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1. Angrenaj cicloidal cu dantură exterioară
Figura 1 prezintă un angrenaj cicloidal cu dantură exterioară, în
a cărui secţiune transversală sunt reprezentate cercurile de rulare Cr1

şi Cr2 , cu centrele în O1 şi O2 .
Angrenajul cicloidal exterior are ca rulete cercurile, R1 şi R2 ,
cu centrele în
şi O′2 şi de raze r1 şi r2 , tangente în P ; punctul de
tangenţă, al celor două cercuri de rulare, care este şi polul angrenării.
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Fig. 1 Angrenaj cicloidal cu dantură exterioară,
având profiluri teoretic exacte [1]

Profilurile dinţilor, pinionului şi roţii dinţate sunt generate de
către un punct fixat pe ruletele, R1 şi R2 , în timpul mişcărilor de rulare

pe cercurile, Cr1 şi Cr2 . Pentru generarea danturii cicloidale, se va
alege punctul P , polul angrenării, ca punct generator.
Profilurile conjugate, teoretic exacte, ale dinţilor pinionului şi
roţii dinţate, au următoarele părţi componente: Pc1 este profilul capului

dintelui pinionului; Pp1 este profilul piciorului dintelui pinionului; Pc2 este
profilul capului dintelui roţii dinţate; Pp2 este profilul piciorului dintelui
roţii dinţate.
Profilul capului dintelui pinionului Pc1 şi profilul piciorului roţii
dinţate Pp2 , sunt două curbe conjugate. Profilul piciorului pinionului Pp1
şi profilul capului dintelui roţii dinţate Pc2 , sunt, de asemenea, curbe
conjugate.
Prin rularea, fără alunecare, a ruletei R1 , în interiorul cercului
Cr1 , punctul P va genera o hipocicloidă, care constituie piciorul dintelui

pinionului, Pp1 .
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Dacă ruleta R2 , rulează fără alunecare pe periferia cercului
Cr1 , punctul P va genera o epicicloidă, care constituie profilul capului
dintelui pinionului, Pc1 .

Prin rularea, fără alunecare, a ruletei R2 , în interiorul cercului
Cr2 , punctul P va genera o hipocicloidă, care constituie piciorul
dintelui roţii dinţate, Pp2 .

Dacă ruleta R1 , rulează fără alunecare, pe periferia cercului
Cr2 , punctul P va genera o epicicloidă, care constituie capul dintelui
roţii dinţate, Pc2 .

În figura 1, diametrele ruletelor, R1 şi R2 , sunt mai mici decât
razele cercurilor de rulare, Cr1 şi Cr2 , la care sunt tangente în polul

angrenării, P . În cazul în care, diametrele cercurilor ruletelor, R1 şi
R2 , sunt mai mari decât razele cercurilor de rulare, Cr1 şi Cr2 , se
constată că, hipocicloidele piciorului dinţilor pinionului şi roţii dinţate,
conduc la obţinerea unui picior de dinte nefavorabil, din punct de
vedere al rezistenţei la încovoiere a dinţilor (figura 2).

Fig. 2 Reprezentarea formei nefavorabile a piciorului dinţilor pinionului
şi roţii dinţate, atunci când diametrele ruletelor sunt mai mari
decât razele cercurilor de rulare corespunzătoare [1]
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În cazul în care, diametrele ruletelor, R1 şi R2 , sunt egale cu
razele cercurilor de rulare, Cr1 şi Cr2 , arcele de hipocicloide, aferente
piciorului dintelui pinionului şi roţii dinţate, devin drepte şi se vor
confunda cu razele PO1′ şi PO′′2 , după cum se observă în figura 3.

Fig. 3 Angrenaj cicloidal cu profiluri teoretic exacte ale dinţilor, având
diametrele ruletelor egale cu razele cercurilor de rulare şi piciorul dinţilor
pinionului şi roţii dinţate, câte o dreaptă radială [1]

Prin urmare, în acest caz, profilurile, piciorului dintelui pinionului
şi piciorului dintelui roţii dinţate, sunt rectilinii.
Punctul generator P , polul angrenării fiind situat permanent pe
cercurile ruletelor R1 şi R2 , conduce la concluzia că, linia de
angrenare, a angrenajelor cicloidale cu profiluri teoretic exacte, este
formată din două arce de cerc ale ruletelor R1 şi R2 (figurile 1, 2 şi 3).
Cremaliera cicloidală se va defini cu ajutorul angrenajului
cicloidal pinion-cremalieră.
2. Angrenajul cicloidal pinion-cremalieră, având profilurile
dinţilor teoretic exacte
Se consideră figura 4, în care, Cr1 este cercul de rulare al
pinionului, iar C∞ este linia de rulare a cremalierei.
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În punctul P , sunt dispuse tangente, de o parte şi de alta a
liniei de rulare a cremalierei C∞ , două rulete circulare, R1 şi R2 , având

diametrele egale, dar, mai mici decât diametrul cercului de rulare, Cr1 .

Fig. 4 Angrenajul cicloidal pinion-cremalieră,
având profilurile dinţilor teoretic exacte [1]

Profilul piciorului dintelui pinionului, Pp1 , este un arc de
hipocicloidă, rezultat prin rularea ruletei R1 în interiorul cercului de
rulare al pinionului, Cr1 , iar profilul capului dintelui pinionului, Pc1 , este
un arc de epicicloidă, obţinut prin rularea ruletei, R2 , în exteriorul
cercului de rulare al pinionului, Cr1 .

Profilul piciorului dintelui cremalierei, Pp2 , este un arc de

cicloidă, rezultat prin rularea ruletei R2 pe linia de rulare a cremalierei,
C∞, iar profilul capului dintelui cremalierei, Pc2 , este un arc de cicloidă

obţinut prin rularea ruletei, R1 , pe linia de rulare a cremalierei C∞.
Cunoaşterea profilurilor teoretic exacte, ale dinţilor cremalierei
cicloidale, este esenţială la proiectarea frezelor melc cicloidale,
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necesare danturării angrenajelor de înaltă precizie cinematică, pentru
mecanica fină şi mecatronică.
3. Concluzii
■ Au fost prezentate angrenajele cicloidale utilizate în
mecanica finǎ şi mecatronică. Se menţioneazǎ angrenajele din
industria de orologerie, care sunt manufacturate conform normelor
elveţiene de orologerie au profilurile dinţilor aproximate. Aceste
angrenaje nu pot fi folosite pentru transmiterea momentelor de torsiune
ridicate datoritǎ nerespectǎrii legii angrenǎrii. Din acest motiv, s-au
conceput angrenaje cicloidale cu profiluri teoretic exacte ale dinţilor.
■ S-a prezentat, în acest scop, principiul generǎrii profilurilor,
capului şi piciorului dintelui. De asemenea, s-au analizat profilurile
dintelui cremalierei, aparţinând angrenajului cicloidal pinion-cremalierǎ.
■ Cerinţele fundamentale impuse pentru realizarea focoaselor
fuzante mecanice se referă la: precizia funcționării mecanismului de
ceasornic şi funcţionarea sigură a sistemului mecanic de percuţie legat
de ceas
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