a2Ra −+=      (20) 

 
 Distanţa v se obţine prin diferenţa:  

,w
2

dv 01 −=       (21) 
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în care:  

2p
02 gcot
2

dw δ⋅=       (22) 

 Prin substituirea relaţiilor (22) şi (21), în (20), se obţine formula 
de calcul, sub formă finală, pentru cota de reglare a roţii:  

.gcot2d2dkhE 2p02012B022Ra δ⋅+−+=     (23) 

 
Fig. 9  Poziţia roţii plane generatoare şi a roţii danturate,  

în raport cu centrul maşinii 
  
 Prin reglarea distanţelor ,E 2,1Ra poziţia roţii dinţate prelucrate, 
faţă de roata plană generatoare, arată ca în figura 9. Roata plană 
generatoare a fost obţinută, cu freza reglată la unghiul de basculare nul 
( ).0=τ  
 Ţinând seama, că freza melc conică este basculată la unghiul 

,τ roata generatoare devine hiperboloidală, dar vârful conului, tangent 
la hiperboloidul de divizare, se va afla tot în centrul maşinii.  
 În figura 10 se arată poziţia roţii plane generatoare şi a roţii 
dinţate prelucrate, în raport cu centrul maşinii,iar în figura 11, 
danturarea unui pinion, între sculă şi piesă fiind reprezentată roata 
fictivă generatoare. 

532



 
Fig. 10  Poziţia roţii generatoare hiperboloidale şi a roţii dinţate  

în raport cu centrul maşinii 
 
 
 În concluzie, mişcările principale ale procesului de danturare se 
compun din rotaţia frezei melc conice (1), rotaţia platoului maşinii (4) şi 
rotaţia roţii dinţate prelucrate (5).  
 Celelalte mişcări, (2), ( ) ( ) ( ),4,4,3 ′′′′ (6), (7), (8) şi (9) sunt valori 
de reglare fixe şi nu se modifică în timpul procesului de danturare.  
 Pătrunderea frezei melc conice, la adâncimea totală de frezare, 
cu ajutorul mişcării de reglare (6), asigură, ca la sfârşitul mişcării de 
rulare (4), să se frezeze întreaga dantură, până la adâncimea finită a 
dinţilor. 
 Traiectoriile muchiilor aşchietoare descriu în spaţiu roata plană 
generatoare (figura 2). Centrul roţii plane se află pe axa mişcării de 
rotaţie (4), a platoului maşinii. 
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Fig. 10  Poziţia roţii generatoare la danturarea pinionului 

 
Flancurile roţii plane generatoare vor fi înfăşurate de 

traiectoriile muchiilor tăietoare ale frezei melc conice. Liniile 
longitudinale ale dinţilor sunt curbe evolvente alungite. Roata dinţată 
conică, care execută mişcarea de rotaţie (5), angrenează cu flancurile 
roţii plane generatoare, formându-se, astfel, flancurile dinţilor prelucraţi. 
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