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1. Considerații generale
Sistemele cunoscute de danturǎ la roţile conice cu dinţi curbi:
Gleason; Oerlikon; Klingelnberg-Zyklo-Palloid şi Klingelnberg-Palloid,
precizându-se cǎ, la Uzina Mecanicǎ Cugir, unde autorii îşi desfǎşoarǎ
activitatea, prezintǎ interes pentru studiul angrenajelor conice cu dinţi
curbi, Klingelnberg-Palloid, având implementat în fabricaţie acest
sistem de danturǎ.
Dantura roţilor conice Klingelnberg-Palloid, spre deosbire de
celelalte tipuri menţionate, se executa cu scula freza melc conică
(figura 1 şi figura 2).
În figura 1 se observă crearea roţii generatoare de către freza
melc conică, dinţii având curbe directoare evolvente alungite.
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2. Deducerea ecuaţiilor curbei directoare a
dinţilor roţii generatoare
Pentru deducerea ecuaţiilor curbei directoare a dinţilor roţii
generatoare, se alege sistemul de coordonate xOy , după cum s-a
ilustrat în figura 3, şi în care se defineşte o evolventă alungită.

Fig. 1 Angrenarea pinionului cu roata planǎ virtualǎ, generatǎ de freza melc
conicǎ, pe maşina universalǎ de frezat roţi dinţate conice Kingelberg-Palloid,
tip AFK 201 AVAU [1]

Fig. 2
Maşina-unealtă
CNC,
KlingelnbergPalloid,
tip C28P,
pentru frezarea
danturii roţilor
conice
Palloid [1]
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Un punct P , aparţinând evolventei alungite are coordonatele conform
următoarelor ecuaţii:
(1)
xP = rg (sin θS − θS cos θS ) − p sin θS ;

yP = rg (cos θS + θS sin θS ) − p cos θS ,

(2)

unde: rs este raza de bază a evolventei alungite, care în cazul danturii
Klingelnberg-Palloid, se notează cu ρ ; mărimea p , care este distanţa
punctului generator faţă de dreapta generatoare a evolventei alungite,
la dantura Klingelnberg–Palloid, are valoarea, p = mn .

Fig. 3 Evolventa alungită a curbei directoare a dinţilor roţii
plane generatoare [1]

Pentru definirea prin reţea de puncte a flancurilor roţii
generatoare, se consideră axa Oz , normală pe planul Oxy (figura 3).
Normala BP la curba directoare, în punctul P , va fi urma unui plan
normal, paralel cu axa Oz . În acest plan, prin punctul P , trece
segmentul de dreaptă FK , după cum se vede în figura 4, care
formează cu dreapta BP , unghiul 900 − α n . Un punct curent, M(x, y, z ) ,
situat pe segmentul de dreaptă FK , este definit cu ajutorul
parametrului µ . Segmentul de dreaptă FK va genera flancul convex
al dintelui roţii plane, dacă, planul normal, a cărui urmă este BP , ocupă
poziţiile corespunzătoare, conform figurilor 3 şi 4, prin variaţia unghiului
θs .
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Fig. 4 Generarea flancului convex al dinţilor roţii plane generatoare

Dacă, parametrul µ = 0 , prin variaţia poziţiei planului normal,
de urmă BP , datorită varaţiei unghiului θs , se va defini curba
directoare a flancului convex al roţii plane, prezentată în figura 3.
Pentru valori ale parametrului µ = const. , se vor obţine curbe
coordonate pe suprafaţa flancului convex al dintelui roţii e generatoare.
Ecuaţiile suprafeţei flancului convex al dintelui roţii plane
generatoare au următoarea formă:

xM = ρ(sin θS − θS ⋅ cos θS ) − mn ⋅ sin θS +

 m  ;
+ µ ⋅ sin αn ⋅ cos θS − arctg n 
 ρ ⋅ θS 


(3)

yM = ρ(cos θS + θS ⋅ sin θS ) − mn ⋅ cos θS −

 m 
− µ ⋅ sin αn ⋅ sinθS − arctg n 
 ρ ⋅ θS 

zM = µ ⋅ cos αn .

;

(4)
(5)

Cei doi parametrii ai suprafeţei sunt: θs şi µ . Parametrul, θs ,
are, deja, limitele stabilite pentru definirea flancului convex al dintelui
roţii plane generatoare.
538

2

R   m 
θS max =  a  − 1 − n 
ρ 
 ρ  

2

,

(6)

respectiv,
2

R   m 
θS min =  i  − 1 − n 
ρ 
ρ 

2

.

(7)

Parametrul, µ , are valori pozitive şi negative, de-a lungul
dreptei generatoare FK ; pe tronsonul FP , se află −µ , iar pe tronsonul
PK , se află +µ .
Parametrul µ este limitat de înălţimile capului şi piciorului
dintelui:
(8)
hf = 1,3 ⋅ mn ;

hk = 1,3 ⋅ mn ,

(9)

respectiv,
(10)
−1,3 ⋅ mn ≤ µ ≤ 1,3 ⋅ mn .
Cunoaşterea limitelor de variaţie ale parametrilor suprafeţei
flancului convex, al dintelui roţii plane generatoare, permite
determinarea liniilor coordonate: θs = const. şi µ = const. , a căror
noduri de intersecţie formează reţeaua de puncte care definesc
suprafaţa laterală convexă a dintelui.
3. Studiu de caz
Se consideră, ca studiu de caz, un angrenaj conic ortogonal cu
axe concurente, cu următoarele date iniţiale, conform normei şi
dimensiunilor firmei Klingelnberg [120]:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

n1 = 1000 min-1;
puterea transmisă, N = 15 CP;
turaţia pinionului,

raportul de transmitere, i = 4 ;
diametrul cercului de divizare a roţii dinţate,
d 02 = 180 mm;
lăţimea danturii,

b = 24 mm.
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Se vor alege numerele de dinţi:
z1 = 10 ; z 2 = 40 ,

BIBLIOGRAFIE
[1] Roşian, R.C., Contribuţii la studiul şi cercetarea angrenării în sarcină a
roţilor conice cu dantură curbă. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, 2011.
[2] Sudrijan, M., Contribuţii asupra îmbunǎtǎţirii geometriei frezei melc conice
pentru prelucrarea danturii Palloid. Teză de doctorat. Institutul Politehnic ClujNapoca, 1983.
Dr.Ing. Radu-Călin ROŞIAN
Director Tehnic Parc Industrial Cugir
membru AGIR
Dr.Ing. Mhai SUDRIJAN
Inginer de angrenaje la S.C. Sculăria srl Cugir
Preşedintele Sucursalei Alba a AGIR

540

