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 The paper presents the basic elements of generating wheel for 
Klingelnberg-Palloid teeth. 
 
 Cuvinte cheie: roata generatoare. 
 Keywords: wheel generators 
 
 
 3. Studiu de caz – continuare 
 

Prin aceasta, raportul de transmitere este realizat matematic 
exact, 

4
10
40i == . 

 Se va calcula mărimea auxiliară de calcul u , în care, 2pδ  se va 
obţine din [1], 

'30770
2p =δ , 

prin urmare, se va obţine 
512139757,0u = . 
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 Raza exterioară a roţii plane, conform [1]:
 mm18515629,92Ra = .  

Raza interioară a roţii plane generatoare conform [1]: 
mm18515629,68Ri = . 

Modulul normal conform [1]: 
 mm3mn = . 

Raza cercului de bază, conform [1]: 
mm45677086,61=ρ  

 Pentru studiul de caz, ecuaţiile curbei directoare - evolventa 
alungită - a dinţilor roţii plane generatoare vor fi următoarele: 

( ) SSSSP sin3cossin45677086,61x θ−θθ−θ= ; (11)  
( ) SSSSP cospsincos45677086,61y θ−θθ+θ= ; (12)  

 Conform relaţiei (6), valoarea maximă a parametrului θS, va fi: 
 "8,15'27664543788,66rad159847712,1 00

maxS ===θ . 
 De asemenea, conform relaţiei (7), valoarea minimă a 
parametrului θS, va fi:  

"2,25'433272367229,32rad571135825,0 00
minS ===θ . 

Poziţia extremă a punctuluiP , de pe curba directoare a dinţilor 
roţii plane 

generatoare, este dată de coordonatele:  
 

;mm11472257,25x maxP =  
.mm69810453,88y maxP =  

Locul geometric al punctelor extreme, maxP , este cercul roţii 
plane, de rază aR , respectiv, 

2
maxP

2
maxPa yxR += ,   (13)  

de unde se va obţine: 
 

mm18515627,92Ra = . 
 Poziţia cea mai apropiată a punctului minP , faţă de centrul roţii 
generatoare este dată de coordonatele: 
 
 ;mm071697076,2x minP =  
 .mm15367642,68y minP =  
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 Locul geometric al celor mai apropiate puncte minP , de centrul 
roţii plane generatoare este cercul de rază iR , respectiv, 

2
minP

2
minPi yxR += ,   (14)  

de unde rezultă: 
 

mm1851563,68Ri = . 
  
 Prin urmare, curbele directoare ale dinţilor roţii plane 
generatoare sunt limitate de cercurile de raze: aR  şi iR , trasate din 
centrul roţii plane. 

Coordonatele celor 45 de puncte, nodurile reţelei de curbe 
coordonate .consts =θ  şi .const=µ , sunt prezentate în continuare, 
alături de programul de calcul utilizat pentru determinarea acestora în 
figurile 5. şi 6.  

 

 
Fig. 5  Program de calcul pentru determinarea coordonatelor nodurilor reţelei 

de puncte ale flancului convex al roţii plane [1] 
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Fig. 6  Secvenţă din lista de date pentru coordonatele nodurilor reţelei de 

puncte ale flancului convex al roţii plane [1] 
 
 

 
 

Fig. 7  Reţeaua de 45 de puncte: ijijij z;y;x , care defineşte flancul convexal 
dintelui roţii plane Klingelnberg - Palloid, aparţinând studiului de caz 
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Fig. 8  Reţeaua de 45 de puncte: ijijij z;y;x , care defineşte flancul concav al 
dintelui roţii plane Klingelnberg - Palloid, aparţinând studiului de caz 

 
 
 

 
 

Fig. 9  Roata generatoare Klingelnberg - Palloid, aparţinând studiului de caz [1] 
 
 4. Concluzii 
 

■ Cu ajutorul Aplicaţiei Pro/ENGINEER, coodonatele, ijijij z;y;x , 
ale celor 45 de puncte, câte cinci puncte pe înǎlţimea ditelui şi câte 
nouǎ puncte pe lungimea dintelui, dupǎ cum se obişnuieşte, au 
constituit nodurile unei reţele, care defineşte flancul convex al dintelui 
roţii plane Klingelnberg - Palloid, pentru studiul de caz (figura 7). 
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■ Flancul concav al dintelui roţii generatoare a fost dedus în 
mod analog. Cu ajutorul Aplicaţiei Pro/ENGINEER, coodonatele 

ijijij z;y;x , ale celor 45 de puncte, au constituit nodurile unei reţele, care 
defineşte flancul concav al dintelui roţii plane Klingelnberg - Palloid, 
pentru studiul de caz (figura 8). 

■ Se precizează că Aplicaţia Pro/ENGINEER permite 
cunoaşterea, în fiecare nod al reţelei, a normalei la suprafaţă şi a 
curburilor suprafeţei. 

■ Cele două flancuri, convex şi concav, ale dintelui roţii plane 
Klingelnberg - Palloid, sunt distanţate, pe baza ecuaţiilor de definiţie, 
astfel încât, să asigure grosimea normală a dintelui, respectiv, plinul 
dintelui să fie egal cu golul dintelui. Prin aceasta, roata plană 
corespunde formei dintelui I ( )fIZ , conform normei Klingelnberg KN 
3026  (figura 9) 

■ Se menţionează că roata plană obţinută este capabilă să 

genereze, atât pinionul, cât şi roata dinţată, aparţinând angrenajului în 

care a fost definitǎ, respectiv, angrenajului studiului de caz. 
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