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PREFAŢĂ 
 
 Transmisiile mecanice realizează legătura între maşina motoare şi maşina de lucru, 
diferenţiindu-se structural prin tipul (natura) elementelor componente, cinematic prin modul de 
realizare a rapoartelor de transmitere şi mărimea acestora şi dinamic prin capacitatea de încărcare 
funcţie de dimensiunea ansamblului. 
 Prezenta monografie prezintă principalele transmisii mecanice utilizate în transmisiile de 
putere: transmisii prin angrenaje, transmisii prin lanţ, transmisii prin curele şi transmisii prin 
fricţiune cu raport de transmitere variabil (variatoare). 
 În structurarea capitolelor s-a urmărit modelul clasic, utilizat frecvent în lucrările de 
specialitate, care model a fost îmbunătăţit prin completarea unor subcapitole cu elemente noi, 
inspirate din literatura de specialitate – monografii, articole, prospecte – şi chiar cu elemente 
originale, contribuţii ale autorilor. Toate acestea vor fi evidenţiate în prezentarea capitolelor. 
 În principiu, capitolele au o structură comună, în sensul că, iniţial, sunt prezentate elemente cu 
caracter de generalitate: caracterizări, clasificări, domenii de folosire, forme şi cauze ale 
deteriorărilor elementelor componente, materiale, tratamente termice şi tehnologia de execuţie a 
acestora; se continuă cu elemente geometrice, cinematica transmisiei, elemente de calcul de 
rezistenţă şi, în final, se prezintă soluţii constructive. 
 Capitolul 1 „ANGRENAJE” are cea mai mare întindere, dat fiind faptul că angrenajele se 
execută într-o mare varietate de tipuri constructive (cilindrice, conice, melcate), care, la rândul lor, 
se subdivid în funcţie de poziţia dinţilor faţă de axele roţilor. 
 După caracterizarea, clasificarea şi domeniile de utilizare ale angrenajelor, se trece la 
prezentarea formelor şi cauzelor deteriorării acestora, etapă necesară în stabilirea calculelor de 
rezistenţă ce trebuie efectuate pentru evitarea sau limitarea acestora. 
 Sunt prezentate, în continuare, elementele geometrice ale  roţilor şi angrenajelor cilindrice cu 
dantură dreaptă, insistându-se asupra acelora care definesc cinematica şi rezistenţa acestora. 
 Calculul de rezistenţă al angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă este prezentat în 
amănunţime, insistându-se asupra schemelor de calcul, ipotezelor de calcul, factorilor de corecţie 
necesar a fi utilizaţi pentru a se ţine seama de condiţiile reale de funcţionare ale angrenajului. În 
final, se stabilesc relaţiile de calcul pentru verificare, respectiv dimensionare, din condiţia de 
rezistenţă la contact şi încovoiere. 
 Pentru celelalte tipuri de angrenaje – cilindrice cu dantură înclinată, conice, cilindrice cu axe 
încrucişate  - sunt evidenţiate particularităţile geometrice, cinematice şi dinamice şi se apelează apoi 
la relaţiile de calcul deja stabilite pentru angrenajul cilindric cu dantură dreaptă, care se aplică 
angrenajului echivalent (dantură înclinată) sau a celui înlocuitor (dantură conică), stabilindu-se, în 
final, relaţiile de calcul pentru angrenajele reale. 
 Pentru definirea angrenajului cilindric cu dantură dreaptă, echivalent angrenajului cilindric cu 
dantură înclinată şi a celui înlocuitor angrenajului conic cu dantură dreaptă, se parcurge doar o etapă 
de calcul, în timp ce pentru angrenajele conice cu dantură curbă şi a celor hipoide, se apelează la o 
etapă intermediară, prin care se defineşte angrenajul cilindric înlocuitor cu dantură înclinată şi apoi 
angrenajul echivalent cu dantură dreaptă. Practic, după definirea angrenajului înlocuitor cu dantură 
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înclinată, se folosesc relaţiile stabilite deja în urma echivalării acestui angrenaj cu cel cu dantură 
dreaptă. 
 Pentru calculul arborilor este necesar să se stabilească şi forţele din angrenaje, ca relaţii de 
calcul şi sensuri de acţionare ale acestora, acestea fiind stabilite pentru toate tipurile de angrenaje 
prezentate. 
 În final, se definesc şi rezistenţele admisibile la contact şi încovoiere. 
 Pentru alegerea concretă a factorilor din relaţiile de calcul, se fac trimiteri la literatura de 
specialitate. 
 În capitolul 2 „TRANSMISII PRIN LANŢ”, după parcurgerea etapelor clasice – 
caracterizare, domenii de folosire, clasificare şi caracterizarea lanţurilor, forme şi cauze ale 
deteriorării şi materiale utilizate în construcţia acestora – se stabilesc elementele geometrice şi 
cinematica transmisiilor prin lanţ şi se efectuează calculul de rezistenţă la strivire şi rupere, pe baza 
unor scheme de calcul şi a unor ipoteze acceptate iniţial. Sunt prezentate şi soluţii constructive 
pentru roţile de lanţ, privind amplasarea transmisiilor, întindere, ungerea şi sisteme de protecţie. 
 În capitolul 3 „TRANSMISII PRIN CURELE”, se prezintă tipurile de curele ce transmit 
sarcina prin frecare şi prin angrenare (curele dinţate sincrone), se definesc domeniile de folosire, 
materiale şi elemente constructive ale curelelor şi roţile care echipează transmisia. 
 După prezentarea sistemelor de tensionare a curelelor în transmisii, se efectuează calculul 
geometric, cinematic şi dinamic – forţe ce încarcă ramurile curelei şi tensiunile pe care acestea le 
creează în curea. 
 Se definesc principiile de calcul ale transmisiilor prin curele, oarecum diferite de calculul 
clasic de rezistenţă, şi este dată metodologia de calcul a diverselor tipuri de transmisii, în funcţie de 
tipul curelei. 
 În capitolul 4 „VARIATOARE (TRANSMISII PRIN FRICŢIUNE)”, după caracterizarea, 
prezentarea domeniilor de folosire şi a materialelor utilizate în construcţia elementelor componente 
ale variatoarelor, se precizează că principala solicitare este contactul (la variatoarele cu elemente 
metalice şi care funcţionează cu ungere). Pentru efectuarea calculului la contact sunt prezentate 
centralizat (tabelar) relaţiile de calcul pentru curbura redusă, în funcţie de tipul contactului şi forma 
elementelor componente. Stabilirea sarcinii normale în zona de contact şi a dimensiunilor acestuia 
se face pentru fiecare variator prezentat. 
 Tipurile de variatoare prezentate sunt cu elemente metalice (de tip mono şi duo) şi cu conuri 
deplasabile şi element intermediar rigid (inel rigid) şi flexibil (curea, lanţ). În plus, este prezentată 
transmisia prin fricţiune cu raport de transmitere variabil de tip Van Doorne şi variatoare planetare 
cu roţi de fricţiune. 
 Un subcapitol este dedicat sistemelor de apăsare, care sunt foarte importante în transmisiile 
prin fricţiune, de eficienţa acestora depinzând capacitatea de transmitere a variatoarelor. 
 Lucrarea prezintă atât aspecte teoretice pentru înţelegerea fenomenelor ce apar în procesul 
transmiterii puterii cât şi metodici de proiectare folosite în calculul transmisiilor în general, dar şi a 
elementelor lor componente, fiind utilă atât proiectanţilor cât şi studenţilor de la profilele tehnice. 
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Fig.1.1 

 
 

Fig.1.2 

 

 
 

Fig.1.3 

 

1. ANGRENAJE [1; 2; 5; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 25; 26; 27; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48] 

 
1.1.  CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE 

 
 Angrenajul este mecanismul format din două roţi dinţate, care transmite – prin intermediul 
dinţilor aflaţi succesiv şi continuu în contact (angrenare) – mişcarea de rotaţie şi momentul de 
torsiune între cei doi arbori. 
 Angrenajele au o largă utilizare în transmisiile 
mecanice, datorită avantajelor pe care le prezintă: 
raport de transmitere constant; siguranţă în exploatare; 
durabilitate ridicată; randament ridicat; gabarit redus; 
posibilitatea utilizării pentru un domeniu larg de 
puteri, viteze şi rapoarte de transmitere. Ca 
dezavantaje, se pot menţiona: precizii mari de execuţie 
şi montaj; tehnologie complicată; zgomot şi vibraţii în 
funcţionare. 
 Clasificarea angrenajelor se realizează după 
cum urmează: 
§ după poziţia relativă a axelor de rotaţie: 

angrenaje cu axe paralele (fig.1.1, a, b,d, e); 
angrenaje cu axe concurente (fig.1.2); angrenaje 
cu axe încrucişate (fig.1.3); 
§ după forma roţilor componente: angrenaje 

cilindrice (fig.1.1, a, b, d, e); angrenaje conice 
(fig.1.2); angrenaje hiperboloidale (elicoidale – 
fig.1.3, a; melcate – fig.1.3, b; hipoide – fig.1.3, c); în fig.1.1, c este prezentat angrenajul roată 
– cremalieră; 
§ după tipul angrenării: angrenaje exterioare (fig.1.1, a, d, e); angrenaje interiorare (fig.1.1,b); 

 
§ după direcţia dinţilor: angrenaje cu dantură dreaptă (fig.1.1, a, b şi 1.2, a); angrenaje cu 

dantură înclinată (fig.1.1, d şi 1.2, b); angrenaje cu dantură curbă(fig.1.2, c şi 1.3, c); 
angrenaje cu dantură în V (fig.1.1, e); 
§ după forma profilului dinţilor: profil evolventic; profil cicloidal; profil în arc de cerc; 
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Fig.1.4 

 

 
 

Fig.1.5 
 

§ după posibilităţile de mişcare a axelor roţilor: cu axe fixe; cu axe mobile (planetare). 
 Domeniile de folosire ale angrenajelor sunt foarte diverse, acestea întâlnindu-se în reductoare 
şi multiplicatoare de turaţie, cutii de viteze, diferenţiale etc. 
 

1.2.  FORMELE ŞI CAUZELE DETERIORĂRII ANGRENAJELOR 
 
 1.2.1. Ruperea dinţilor 
 Ruperea dinţilor prin oboseală este forma principală de deteriorare a angrenajelor din oţel, 
cu duritatea flancurilor active > 45 HRC, precum şi a angrenajelor din fontă sau din materiale 

plastice. Ruperea se produce datorită solicitării de 
încovoiere a dintelui, solicitare variabilă în timp, care 
determină oboseala materialului şi apariţia, la baza 
dintelui, a unor microfisuri, care se dezvoltă în timp, 
provocând, în final, ruperea dintelui. Fisura de oboseală 
(fig.1.4) apare în zona de racordare a dintelui la corpul 
roţii, pe partea fibrelor întinse, unde concentrarea 
tensiunilor de încovoiere este maximă. 
 Evitarea ruperii dinţilor prin oboseală se poate 
realiza prin limitarea tensiunilor de încovoiere de la baza 
dintelui la valori admisibile, prin creşterea modulului, 
prin realizarea unor raze mari de racordare şi prin 
deplasări pozitive de profil. 

 Ruperea statică a dinţilor este cauzată de suprasarcini sau şocuri mari, care apar în timpul 
funcţionării angrenajului, ca urmare a condiţiilor de funcţionare. La roţile cu dantură dreaptă, 

ruperea se produce la baza dintelui, iar la roţile cu dantură 
înclinată, dinţii înclinaţi intrând progresiv în angrenare, se 
rup porţiuni de dinte (fig.1.5). 
 Evitarea ruperii statice a dinţilor se poate realiza prin 
calculul angrenajului la solicitarea de încovoiere, la 
suprasarcini, prin mărirea preciziei de execuţie şi a rigidităţii 
arborilor. 
 
 1.2.2. Deteriorarea flancurilor active ale dinţilor 
 Pittingul (apariţia de ciupituri pe flancurile active 
ale dinţilor) se datoreşte oboselii de contact a stratului 

superficial al flancurilor active, constituind principala formă de deterioare a angrenajelor cu durităţi 
superficiale < 45 HRC. 
 Ciupirea este un fenomen de oboseală a straturilor superficiale ale flancurilor active ale 
dinţilor, determinat de tensiunile de contact variabile în timp. 
 Primele semne de oboseală apar, de regulă, în zona cilindrilor de rostogolire, sub forma unor 
microfisuri. Iniţial, aceste microfisuri apar în sensul forţelor de frecare (fig.1.6, a şi b), care la roata 
conducătoare sunt dinspre cercul de rostogolire spre cercurile de picior şi de cap, iar la roata 
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Fig.1.6 

condusă invers, datorită faptului că viteza relativă dintre cele două flancuri îşi schimbă sensul în 
polul angrenării. Uleiul, care aderă la suprafaţa dintelui, este presat – de flancul dintelui conjugat – 
în microfisurile existenete (v. fig.1.6, b). În zona fisurii apare o presiune hidrostatică, care 
favorizează dezvoltarea microfisurilor şi despinderea de mici bucăţi de material, rezultând pe 
suprafeţele active ale dinţilor ciupituri (fig.1.6, c). Ciupiturile se dezvoltă în timp, conducând la o 
funcţionare necorespunzătoare a angrenajului. 
 Evitarea scoaterii din uz prin pitting se face prin: realizarea unui calcul la solicitarea de 
contact a angrenajului; tratamente termice 
sau termochimice (călire superficială, 
cementare, nitrurare); deplasări pozitive 
de profil; micşorarea rugozităţii flancurilor 
dinţilor; utilizarea unor lubrifianţi 
aditivaţi. 
 Exfolierea stratului superficial al 
flancurilor dinţilor este o formă de 
deterioare prin oboseală a materialului şi 
apare la angrenajele la care dantura a fost 
supusă unui tratament termic sau 
termochimic de durificare superficială 
(călire superficială, cementare, nitrurare). 
Exfolierea se manifestă prin desprinderea 
unor porţiuni ale stratului superficial al 
flancului dintelui, ca urmare a unor 
microfisuri de oboseală apărute la graniţa 
dintre stratul durificat şi cel de bază. 
Evitarea deteriorării prin exfoliere a 
angrenajului se face prin adoptarea unor 
tehnologii de tratament adecvate. 
 Griparea este o formă a uzării de 
adeziune şi apare la angrenajele puternic 
încărcate, care lucrează la viteze periferice 
mari. Datorită alunecărilor mari dintre 
dinţi, a concentrărilor mari de sarcini, a 
rugozităţilor mari ale flancurilor, uleiul 
poate fi expulzat dintre suprafeţele aflate 
în contact. Datorită contactului direct, a 
sarcinilor locale mari şi a temperaturii ridicate din zona de contact, apar microsuduri care, în timp, 
se rup şi se refac continuu, datorită mişcării relative a flancurilor. Punctele de sudură produc pe 
flancul dintelui conjugat zgârieturi şi benzi de gripare, orientate în direcţia alunecării (fig.1.7). 
 Evitarea deteriorării prin gripare a angrenajului se face prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
ungere şi răcire, prin utilizarea unor lubrifianţi aditivaţi, prin mărirea preciziei de execuţie şi 
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Fig.1.7 

montaj, prin mărirea rigidităţii arborilor, prin creşterea durităţii superficiale, prin micşorarea 
rugozităţii flancurilor dinţilor. 
 Uzarea abrazivă este forma de deterioarare a angrenajelor care lucrează la viteze mici (când 
nu sunt create condiţiile unei ungeri fluide), a angrenajelor deschise şi a angrenajelor din 
componenţa transmisiilor cu deficienţe la sistemul de ungere şi/sau etanşare. 

 Deterioarea flancurilor dinţilor se produce printr-un 
proces mecanic de îndepărtare a unor particule fine de 
material de pe flancul dintelui, ca urmare a acţiunii unor 
particule abrazive, existente între suprafeţele în contact. 
Particulele abrazive pot proveni din exterior (când 
sistemul de etanşare este defectuos), din forfecarea 
punctelor de sudură (apărute în urma gripării) sau din 
desprinderea materialului (în urma apariţiei pittingului). 
 Uzarea abrazivă poate fi limitată prin asigurarea 
unei etanşări corespunzătoare şi a unei ungeri adecvate. 
 Alte forme de deteriorare a angrenajelor pot fi 

uzarea corosivă, deformarea plastică sau fisurarea. 
 

1.3. MATERIALE ŞI TRATAMENTE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢIA ROŢILOR 
DINŢATE. ELEMENTE DE TEHNOLOGIE 

 
 1.3.1. Materiale şi tratamente 
 La alegerea materialului trebuie să se ţină seama de o serie de factori: sarcina care încarcă 
angrenajul; durata de funcţionare impusă; caracteristicile mecanice ale materialelor; modul de 
obţinere a semifabricatului; tehnologia de execuţie; eficienţa economică; condiţiile de funcţionare. 
 Fontele asigură angrenajelor o amortizare bună la vibraţii şi calităţi antifricţiune. Se folosesc 
la construcţia roţilor melcate şi a roţilor dinţate de dimensiuni mari, încărcate cu sarcini mici şi care 
funcţionează la viteze reduse. Se pot folosi fontele cenuşii cu grafit lamelar (Fc 200, Fc 400), 
fontele cu grafit nodular (Fgn 600-2, Fgn 700-2), fontele maleabile (Fmp 700-2) şi fontele aliate. 
 Bronzurile (aliaje ale cuprului cu staniu) se folosesc în construcţia roţilor melcate, datorită 
calităţilor antifricţiune foarte bune. Fiind deficitare şi foarte scumpe, bronzurile se folosesc numai 
pentru confecţionarea coroanei roţii melcate, corpul acesteia fiind executat din fontă sau oţel. 
 Materialele plastice au elasticitate mărită, dar caracteristici mecanice reduse, utilizându-se în 
construcţia roţilor dinţate puţin solicitate. Se folosesc la realizarea angrenajelor mai puţin precise, 
dar care necesită o funcţionare silenţioasă – datorită elasticităţii mari, se asigură compensarea 
erorilor de execuţie şi montaj – la roţile care lucrează în medii corosive şi la roţile la care ungerea 
cu uleiuri minerale nu este posibilă (industria alimentară, textilă, aparate de birou şi de uz casnic).  
 Oţelurile sunt materialele cele mai utilizate în construcţia roţilor dinţate. Oţelurile, în funcţie 
de proprietăţile lor mecanice şi de prelucrabilitate, se împart în oţeluri moi (cu duritate superficială 
< 350 HB) şi oţeluri dure (cu duritate superficială > 350 HB). 
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 Oţelurile de uz general pentru construcţii şi oţelurile turnate în piese nu se tratează termic, 
fiind utilizate la angrenajele încărcate cu sarcini mici şi/sau la care nu se impun restricţii de gabarit, 
vitezele de funcţionare fiind mici (OL 50, OL 60 şi, respectiv, OT 50, OT 60 etc.). 
 Oţelurile de îmbunătăţire au conţinutul de carbon > 0,25℅, fiind folosite în construcţia roţilor 
dinţate încărcate cu sarcini mici sau medii. Îmbunătăţirea este tratamentul termic care constă într-o 
călire urmată de revenire înaltă. Prin acest tratament se obţine o duritate medie a suprafeţelor active 
şi se asigură o bună structură a materialului, caracteristicile mecanice obţinute fiind dependente de 
dimensiunile roţii. Îmbunătăţirea se realizează înainte de danturare, obţinându-se, după tratament, 
durităţi mai mici de 350 HB. Cele mai utilizate oţeluri de îmbunătăţire sunt: OLC 45, OLC 55,  
40 Cr10, 33 MoCr 11 etc.). 
 Oţelurile de cementare au conţinutul de carbon < 0,25%. Cementarea este un tratament 
termochimic, care constă în îmbogăţirea în carbon a stratului superficial al flancului dinţilor, fiind 
urmată de călire şi revenire joasă. În urma călirii, se obţine o duritate mare a stratului superficial 
(52…62 HRC) şi un miez care îşi păstrează tenacitatea. Prin cementare se obţine o creştere 
semnificativă a rezistenţei la contact a flancului dinţilor şi o creştere, într-o măsură mai mică, a 
rezistenţei la încovoiere. Danturarea se execută înaintea tratamentului, după tratament dantura 
trebuind rectificată, pentru eliminarea deformaţiilor mari care apar în urma tratamentului. Cele mai 
utilizate oţeluri de cementare sunt: OLC 15, OLC 20, 15 Cr 08, 18 MoCr 10 etc.). Oţelurile de 
cemenetare se recomandă la angrenajele puternic solicitate şi când se impun restricţii de gabarit. 
 
 1.3.2. Elemente de tehnologie 
 Prelucrarea danturii roţilor dinţate cilindrice se realizează prin frezare (prin copiere) sau prin 
rulare (rostogolire). Frezarea prin copiere se realizează cu scule profilate după forma golului dintre 

 
Fig. 1.8 
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dinţi: freză disc (fig.1.8, a) sau freză deget (fig.1.8, b). Productivitatea redusă şi erorile de execuţie, 
caracrteristice acestui procedeu, au determinat utilizarea sa pe scară redusă. 
 Prelucrarea prin rulare a danturii se realizează prin frezare cu: freză melc (fig.1.8, c) sau prin 
mortezare cu cuţit pieptene (fig.1.8, d) sau cuţit roată (fig.1.8, e) – pentru danturi exterioare şi prin 
mortezare cu cuţit roată (fig.1.8, f) – pentru danturi interioare. Prin acest procedeu, danturarea se 
realizează simulând  procesul angrenării, acesta realizându-se între sculă şi semifabricat. Se asigură, 
prin acest procedeu, o productivitate şi o precizie superioare procedeului de danturare prin copiere, 
dar şi între aceste procedee de prelucrare prin rulare există diferenţe în ceea ce priveşte 
productivitatea şi precizia de execuţie. Astfel, o productivitate ridicată se obţine prin prelucrarea cu 
freză melc, formată din mai multe cremaliere înfăşurate pe un cilindru, după una (freză melc cu un 
început) sau mai multe elice (freză melc cu mai multe începuturi). Tehnologic, însă, se realizează 
mai greu decât scula cuţit-pieptene (de fapt o cremalieră generatoare), aceasta având avantajul şi a 
unei confecţionări mai precise. Cuţitul-roată se confecţionează mai greu tehnologic (datorită 
flancului evolventic al dinţilor), însă asigură viteze mari de aşchiere şi este singurul utilizat la 
prelucrarea prin rulare a danturilor interioare (v. fig.1.8, f). 
 

1.4. ELEMENTE DE CALCUL GEOMETRIC AL ANGRENAJELOR CILINDRICE 
EVOLVENTICE CU DINŢI DREPŢI 

 
 Dintele unei roţi dinţate este definit prin capul dintelui şi piciorul dintelui, cele două zone 
fiind despărţite de cilindrul de rostogolire. Astfel, capul dintelui este porţiunea de dinte dintre 
cilindrul de cap şi cel de rostogolire, iar piciorul dintelui este porţiunea de dinte dintre cilindrul de 
rostogolire şi cel de picior (fig.1.9, a). Suprafaţa laterală între vârful dintelui şi fundul golului dintre 
doi dinţi este cunoscută sub denumirea de flancul dintelui şi este partea principală, funcţională, a 
unui dinte. 

 La dantura dreaptă, flancul dintelui este generat de o dreaptă MN, dintr-un plan π, tangent 
după generatoarea AA’ la un cilindru, numit cilindru de bază (de diametru db). Prin rostogolirea fără 

 
Fig.1.9 
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Fig.9.9 

 
Fig.1.10 

alunecare a planului π, în sensul indicat de săgeată, dreapta MN, paralelă cu generatoarea AA’, 
generează flancul dintelui (fig. 1.9, b).  
 Curba de intersecţie a unui dinte cu un plan perpendicular pe axă defineşte profilul dintelui, 
iar prin intersecţia acestuia cu cilindrii caracteristici – de cap, de rostogolire, de picior – se definesc 
cercurile caracteristice ale danturii. 
 Planele caracteristice unei danturi sunt: planul frontal t – t – perpendicular pe axa cilindrului 
de bază, deci şi pe segmentul AA’ şi planul normal n – n – perpendicular pe axa dintelui, deci şi pe 
segmental MN. Deoarece AA’ şi MN sunt paralele, rezultă că cele două plane se suprapun (v. 
fig.1.9, b). Profilul dintelui, în unul din planele menţionate, este evolventic şi are raza de curbură în 
punctual K egală cu segmental K’K. Se precizează faptul că pentru orice poziţie a punctului K pe 
segmentul MN raza de curbură  este aceeaşi şi egală cu K’K. În procesul angrenării, segmental MN, 
care defineşte şi lungimea dintelui, devine linie de contact. 
 La angenajele cilindrice exterioare cu dantură dreaptă, dinţii celor două roţi sunt dispuşi 

paralel cu axele roţilor. Curba de intersecţie 
a flancului dintelui cu un plan frontal 
defineşte profilul dintelui roţii dinţate. 
 Evolventa este curba descrisă de un 
punct al unei drepte ∆b, care se rostogoleşte 
fără alunecare pe un cerc fix, numit cerc de 
bază, de rază rb (fig.1.10, a). Proprietăţile 
evolventei se referă la: 
§ normala n-n, în orice punct, este 

tangentă la cercul de bază; 
§ distanţa, măsurată pe direcţia 

normalei, între punctul de pe 
evolventă şi cercul de bază (MT –  
v. fig.1.10, a) reprezintă raza de 
curbură a evolventei, în acel punct. 

 Roţile dinţate cu profil evolventic au 
un număr de dinţi z, dispuşi echiunghiular şi 
sunt caracterizate prin (fig.1.10, b): 
§ cercul de cap (da), care mărgineşte 

roata la exterior; 
§ cercul de picior (df), care mărgineşte 

roata la interior; 
§ pasul unghiular τ = 2π/z; 
§ pasul circular py = τdy/2; 
§ modulul m; 
§ cercul de divizare d = mz.  

 Cremaliera de referinţă. În cazul în 
care z→∞, roata dinţată devine cremalieră 
de referinţă (fig.1.11), cercurile devin 
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Fig.1.12 

drepte, iar evolventa devine profil rectiliniu. Caracteristic cremalierei de referinţă îi este dreapta de 
referinţă, pe care plinul dintelui este egal cu golul. Negativul cremalierei de referinţă este cremaliera 
de generare şi este utilizată ca sculă generatoare. Parametrii adimensionali ai cremalierelor sunt 
standardizaţi: coeficientul capului de referinţă al dintelui ( *

ah = ha/m = 1); coeficientul jocului de 
referinţă la piciorul dintelui (c* = c/m =  0,25); coeficientul razei de racordare de referinţă la 
piciorul dintelui ( *

fρ  =ρf / m = 0,38). 

 La generarea roţii dinţate, centroidele sunt reprezentate de cercul de divizare de diametru d (la 
roată) şi dreapta de divizare ∆d, tangentă la cercul de divizare, la cremalieră.  
 Distanţa dintre dreapta de referinţă şi dreapta de divizare, egală cu xm, este numită deplasare 
de profil, iar x reprezintă coeficientul deplasării de profil. În funcţie de xm, apar următoarele 
situaţii: 

 
§ xm = 0 - cazul în care dreapta de referinţă coincide cu dreapta de divizare şi se obţine roata 

zero (fig.1.12, b);  
§ xm < 0 - cazul în care dreapta de referinţă intersectează cercul de divizare şi se obţine roata 

minus (fig.1.12, a);  
§ xm > 0 - cazul în care dreapta de referinţă nu intersectează cercul de divizare şi se obţine 

roata plus (fig.1.12, c). 

 
 

Fig.1.11 
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Fig.1.13 

 Modificarea poziţiei cremalierei la generarea danturii roţii dinţate duce la modificarea 
grosimii dinţilor, în calculul geometric interesând grosimea s a dinţilor pe cercul de divizare şi 
grosimea sa pe cercul de cap. La deplasări pozitive (fig.1.12, c), scade grosimea dinţilor pe cercul de 
cap, aceasta trebuind limitată la o valoare admisibilă (sa ≥ sa min). La roţile cu număr mic de dinţi, la 
danturare poate apare fenomenul de subtăiere (fig.1.12, a), care duce la micşorarea rezistenţei 
acestuia la încovoiere, prin subţierea bazei, fiind necesară o deplasare pozitivă de profil. 
 Angrenajul roată-roată (fig.1.13) este format din două roţi dinţate caracterizate de numerele 
de dinţi z1 şi z2, coeficienţii deplasărilor de profil x1 şi, respectiv, x2 şi acelaşi modul m pe cercurile 
de divizare. Normala comună n – n la profilele în contact trece prin polul angrenării C şi este 
tangentă la cercurile de bază ale celor două roţi, de diametre db1 şi db2, în punctele T1 şi T2. Cercurile 
de rostogolire, de diametre dw1 şi dw2, sunt tangente în polul angrenării C şi determină distanţa 
dintre axe aw. Pe dreapta de angrenare n – n sunt definite segmentul teoretic de angrenare T1T2 şi 
segmentul real de angrenare AE, determinat de intersecţia dreptei de angrenare cu cercurile de cap 
ale celor două roţi dinţate. Intrarea profilelor în angrenare are loc în punctul A, iar ieşirea în punctul 
E. Punctul curent de contact dintre profile descrie segmentul real de angrenare AE, respectiv 
flancurile active ale profilelor dinţilor în contact (reprezentate cu linie îngroşată în fig. 1.13). Forţa 
dintre profile acţionează după normala comună n – n, punctul ei de aplicaţie deplasându-se pe toată 
lungimea profilului activ al dintelui. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Transmisii mecanice 
 

18 

 Între profilele în contact există alunecări, după direcţia tangentei comune, viteza de alunecare 
fiind proporţională cu distanţa dintre punctul de contact M şi polul angrenării C (v. fig.1.13), în pol 
viteza de alunecare fiind nulă. 
 Tipuri de angrenaje. Unghiul real de angrenare αw – unghiul dintre normala comună a 
profilelor în contact (dreapta de angrenare) şi tangenta comună, dusă prin polul angrenării, la 
cercurile de rostogolire – depinde de distanţa dintre axe reală aw, care depinde de deplasările de 
profil. 
 În funcţie de suma coeficienţilor deplasărilor de profil, angrenajele pot fi (fig.1.14): 

w nedeplasate – roţile angrenajului sunt roţi zero, deci x1 = x2 = 0 (fig.1.14, b); 
w zero deplasate – o roată este deplasată plus (x1 > 0), iar cealaltă minus (x2 < 0), dar x1 + x2 = 0 

(fig.1.14, b); 

w plus deplasate – cel puţin una din roţi e deplasată plus, cealaltă putând fi roată plus, zero sau 
minus, dar x1 + x2 > 0 (fig.1.14, c); 

w minus deplasate – cel puţin una din roţi este deplasată minus, cealaltă putând fi roată minus, 
zero sau plus, dar x1 + x2 < 0 (fig.1.14, a). 

 Gradul de acoperire. Una din condiţiile funcţionării corecte a unui angrenaj este aceea a 
asigurării transmiterii continue a mişcării. Pentru aceasta, trebuie ca la ieşirea din angrenare a unei 
perechi de dinţi perechea următoare să fie deja intrată în angrenare. Considerând perechea de dinţi 1 
– 1’ (fig.1.15), intrarea în angrenare are loc în punctul A, iar ieşirea din angrenare în punctul E, 
punctul de contact M dintre profile descriind în planul bazei segmentul real de angrenare AE. În 
acest timp, profilul 1 descrie pe cercul de bază a roţii 1 arcul 1b

)
, iar profilul 1’ descrie pe cercul de 

bază al roţii 2 arcul  AE).b b(b == 212 
)))

Notând cu pb pasul pe cercul de bază al celor două roţi (paşii 
pe cercurile de bază trebuie să fie egali, aceasta fiind condiţia angrenării simultane a mai multor 

Fig.1.14 
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perechi de profile), pentru asigurarea continuităţii angrenării, trebuie ca AE> pb. Se defineşte gradul 
de acoperire mediu al unui angrenaj prin raportul 

 
α

α−−+−
=

−+
==εα cos2

sin22
2

2
2

2
1

2
12112

p
adddd

p
TTETAT

p
AE wwbaba

bb

, (1.1) 

angrenarea fiind continuă când εα > 1; se admite εα min ≈ 1,1. Deoarece εα > 1, pe segmentul real de 
angrenare (v. fig.1.15) există porţiuni (spre extremităţile segmentului) pe care sunt două perechi de 
dinţi în angrenare (angrenare bipară), deci εα instantaneu=2, şi o zonă (centrală) pe care există o singură 
pereche de dinţi în angrenare (angrenare unipară), deci εα instantaneu = 1. Diagrama din fig.1.15 
ilustrează sugestiv acest lucru. 
 În tabelul 1.1 sunt date relaţii de calcul pentru principalele elemente geometrice ale 
angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă. 

 Angrenaje cilindrice interioare. Se execută, de obicei, cu dantură dreaptă şi se compun din 
două roţi cilindrice, una cu dantură exterioară şi cealaltă cu dantură interioară, sensul de rotaţie al 
celor două roţi fiind acelaşi (v. tabelul 1.1). Angrenarea are loc între un profil concav (cel al danturii 
interioare) şi unul convex (cel al danturii exterioare), caz avantajos din punct de vedere al solicitării 
dinţilor la contact. 
 La angrenajele interioare, segmentul real de angrenare este mai mare decât la angrenajele 
exterioare, aceasta ducând la o creştere a gradului de acoperire, lucru deosebit de avantajos.  

 
Fig.1.15 
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 Relaţiile de calcul ale elementelor geometrice ale roţilor şi ale angrenajelor cilindrice 
interioare cu dantură dreaptă sunt asemănătoare cu cele ale angrenajelor exterioare, fiind date în 
tabelul 1.1. 

Tabelul 1.1 
Elemente geometrice ale angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă  

Nr. 
crt. Denumirea elementului geometric 

Simbol şi 
unitatea de 

măsură 
Relaţii de calcul*). Recomandări 

0 1 2 3 
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Tabelul 1.1(continuare) 
0 1 2 3 

1. DATE INIŢIALE  

1.1 Numerele de dinţi ai roţilor 
angrenajului 

z1; z2 Stabilite la dimensionarea angrenajului  
 

1.2 Modulul m, mm Stabilit la dimensionarea angrenajului 
1.3 Distanţa dintre axe reală aw, mm Impusă sau rezultată în urma calculului 

de rezistenţă [ 
1.4 Elementele profilului de referinţă *

ah  

 
c* 

 
*
fρ  

α, grade 

*
ah =1 (coeficientul capului de referinţă 

al dintelui) 
c*=0,25 (coeficientul jocului de referinţă 
la piciorul dintelui) 

*
fρ =0,38 (coeficientul razei de racordare 

de referinţă la piciorul dintelui) 
α=20o (unghiul de presiune de divizare) 

2 ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROŢILOR ŞI ANGRENAJULUI 
2.1 Distanţa dintre axe de referinţă a, mm ( )122

1 zzma ±=  

2.2 Unghiul real de angrenare αw, grade 








α=α cosarccos

w
w a

a  

2.3 Suma coeficienţilor deplasărilor de 
profil 

xs ( )1212 2
zz

tg
invinvxxx w

s ±
α

α−α
=±=  

2.4 Coeficienţii deplasărilor de profil x1, x2 Se aleg x1 şi x2, astfel ca x2 ± x1= xs, 
după forma principală de deteriorare a 
angrenajului, din contururile de blocare 
sau după recomandări ISO 

2.5 Coieficienţii minimi ai deplasărilor 
de profil 

x1min, x2min 
17

14 1
min1

zx −
= ; 

17
14 2

min2

zx −
=  

Trebuie ca: x1≥x1min; x2≥x2min 
2.6 Diametrele cercurilor de divizare d1; d2, mm 

11 zmd = ; 22 zmd =  
2.7 Diametrele cercurilor de bază db1; db2, 

mm 
α= cos11 ddb ; α= cos22 ddb  

2.8 Diametrele cercurilor de 
rostogolire 

dw1; dw2, 
mm 

w
w dd

α
α

=
cos
cos

11 ; 
w

w dd
α
α

=
cos
cos

22  

2.9 Diametrele cercurilor de picior df1; df2, 
mm 

( )* *
1 1 12f ad m z h c x = − + −   

( )* *
2 2 22f ad m z h c x = + m m  
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Tabelul 1.1(continuare) 
0 1 2 3 

2.10 Diametrele cercurilor de cap da1; da2, 
mm 

( )2
*

21 222 xhzmad awa +±= mm  

( )1
*

12 222 xhzmad awa +−= m  

2.11 Arcul (grosimea) dintelui pe cercurile 
de divizare 

s1; s2, 
mm 

( )mtgxs α+π= 11 25,0  

( )mtgxs α±π= 22 25,0  

2.12 Unghiul de presiune al profilului pe 
cercurile de cap 

αa1; 
αa2, 

grade 










α=α cosarccos

1

1
1

a
a d

d  











α=α cosarccos

2

2
2

a
a d

d  

2.13 Arcul (grosimea) dintelui pe cercurile 
de cap 

sa1; sa2, 
mm 








α−α+= 1

1

1
11 aaa invinv

d
sds  









α−α+= 2

2

2
22 aaa invinv

d
sds  

Trebuie ca sa1,2 ≥ sa min 
2.14 Gradul de acoperire al angrenajului εα 

απ
α−±−

=εα cos2
sin22

2
2
2

2
1

2
1

m
adddd wtwbaba m

 

Trebuie ca εα > εα min 
3 ELEMENTE DE CONTROL, ABATERI 

LIMITĂ ŞI TOLERANŢE 
În conformitate cu indicaţiile din 
literatura de specialitate 

*) În relaţiile cu semn dublu, semnul superior este valabil pentru angrenajul exterior, iar semnul 
inferior pentru cel interior. 

 
1.5.  CALCULUL DE REZISTENŢĂ AL ANGRENAJELOR CILINDRICE CU 

DANTURĂ DREAPTĂ 
 
 Calculul de rezistenţă are drept scop preîntâmpinarea principalelor forme de deteriorare a 
angrenajului: pittingul (apariţia de ciupituri pe flancurile active), datorită solicitării de contact, şi 
ruperea dinţilor prin oboseală, datorită solicitării de încovoiere. 
 
 1.5.1. Calculul la solicitarea de contact 
 Calculul la solicitarea de contact se efectuează având la bază relaţia de determinare a tensiunii 
maxime de contact stabilită de Hertz pentru contactul după generatoare a doi cilindri (fig.1.16) 

ρ
=σ

1
k

n
EH l

FZ , (1.2) 

în care: Fn reprezintă forţa normală la suprafeţele în contact dintre cei doi cilindri; lk=B – lungimea 
liniei (generatoarei) de contact; ZE – factorul de elasticitate al materialelor roţilor, dependent de 
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Fig.1.16 

 
 

Fig.1.17 

modulii de elasticitate longitudinală E şi de coeficienţii de contracţie transversală (Poisson) ν ai 
materialelor celor două roţi; 1/ρ – curbura redusă, definită de relaţia 

21

111
ρρρ

±= , (1.3) 

în care ρ1,2=D1,2/2 reprezintă razele de curbură ale celor doi cilindri, semnul plus corespunzând 
contactului exterior (fig.1.16, a), iar semnul minus contactului interior (fig.1.16, b). 

 Relaţia (1.2) a fost 
stabilită pe baza 
următoarelor ipoteze 
(ipotezele lui Hertz): 
cilindrii sunt omogeni şi 
izotropi; materialele 
acestora sunt elastice şi 
respectă legea lui Hooke; 
forţa normală Fn este 
aplicată static; tensiunile 
de contact se repartizează 
uniform pe lungimea 
liniei de contact dintre cei 
doi cilindri; lăţimea b0 a 
suprafeţei de contact care 
ia naştere prin deformarea 

elastică a celor doi cilindri este foarte mică, comparativ cu lungimea acestora; suprafeţele de contact 
sunt netede; efectul forţelor de frecare dintre suprafeţele în contact se neglijează. 

Contactul dintre doi dinţi ai unui angrenaj cilindric cu dantură dreaptă poate fi studiat prin 
analogie cu contactul dintre doi cilindri (fig.1.17), corectând relaţia de calcul a tensiunii maxime σH. 
Corecţiile necesare iau în considerare deosebirile 
existente între modelul teoretic care a stat la baza 
stabilirii relaţiei lui Hertz şi angrenajul real. Aceste 
deosebiri sunt: 

•  razele de curbură ale flancurilor dinţilor ρ1 şi ρ2 
sunt variabile, datorită profilului evolventic al 
dinţilor, mărimile lor depinzând de poziţia 
punctului de contact pe segmentul real de 
angrenare; acest lucru defineşte variaţia 
parabolică a valorilor tensiunii de contact pe 
lungimea segmentului teoretic de angrenare, 
fiind necesar să se stabilească poziţia punctului 
de contact în care se vor determina razele de 
curbură, poziţie în care tensiunea de contact să 
aibă valoarea maximă; 
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Fig.1.18 

•  forţa de interacţiune dintre dinţi este normală la profilele în contact ale acestora, dar nu 
acţioneză static, având o variaţie dependentă de tipul maşinii motoare, regimul de 
funcţionare a maşinii antrenate şi de mărimea şocurilor ce pot apărea în tranmisie în timpul 
funcţionării; pentru a se ţine seama de aceste suprasarcini exterioare, în calcule, se apelează 
la factorul regimului de funcţionare KA; 

•  forţa de interacţiune dintre dinţi este influenţată şi de sarcini dinamice suplimentare ce apar 
datorită erorilor de execuţie şi/sau montaj şi a deformaţiilor elastice ale dinţilor şi a pieselor 
subansamblului din care face parte angrenajul; în aceste condiţii se apelează la factorul 
dinamic KV, indicele V evidenţiind viteza periferică ca fiind principalul factor ce defineşte 
mărimea forţelor dinamice suplimentare; 

•  tensiunile de contact se repartizează neuniform pe lungimea liniei de contact, datorită 
impreciziilor de execuţie şi montaj, a deformaţiilor elastice ale dinţiilor şi a celorlalte piese 
ale subansamblului din care face parte angrenajul şi, nu în ultimul rând, a erorii de direcţie a 
dinţilor; pentru evidenţierea acestui fenomen se apelează la factorul de repartizare a sarcinii 
pe lăţimea danturii (lungimea dintelui) KHβ; 

•  în urma angrenării bipare, pe segmentul real de angrenare, sunt două perechi de dinţi în 
angrenare; din cauza erorilor de execuţie (în special a pasului dintre doi dinţi) sarcina nu se 
repartizează uniform pe perechile de dinţi aflate simultan în angrenare; pentru a se ţine 
seama de acest lucru se apelează la factorul de repartizare a sarcinii în plan frontal KHα; 

•  transmiterea sarcinii se realizează – într-o anumită perioadă din timpul angrenării, 
dependentă de mărimea gradului de acoperire εα – prin mai multe perechi de dinţi; cu cât 
gradul de acoperiere este mai mare cu atât zona în care sunt în contact mai multe perechi de 
dinţi (de regulă două perechi) este mai mare şi sarcina ce încarcă fiecare pereche este mai 
mică decât la angrenarea singulară; pentru a se ţine seama de acest lucru, în calcule, se 
introduce factorul gradului de acoperire Zε, cu valori ce depind de valorile gradului de 
acoperire εα; 

•  există forţe de frecare, datorită alunecării 
reciproce a flancurilor conjugate (v. 
fig.1.6, a); chiar dacă în calcule nu se pot 
evidenţia valoric mărimile acestor forţe, 
acestea sunt importante în apariţia 
fenomenului pitting (ciupire). 

 Termenii din relaţia lui Hertz (1.2), definiţi 
pentru modelul teoretic acceptat şi având la bază 
ipoteze simplificatoare, se înlocuiesc prin cei 
caracteristici angrenajului, utilizând factorii de 
corecţie prezentaţi, care vor fi ataşaţi atât forţei 
normale teoretice Fn, aceasta devenind forţă 
normală corectată Fnc – factorii KA, KV, KHβ, KHα 

- cât şi lungimii liniilor de contact lk, care va fi mai mare decât lungimea dintelui (lăţimea roţii) – 
factorul Zε. 
 Forţa normală corectată Fnc, se calculează cu relaţia (v. şi fig.1.18) 
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Fig.1.19 

αβαβ α HHVA
t

HHVAnnc KKKKFKKKKFF
cos

== , (1.4) 

în care Fn este forţa normală teoretică, calculată la nivelul cercului de divizare, Ft fiind componenţa 
tangenţială şi α unghiul de angrenare la nivelul acestui cerc. 
 Lungimea liniei de contact lk este egală cu 
 2/ εZblk = , (1.5) 

b fiind lungimea dintelui şi Zε factorul gradului de acoperire. 
 Curbura redusă 1/ρ se determină în funcţie de razele de curbură ρ1 şi ρ2 ale profilelor 
dinţilor în contact, mărimile acestora fiind funcţie de punctul de contact considerat pe segmentul 
real de angrenare. 
 La acceptarea relaţiei lui Hertz, pentru calculul angrenajelor la solicitarea de contact, s-a 
considerat că arcele de evolventă, în zona punctului de contact dintre dinţi, pot fi aproximate cu arce 
de cerc care au razele de curbură identice cu cele ale evolventelor conjugate în punctul considerat. 
Dar, în procesul angrenării, de la intrare la ieşirea din angrenare a doi dinţi, aceste raze de curbură 
variază, deci şi curbura redusă este variabilă pe segmentul real de angrenare. 
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 Pentru un angrenaj cilindric exterior, curbura redusă (v. şi rel (1.3)) este 

 
21

21

21

21

21

111
ρρ

=
ρρ

ρ+ρ
=

ρ
+

ρ
=

ρ
TT , (1.6) 

T1T2 fiind segmentul teoretic de angrenare, care, pentru un anumit angrenaj, are o valoare constantă. 
Mărimea curburii reduse este dată, în acest caz, de produsul ρ1ρ2. Valoarea minimă a curburii 
reduse, deci şi a tensiunii de contact, se obţine atunci când ρ1=ρ2. 
 Pentru stabilirea zonei în care apar tensiuni maxime de contact, se urmăreşte diagrama 
perechilor de dinţi în angrenare, din fig.1.19. Din analiza acestei diagrame, rezultă că este justificată 
considerarea porţiunii BD, din segmentul real de angrenare , unde angrenarea este unipară, ca zonă 
unde apar tensiuni mari de contact, cu valoare maximă în punctul interior de angrenare unipară B, 
unde tensiunea este σHB. Deoarece lungimea segmentului BD este relativ redusă, iar în zona polului 
angrenării C apar solicitări suplimentare ale stratului superficial al flancurilor dinţilor conjugaţi, în 
special datorită schimbării sensului forţelor de frecare (v. fig.1.6, a), ISO recomandă ca poziţie a 
punctului de contact, pentru determinarea curburii reduse, polul angrenării C. 
 Astfel, din triunghiurile O1T1C şi O2T2C (v. fig.1.19), se obţin razele de curbură 










α==ρ

α==ρ

,
2

;
2

2
22

1
11

w
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w
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tgdCT

tgdCT
  (1.7) 

iar cu relaţia (1.2), curbura redusă 









±
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ρ
±

ρ
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ρ 2121

112111
bbwCCC ddtg

.  (1.8) 

 Având în vedere că diametrele cercurilor de bază pot fi exprimate în funcţie de diametrele 
cercurilor de divizare, prin relaţia 
 α= cos2,12,1 ddb   (1.9) 

şi că raportul de angrenare are expresia 
 12 / ddu = ,  (1.10) 
relaţia curburii reduse este 

u
u

tgdddtg wwC

1
cos

211
cos

21
121

±
αα

=







±

αα
=








ρ

.  (1.11) 

 Înlocuind în relaţia (1.2) parametrii definiţi prin relaţiile (1.4), (1.5) şi (1.11) şi notând 

w
H tg

Z
αα2cos

2
= ,  factorul zonei de contact, se obţine expresia tensiunii efective de contact în 

polul angrenării 

 HPHHVA
t

HEHC u
uKKKK

bd
FZZZ σ≤

±
=σ αβε

1
1

,  (1.12) 

în care σHP reprezintă rezistenţa admisibilă la solicitarea de contact. 
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 La calculul angrenajelor, ca date de intrare sunt puterea P [kW], turaţia n1 [rot/min], respectiv 
momentul de torsiune T1 [Nmm] la roata conducătoare (pinion) şi raportul de angrenare u, iar ţinând 
seama de expresiile 

 
1

12
d
TFt = , 

α
α

cos
cos

11
w

wdd = , 
1

2
1 ±

=
u

ad w
w , 

se obţine relaţia pentru tensiunea de contact 
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w
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=σ αβ
ε

cos
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2

3
1 ,  (1.13) 

în care b = min(b1; b2). 
 Pentru dimensionare, se explicitează aw din relaţia (1.13), după ce s-a făcut înlocuirea  
b = Ψa aw, obţinându-se 

 ( ) ( )3
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2
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cos
cos

2
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w
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wH ZZZ
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ua ,  (1.14) 

unde Ψa reprezintă coeficientul de lăţime al roţii, raportat la distanţa dintre axe (Ψa=b/aw). Uneori 
se explicitează d1, din relaţia (1.12), după ce a fost făcută înlocuirea b = Ψd d1, de unde se obţine 

 
2

131
2 1E H

A V H H
d HP

Z Z ZT ud K K K K
u

ε
β α

  ±
=   Ψ σ 

,  (1.15) 

Ψd fiind coeficientul de lăţime al roţii, raportat la diametrul de divizare (Ψd = b/d1). 
 Pentru angrenaje frecvent utilizate în transmisiile mecanice, cu rapoarte de angrenare u > 1 şi 
cu roţi deplasate, segmentul real de angrenare BD se deplasează înspre punctul T1 al segmentului 
teoretic de angrenare, această deplasare fiind cu atât mai mare cu cât valoarea raportului de 
angrenare este mai mare. Şi polul angrenării C se deplasează în acelaşi sens, dar poziţia sa nu este 
influenţată de deplasările de profil aplicate roţilor. Deoarece poziţia puntelor B şi D este influenţată 
de deplasările de profil, aceste puncte pot fi mai 
apropiate sau mai depărtate de polul angrenării. 
În această situaţie este necesar să se calculeze 
tensiunile de contact şi în aceste puncte. Pentru 
comoditatea calculului se va detemina tensiunea 
de contact în polul angrenării C, cu relaţia (1.13), 
şi se va considera tensiune de bază σH0 = σHC, iar 
tensiunile din punctele B şi D se vor obţine prin 
corectarea tensiunii de bază cu factorii de 
angrenare ZB şi ZD, obţinându-se 
 σHB = ZBσH0 şi σHD = ZDσH0.   (1.16) 
 Factorii de angrenare se determină uşor, 
ţinând seama că suma razelor de curbură este 
mărime constantă pentru un angrenaj (segmentul 
T1T2), iar produsul razelor de curbură ρ1ρ2, din 
relaţia (1.6), devine ρΒ1ρΒ2 pentru contactul Fig.1.20 
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dinţilor în B, respectiv ρD1ρD2 pentru contactul în D. În aceste condiţii, rezultă relaţiile pentru 
factorii de angrenare 
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21
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ρρ
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=  şi 
21

21

DD

CC
DZ

ρρ
ρρ

= ,  (1.17) 

respectiv tensiunile de contact în aceste puncte (v. rel. (1.16)). 
 Relaţiile pentru determinarea segmentelor T1T2, AE, BD şi a razelor de curbură ρC1,2, ρB1,2 şi 
ρD1,2 (v. şi fig.1.20) sunt prezentate în tabelul 1.2. 
 

Tabelul 1.2 
Relaţii pentru determinarea parametrilor din expresiile factorilor de angrenare ZB şi ZD 

Denumirea parametrului Relaţii de calcul 
Segmentul teoretic de angrenare ( ) www tgumzaTT αα+=α= cos1

2
sin 1

21  

Segmentul real de angrenare αεπ= α cosmAE  

Segmentul de angrenare unipară ( ) αε−π= α cos2mBD  

Razele de curbură în polul angrenării C 
αα=ρ cos

2
1

1 wC tgmz  

αα=ρ cos
2

2
2 wC tgmz  

Razele de curbură în punctul B 
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Razele de curbură în punctul D 
( ) 
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2
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2
2
cos

z
tgmz

aD  

 
 Uşor programabile, relaţiile prezentate în tabelul 1.2 pot fi utilizate pentru calculul oricărui 
angrenaj cilindric cu dantură dreaptă, definit prin aw, zs = z1+ z2, xs = x1+ x2 şi u. 
 
 1.5.2. Calculul la solicitarea de încovoiere  
 Tensiunea de încovoiere are valoare maximă la baza dintelui, în zona de încastrare a acestuia 
în corpul roţii, iar calculul ei se efectuează pe baza următoarelor ipoteze: 
§ forţa normală se consideră concentrată la vârful dintelui (aici braţul forţei este maxim – 

fig.1.22) – situaţia corespunde intrării în angrenare a dintelui roţii conduse, respectiv ieşirii 
din angrenare a dintelui roţii conducătoare(fig.1.21); forţa fiind preluată de un singur dinte; 
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Fig.1.21 

Fig.1.22 

§ se neglijează solicitarea de compresiune determinată de componeta radială Fra a forţei 
normale Fn şi solicitarea de forfecare determinată de componenta tangenţială Fta a aceleiaşi 
forţe (v. fig.1.22); 
§ grosimea dintelui SF, în secţiunea periculoasă, este delimitată de punctele de tangenţă dintre 

profilul de racordare al dintelui la corpul roţii şi două drepte înclinate la 30o faţă de axa de 
simetrie a dintelui (v. fig.1.22). 

 Ţinând seama de ipotezele enunţate, dintele poate fi asimilat cu o grindă încastrată, solicitată 
la încovoiere, secţiunea periculoasă având fomă dreptunghiulară, cu dimensiunile bxSF. Tensiunea 
maximă de încovoiere (teoretică) se determină cu relaţia 

6

'cos

6

22
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Faan
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Fata
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i
F bS

hF
bS

hF
W
M α

σ === . (1.18) 

 Pentru calculul tensiunii de încovoiere 
reale, se introduce, în relaţia (1.18), factorul 
de corecţie a tensiunilor de încovoiere la 
baza dintelui YSa, care ţine seama de 
concentrarea tensiunilor la baza dintelui şi de 
starea complexă de tensiuni din secţiunea 
periculoasă, fiind dependent de numărul de 
dinţi z şi de coeficientul deplasării de profil 
x. Expresia tensiunii maxime de încovoiere 
devine  

 Sa
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F Y
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6

'cos
2

α
σ = .   (1.19) 

 Forţa normală corectată Fnc se determină cu relaţia 
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εαβ

α
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==

YKKKKF
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t

FFVAnnc

cos

.     (1.20) 

 Factorii KA, KV, KFβ şi KFα au aceleaşi 
semnificaţii ca în cazul calculului la 
solicitarea de contact, cu menţiunea că 
factorii KA şi KV au aceleaşi valori ca şi la 
solicitarea de contact. Factorul gradului de 
acoperire pentru solicitarea de încovoiere Yε 
ţine seama de faptul că, spre deosebire de 
modelul teoretic, în care s-a considerat că 
forţa este preluată de un singur dinte (εα=1), 
la angrenajul real εα>1, adică forţa este 
preluată de două perechi de dinţi aflate în 
angrenare în anumite perioade ale angrenării. 
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 Expresia tensiunii maxime de încovoiere devine 
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iar dacă se impune condiţia de limitare a tensiunii de încovoiere, rezultă relaţia 
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în care 
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reprezintă factorul de formă al dintelui pentru solicitarea la încovoiere, dependent de numărul de 
dinţi z şi de coeficientul deplasării de profil x. 
 În funcţie de momentul de torsiune la pinion T1 şi ţinând seama de expresiile: 
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se poate scrie 
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 Între tensiunile maxime de încovoiere, diferite pentru cele două roţi ale unui angrenaj, există 
raportul 
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din care rezultă 
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 Pentru dimensionare, se înlocuieşte, în relaţia (1.24), b = Ψa aw şi rezultă expresia distanţei 
dintre axe 
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în care 
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1.6. ELEMENTE DE CALCUL GEOMETRIC AL ANGRENAJELOR CILINDRICE 
EVOLVENTICE CU DINŢI ÎNCLINAŢI 

 
 1.6.1. Generare. Particularităţi 
 Generarea flancurilor dinţilor înclinaţi este diferită de cea a dinţilor drepţi (v. fig.1.9, b), în 
sensul că segmentul de generare MN, cuprins în planul π tangent la cilindrul de bază (de diametru 
db) nu mai este paralel cu generatoarea AA’ a cilindrului de bază, care reprezintă şi segmentul de 
tangenţă între planul π şi cilindrul de bază (fig.1.23). Unghiul dintre cele două segmente, la nivelul 
cilindrului de bază, este βb. Trebuie precizat, însă, că unghiul de înclinare al dintelui depinde de 
cilindrul pe care este definit, în calcule fiind utilizate unghiurile de înclinare pe cilindrul de divizare 
β şi pe cilindrul de bază βb. Unghiul de înclinare pe un cilindru oarecare, de diametru dy, se 
determină cu relaţia tgβy = (dy/d)tgβ, d fiind diametrul cilindrului de divizare. În funcţie de sensul 

înclinării segmentului MN faţă de generatoarea 
AA’, se obţin roţi cu dinţi înclinaţi spre dreapta 
(ca în fig.1.23), când AM < A’N, sau cu dinţi 
înclinaţi spre stânga, când AM > A’N. Pentru 
un angrenaj cilindric exterior, roţile comjugate 
care formează angrenajul, au sensurile de 
înclinare diferite (dreapta şi stânga), fiind 
necesară şi îndeplinirea condiţiei |β1| = |β2| = β. 
La angrenajele cilindrice interioare, dinţii au 
acelaşi sens de înclinare. 
 Urmărind modul de generare al flancului 
dinţilor înclinaţi, prezentat în fig.1.23, se 
desprind o serie de particularităţi a acestei 

danturi, prezentate în continuare. 
• Planul frontal t – t, perpendicular pe axa cilindrului de bază (deci şi pe generatoarea AA’) nu 

se mai suprapune peste planul normal n – n, perpendicular pe direcţia dintelui, între aceste plane 
existând unghiul βb. Pentru un punct K de pe segmental de generare MN, în cele două plane, se 
definesc două raze de curbură şi anume K’K = ρt, respectiv K’’K = ρn, acestea fiind razele de 
curbură ale evolventelor din cele două plane, în punctul K. Între aceste raze de curbură există relaţia 
(stabilită din triunghiul K’KK”, dreptunghic în K’) 

 
b

t
n β

ρ
ρ

cos
= . (1.27) 

Se remarcă faptul că în cazul dinţilor drepţi (fig. 1.9, b) raza de curbură este identică pentru 
diversele puncte ale segmentului MN (raza de curbură K’K este aceeaşi indiferent de poziţia 
punctului K pe segmentul MN, care în angrenare devine linie de contact a dinţilor), în cazul dinţilor 
înclinaţi, razele de curbură depind de poziţia punctului K pe segmentul MN (fig.1.23), care devine, 
la rândul său, linie de contact a dinţilor conjugaţi. Diferenţele prezentate în generarea flancurilor 
dinţilor drepţi şi înclinaţi conduc la moduri diferite de intrare a dinţilor în angrenare. La dantura 
dreaptă dinţii intră în angrenare pe toată lungimea, în timp ce la dantura înclinată dinţii intră 

 
Fig.1.23 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Transmisii mecanice 
 

32 

 
 

Fig.1.25 

      a             b 
Fig. 1.24 

(respectiv ies) progresiv în angrenare (fig.1.24, a), fapt ce determină existenţa simultană a mai 
multor perechi de dinţi în angrenare, transmisia fiind mult mai silenţioasă, chiar la viteze mari de 
rotaţie. 

• Elementele geometrice ale 
roţilor şi ale angrenajelor cu dantură 
înclinată se determină în planul 
frontal t – t, iar calculul de rezistenţă 
se efectuează în planul normal n – n, 
plan în care acţionează forţa normală, 
dimensiunile dintelui sunt minime şi 
profilul acestuia este definit de 
modulul normal mn, standardizat. 
Legătura dintre paşii danturii în 
planul frontal pt şi cel normal pn, 
stabilită pe cilindrul de divizare (fig. 1.24, b), se exprimă prin relaţia 

 
βcos

n
t

p
p =  

şi conduce la relaţia de legătură între moduli 

 
βcos

n
t

m
m = ,  (1.28) 

relaţie folosită în calculul elementelor geometrice ale danturii. 
• Lungimea dintelui l (fig.1.24, a) este mai mare decât lăţimea b a roţii (la dantura dreaptă  

l = b), datorită înclinării dintelui, situaţie favorabilă pentru solicitarea de încovoiere, datorită măririi 
suprafeţei zonei de încastrare a dintelui în corpul roţii. Pentru acest calcul se consideră o lungime 
medie a dintelui, definită pe cilindrul de divizare  
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βcos

blbnF == .  (1.29) 

• Lungimea liniei de contact (fig.1.25), importantă la calculul la solicitarea de contact, este mai 
mare decât lăţimea roţii (segmentul MN din fig.1.23) şi se poate determina cu relaţia  

 
b

nH
bb
βcos

= .  (1.30) 

Distribuţia sarcinii de-a lungul liniei de contact, înclinată pe flancul dintelui, este neuniformă 
(v. fig.1.25), fiind nefavorabilă pentru solicitarea de contact, având valoarea maximă în zona 
cilindrului de rostogolire, şi favorabilă pentru solicitarea de încovoiere, fiind minimă la vârful 
dintelui, unde braţul forţei este maxim (v. şi fig.1.22). 

• Gradul de acoperire, important atât în calculul la contact cât şi în cel la încovoiere, este mai 
mare la dantura înclinată, faţă de dantura dreaptă, deoarece gradului de acoperire determinat în plan 
frontal εα, calculat cu o relaţie asemănătoare cu cea stabilită pentru dantura dreaptă (v. pct. 2.14 din 
tabelul 1.1) şi cu elementele geometrice definite în plan frontal, i se adaugă gradul de acoperire 
suplimentar εβ, ce depinde atât de lăţimea roţii cât şi de unghiul de înclinare al dinţilor. Se obţine, 
astfel, un grad de acoperire total εγ = εα + εβ, care îndeplineşte sigur condiţia εγ > εα min . 

 
 1.6.2. Roata echivalentă. Angrenajul echivalent 
 Calculul de rezistenţă al angrenajelor cilindrice cu dantură înclinată, la contact şi încovoiere, 
se efectuează acceptând aceleaşi ipoteze şi scheme de calcul ca şi la calculul angrenajelor cu 
dantură dreaptă (v. subcap. 1.5). La dantura dreaptă, însă, forma şi dimensiunile dinţilor sunt 
identice în cele două plane, frontal şi normal. La angrenajele cilindrice cu dantură înclinată, în cele 
două plane forma şi dimensiunile dinţilor sunt diferite. De aceea calculul de rezistenţă se efectuează 
în plan normal, acolo unde acţionează forţa de interacţiune normală Fn şi unde dimensiunile dintelui 
sunt minime. 
 Pentru a folosi relaţiile stabilite pentru solicitarea de contact şi încovoiere a danturii drepte şi 
la angrenajele cilindrice cu dantură înclinată, se va apela la roata echivalentă, respectiv angrenajul 
echivalent. Roata echivalentă, cu dantură dreaptă, roţii reale cu dantură înclinată, este o roată 
cilindrică fictivă, ai cărei dinţi au aceeaşi formă şi dimensiuni cu dinţii roţii reale, în plan normal. 
 Angrenajul obţinut din două roţi echivalente este un angrenaj echivalent, cilindric cu dantură 
dreaptă, deplasările de profil fiind identice cu cele din plan normal ale roţilor reale, definite prin 
coeficienţii xn1,2. 
 Relaţiile, de verificare şi dimensionare, stabilite pentru angrenajul cilindric cu dantură dreaptă 
(v. subcap. 1.5), aplicate angrenajului echivalent, conduc la determinarea relaţiilor de calcul pentru 
angrenajul cilindric cu dantură înclinată. Pentru aceasta, este necesar să se stabilească relaţii de 
legătură între diverşi parametrii ai angrenajului real şi cei ai angrenajului echivalent, parametrilor 
acestuia atribuindu-se indicele n (de la planul normal al roţilor angrenajului real). Angrenajul 
echivalent fiind un angrenaj cu dantură dreaptă, se păstrează relaţiile de calcul stabilite pentru 
angrenajul cu dantură dreaptă, cu ataşarea indicelui n. 
 Elementele roţilor echivalente şi angrenajului echivalent vor fi prezentate în continuare. 
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Fig. 1.26 

• Diametrele cercurilor de divizare 
 Razele de curbură ale flancului dintelui înclinat sunt diferite în planul frontal (cararacteristic 
roţii reale, în ceea ce priveşte elementele geometrice) şi în planul normal (v. fig.1.23). Relaţia (1.27) 
stabileşte legătura dintre cele două raze de curbură. Pentru a stabili şi legătura dintre diametrele de 
divizare ale roţii reale (în plan frontal) şi a roţii echivalente (în plan normal), se apelează la fig.1.26. 
 Din fig.1.26, a, rezultă raza de curbură a profilului dintelui roţii reale, raportată la cercul de 
divizare din planul frontal  

 tt
d

α=ρ sin
2

, (1.31)  

iar din fig. 1.26, b, raza de curbură a profilului dintelui roţii echivalente (identică cu cea a profilului 
dintelui roţii reale, din planul normal), raportată la cercul de divizare dn al acesteia 

 n
n

n
d

αρ sin
2

= . (1.32) 

 Înlocuind relaţiile (1.31) şi (1.32) în relaţia (1.27) şi cunoscând sinαt = sinαn/cosβb, se obţin, 
pentru cele două roţi ale angrenajului echivalent, diametrele 

 
b

n

d
d

β
=

2
2,1

2,1 cos
. (1.33) 

• Numerele de dinţi 
 Diametrul de divizare al unei roţi echivalente se obţine ca produs între modulul normal mn şi 
numărul de dinţi zn ai acesteia, iar diametrul de divizare al roţii reale este definit de produsul dintre 
modulul frontal mt = mn/cosβ şi numărul de dinţi z. Astfel, din relaţia (1.33), se obţine 

 
b

n
nn

zm
zm

ββ
=

2
2,1

2,1 coscos
, respectiv 

b
n

z
z

ββ
=

2
2,1

2,1 coscos
. (1.34) 

• Diametrele cercurilor de rostogolire 
 Păstrând relaţiile de legătură între diametrele cercurilor caracteristice ale roţilor cu dantură 
dreaptă şi apelând la relaţia (1.33), se obţine 
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wn

n

bt

wt
w

wn

n

bwn

n
nwn d

d
dd

α
α

βα
α

α
α

βα
α

cos
cos

cos
1

cos
cos

cos
cos

coscos
cos

22,12
2,1

2,12,1 === , (1.35) 

unde dw1,2 sunt diametrele de rostogolire ale roţilor reale, cu dantură înclinată şi αt, αwt, αn, αwn – 
unghiurile de angrenare a angrenajului real în plan frontal, respectiv normal, la nivelul cecurilor de 
divizare, respectiv rostogolire (indicele w). 

• Distanţa dintre axe (fig.1.27) 

   ( ) ( )
wn

n

bt

wt
w

wn

n

bt

wt
wwwnwnwn adddda

α
α

βα
α

α
α

βα
α

cos
cos

cos
1

cos
cos

cos
cos

cos
1

cos
cos

2
1

2
1

222121 =+=+= , (1.36) 

aw fiind distanţa dintre axe a angrenajului real. 
• Raportul de angrenare 

 Apelând le relaţia (1.34), se obţine 

 u
z

z

z
zu

b

b

n

n
n ===

ββ

ββ

coscos

coscos

2
1

2
2

1

2 ,    (1.37) 

deci rapoartele de angrenare a angrenajului 
echivalent şi a celui real sunt egale. 

• Momentul de torsiune la arborele de 
intrare al pinionului angrenajului 
echivalent 

 Se determină având în vedere că 
angrenajul echivalent şi cel real sunt 
încărcate cu aceeaşi forţă normală Fn (iar 
momentele de torsiune se determină ca 
produs între componenta tangenţială a forţei normale şi raza cercului de divizare, corespunzătoare 
fiecărui angrenaj), făcând raportul momentelor de torsiune la pinionul angrenajului echivalent, 
respectiv la pinionul angrenajului real 

 

2

2
1

1

1
1

1

1

dF

dF

T
T

t

n
tn

n = . (1.38) 

Având în vedere că (v. şi rel (1.33)) 

 
b

n
dd

β2
1

1 cos
=   

şi apelând la fig.1.28, se obţine 

 
βαα coscoscos

11

n

t

n

tn
n

FFF == , respectiv 

 
βcos

1
1

t
tn

F
F = . 

 Din relaţia (1.38), rezultă 

 
Fig.1.27 
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  a              b 

Fig.1.28 

 
b

n
TT

ββ 2
1

1 coscos
= .  (1.39) 

Precizare. În relaţiile de calcul de rezistenţă stabilite pentru angrenajul cu dantură dreaptă sunt 
factori care se aleg în funcţie de numerele de dinţi ai roţilor acestor angrenaje şi de deplasările 
specifice de profil. De aceea, în tabelul 1.3 sunt prezentate atât elementele geometrice caracteristice 
angrenajului real, cu dantură înclinată, cât şi elemente geometrice ale roţilor şi angrenajului 
echivalent, funcţie de care se aleg aceşti factori (de exemplu zn1,2, xn1,2 ş.a.). 
 

Tabelul 1.3 
Elemente geometrice ale angrenajelor cilindrice cu dantură înclinată (v. fig.1.13) 

Nr. 
crt. 

Denumirea elementului 
geometric 

Simbol şi 
unitatea de 

măsură 
Relaţii de calcul. Recomandări 

0 1 2 3 
1 DATE INIŢIALE  
1.1 Numerele de dinţi ai roţilor 

angrenajului 
z1; z2 Stabilite la dimensionarea angrenajului  

1.2 Modulul normal mn, mm Stabilit la dimensionarea angrenajului  
1.3 Unghiul de înclinare al 

danturii pe cilindrul de 
divizare 

β, grade Ales la calculul de rezistenţă al angrenajului  
 

1.4 Distanţa dintre axe reală aw, mm Impusă sau rezultată în urma calculului de 
rezistenţă [   ] 

1.5 Elementele profilului de 
referinţă 

*
anh  

 
*
nc  

 

*
anh =1 (coeficientul capului de referinţă al 

dintelui) 
*
nc = 0,25 (coeficientul jocului de referinţă la 

piciorul dintelui) 
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Tabelul 1.3 (continuare) 
0 1 2 3 

  *
fnρ  

 
αn, grade 

*
fnρ = 0,38 (coeficientul razei de racordare de 

referinţă la piciorul dintelui) 
αn= 200 (unghiul de presiune de divizare) 

2 ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROŢILOR ŞI ANGRENAJULUI 
2.1 Distanţa dintre axe de 

referinţă 
a, mm ( )12cos2

zz
m

a n +=
β

 

2.2 Unghiul de presiune de 
referinţă, în plan frontal 

αt, grade 
β

α
α

cos
n

t
tg

arctg=  

2.3 Unghiul real de angrenare, în 
plan frontal 

αwt, grade 








= t

w
wt a

a
αα cosarccos  

2.4 Numerele de dinţi ai roţilor 
echivalente (cilindrice cu 
dantură dreaptă) 

zn1, zn2 
3

1
2

1
1 coscoscos β

≈
ββ

=
zzz

b
n  

3
2

2
2

2 coscoscos β
≈

ββ
=

zzz
b

n  

2.5 Suma coeficienţilor 
deplasărilor de profil 

xns ( )1212 2
zz

tg
invinvxxx
t

twt
nnns +

α
α−α

=+=  

2.6 Coeficienţii deplasărilor de 
profil normale 

xn1, xn2 Se aleg xn1 şi xn2, astfel ca xn2 + xn1 = xns, 
după forma principală de deteriorare a 
angrenajului, din contururile de blocare sau 
după recomandări ISO, în funcţie de 
numerele de dinţi ai roţilor echivalente 

2.7 Coeficienţii minimi ai 
deplasărilor de profil 

xn1min 
xn2min 17

14 1
min1

n
n

zx −
= ; 

17
14 2

min2
n

n

zx −
=  

Trebuie ca: xn1 ≥ xn1min; xn2 ≥ xn2min 
2.8 Diametrele cercurilor de 

divizare 
d1; d2, mm 

11 cos
zmd n

β
= ; 22 cos

zmd n

β
=  

2.9 Diametrele cercurilor de bază db1; db2, 
mm 

tb dd α= cos11 ; tb dd α= cos22  

2.10 Diametrele cercurilor de 
rostogolire 

dw1; dw2, 
mm wt

t
w dd

α
α

=
cos
cos

11 ; 
wt

t
w dd

α
α

=
cos
cos

22  

2.11 Diametrele cercurilor de 
picior 

df1; df2, 
mm ( )








−+−= 1

**1
1 2

cos nnannf xchzmd
β

 

( )







−+−= 2

**2
2 2

cos nnannf xchzmd
β
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Tabelul 1.3 (continuare) 
0 1 2 3 

2.12 Diametrele cercurilor de cap da1; da2, 
mm 








+−

β
−= 2

*2
1 22

cos
2 nannwa xhzmad  









+−

β
−= 1

*1
2 22

cos
2 nannwa xhzmad  

2.13 Arcul dintelui pe cercul de 
divizare, în plan normal şi 
frontal 

sn1; sn2, 
st1; st2, mm 

( ) nnnn mtgxs α+π= 11 25,0  

( ) nnnn mtgxs α+π= 22 25,0  

β
=

cos
1

1
n

t

ss ; 
β

=
cos

2
2

n
t

ss  

2.14 Unghiul de presiune al 
profilului pe cercurile de 
cap, în plan frontal 

αat1; αat2, 
grade 










α=α t

a
ta d

d cosarccos
1

1
1  











α=α t

a
at d

d cosarccos
2

2
2  

2.15 Unghiul de înclinare a 
danturii pe cilindrii de cap 

βa1; βa2, 
grade 








β=β tg

d
darctg a

a
1

1
1  









β=β tg

d
darctg a

a
2

2
2  

2.16 Arcul dintelui pe cercurile 
de cap, în plan frontal şi 
normal 

sat1; sat2, 
san1; san2, 

mm 








α−α+= 1

1

1
11 tat

t
aat invinv

d
sds  









α−α+= 2

2

2
22 att

t
aat invinv

d
sds  

111 cos aatan ss β= ; 222 cos aatan ss β=  

Trebuie ca san1,2 ≥ san1 min [    ] 
2.17 Gradul de acoperire al 

angrenajului în plan frontal, 
gradul de acoperire supli-
mentar, respectiv total 

εα 

εβ 

εγ 

2 2 2 2
1 1 2 2 2 sin

cos
2 cos

a b a b w wt

n t

d d d d a
mα

− + − − α
ε = β

π α
 

nm
b
π

β
=εβ

sin  

εγ = εα+ εβ 
Trebuie ca εγ > εα min 

3 ELEMENTE DE CONTROL, ABATERI 
LIMITĂ ŞI TOLERANŢE 

În conformitate cu recomandările din 
literatura de specialitate 
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1.7. CALCULUL DE REZISTENŢĂ AL ANGRENAJELOR CILINDRICE CU 
DANTURĂ ÎNCLINATĂ 

 
 1.7.1. Calculul la solicitarea de contact 
 Calculul la solicitarea de contact a angrenajelor cilindrice cu dantură înclinată se efectuează 
apelându-se la angrenajul echivalent cu dantură dreaptă, care răspunde tuturor ipotezelor şi 
schemelor de calcul adoptate la angrenajul cilindric cu dantură dreaptă. Astfel, relaţia tensiunii 
maxime de contact stabilită pentru angrenajele cu dantură dreaptă, în polul angrenării (v. rel (1.13)), 
va fi aplicată angrenajului echivalent, anumiţi termeni având indicele n, şi prin înlocuirea acestora 
cu cei ai angrenajului real se obţine relaţia de determinare a tensiunii de contact pentru angrenajul 
real. 
 Relaţia (1.13), scrisă pentru angrenajul echivalent, este 

 
( )

HP
wn

n

n

n
HHVA

nH

n

wn

HnE
H u

uKKKK
b
T

a
ZZZ

σ
α
α

σ αβ
ε ≤

±
=

cos
cos1

2

3
1 ,  (1.40) 

în care 
wnn

Hn tg
Z

αα
= 2cos

2  şi înlocuind termenii awn (1.36), un (1.37), bnH (1.30), Tn1 (1.39), se 

obţine, având în vedere relaţiile tgαwn= tgαwtcosβ şi cosαncosβ = cosαtcosββ, relaţia de calcul 
pentru angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi 

 
( )3

1 1 cos
2 cos

E H t
H A V H H HP

w wt

Z Z Z Z uT
K K K K

a b u
ε β

β α

+ α
σ = ≤ σ

α
, (1.41) 

în care Zβ reprezintă factorul înclinării dintelui pentru solicitarea de contact ( ββ cos=Z ), iar  

ZH – factorul zonei de contact (
wtt

b
H tg

Z
αα

β
= 2cos

cos2 ). 

 Pentru dimensionare, ca şi la angrenajele cilindrice cu dantură dreaptă, se înlocuieşte  
b = Ψaaw, b = min(b1, b2) = b2, rezultând 

 ( ) ( )
2

213
2

cos
1

cos2
A V H H t

w E H
wta HP

T K K K K
a u Z Z Z Z

u
β α

ε β
 α

= ±  αΨ σ  
. (1.42) 

  

 1.7.2. Calculul la solicitarea de încovoiere 
 Calculul dinţilor roţilor dinţate cu dantură înclinată la solicitarea de încovoiere se efectuează 
considerând că dintele aparţine roţii echivalente, caracterizată prin numărul de dinţi zn, modulul mn 
şi coeficientul deplasării de profil xn. 
 Relaţia (1.24), scrisă pentru angrenajul echivalent, este 

 
( )

2,12,12,12

2

2
2,1

2
11

2,1 cos
cos

2
1

FPFaSaFFVA
wn

n

wnnF

nnn
F YYYKKKK

ab
uzT

σ
α
α

σ εαβ ≤
±

= .  (1.43) 

 Înlocuind termenii awn (1.36), Tn1 (1.39), un (1.37), zn1 (1.34) şi bnF (1.29), se obţine relaţia de 
calcul a tensiunii de încovoiere a dintelui înclinat al pinionului, respectiv al roţii 
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Fig.1.29 

 ( )
2,12,12,12

2

2
2,1

2
11

2,1 cos
cos

cos2
1

FPFaSaFFVA
wt

t

w
F YYYYKKKK

ab
uzT

σ
α
α

β
σ βεαβ ≤

±
= ,  (1.44) 

relaţie folosită pentru calcule de verificare a unor angrenaje existente, în care Yβ este factorul 
înclinării dinţilor pentru solicitarea de încovoiere şi ţine seama de faptul că distribuţia sarcinii pe 
lungimea liniei de contact este favorabilă solicitării de încovoiere (v. fig.1.25 şi comentariul). 
 Tensiunea de încovoiere a fost stabilită considerând că dintele calculat aparţine roţii 
echivalente, situaţie în care factorii YSa1,2 şi YFa1,2 se vor alege în funcţie de zn1,2, respectiv xn1,2. 
 De regulă, se calculează tensiunea σF1, cu relaţia (1.44), tensiunea σF2 determinându-se cu 
relaţia 

 
1

2

1

2

2

1
12

Fa

Fa

Sa

Sa
FF Y

Y
Y
Y

b
b

σ=σ .  (1.45) 

 Pentru dimensionare, în rel. (1.44) se înlocuieşte b = Ψaaw, b = min(b1, b2) = b2 şi se 
explicitează distanţa dintre axe, obţinându-se 

 ( )
3

2

22
11

cos
cos

cos2
1

FP

FaSa
FFVA

wt

t

a
w

YYYYKKKKuzTa
σα

α
βΨ

+
= βεαβ , (1.46) 

unde 







σσ

=
σ 2

22

1

11 ,max
FP

FaSa

FP

FaSa

FP

FaSa YYYYYY . 

 
 1.8. FORŢE ÎN ANGRENAJELE CILINDRICE CU DINŢI DREPŢI ŞI ÎNCLINAŢI 
 
 Angrenajele transmit sarcina prin contactul direct dintre dinţii roţilor, între care apar forţe de 

interacţiune, normale la profilele dinţilor, egale şi de 
sens contrar. Forţele normale Fn se consideră aplicate 
în polul angrenării C, la mijlocul lăţimii roţii, pe 
cilindrii de rostogolire. 
 Pentru calculul arborilor şi a lagărelor care susţin 
roţile dinţate, este necesară cunoaşterea acestor forţe şi 
în majoritatea cazurilor a componentelor acestora: 
tangenţială Ft, tangentă la cercul de rostogolire; radială 
Fr, perpendiculară pe axa roţii; axială Fa, paralelă cu 
axa roţii (apare numai la angrenajele cilindrice cu 
dantură înclinată, la angrenajele conice şi la cele 
melcate). 
 Componenta tangenţială, pentru toate tipurile de 
roţi, se determină cu relaţia 

        
w

t d
TF 2

= ,                 (1.47) 

în care T reprezintă momentul de torsiune la arborele 
roţii considerate, iar dw – diametrul cercului de 
rostogolire al roţii respective. Componentele radiale şi 
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Fig.1.30 

 
Fig.1.31 

axiale se determină pentru fiecare tip de angrenaj în parte. 
 
 1.8.1. Forţe în angrenajul cilindric cu dinţi drepţi 
 În acest caz, forţa de interacţiune normală Fn, orientată după direcţia liniei de angreanre T1T2 

(fig.1.29), se descompune în două componente: o componentă tangenţială Ft, determinată cu relaţia 
(1.47), şi o componentă radială Fr, determinată cu relaţia  
 wtr tgFF α= ; (1.48) 
forţa normală se determină cu relaţia  

 
w

t
n

FF
αcos

= . (1.49) 

 Între forţele care acţionează asupra celor două roţi ale angrenajului, există relaţiile |Ft2| = |Ft1|, 
|Fr2| = |Fr1|, |Fn2| = |Fn1|, calculându-se numai forţele care acţionează asupra pinionului (Ft1, Fr1 şi 
Fn1). 
 Sensul forţelor tangenţiale se stabileşte în funcţie de rolul roţii (conducătoare sau condusă) şi 
de sensul de rotaţie, astfel (v. fig.1.29): 
§ la pinion, Ft1 fiind forţă rezistentă se opune mişcării 

şi are sens invers sensului de rotaţie; 
§ la roata condusă, Ft2 este forţă motoare şi are 

acelaşi sens cu sensul de rotaţie. 
 Sensul forţelor radiale este dinspre polul angrenării 
spre centrul fiecărei roţi (v. fig. 1.29). 
 

1.8.2. Forţe în angrenajul cilindric cu dinţi   
înclinaţi 

 Forţa de interacţiune dintre dinţi Fn, normală la 
profilele dinţilor în contact şi cuprinsă în planul 
angrenării, se descompune – într-un plan normal pe 
direcţia dintelui, definită pe cilindrul de rostogolire –  
într-o componentă radială Fr şi o componentă Ftn, 

tangentă la cilindrul de rostogolire şi normală pe 
direcţia dintelui (fig.1.30). 
 Într-un plan tangent la cilindrul de rostogolire, 
forţa Ftn se descompune într-o componentă 
tangenţială Ft şi o componentă axială Fa  
(v. fig.1.30). 
 Cunoscând relaţia de determinare a forţei 
tangenţiale Ft, relaţia (1.47), din fig.1.30 se stabilesc 
relaţiile pentru determinarea celorlalte forţe: 

 wn
t

wntnr tg
F

tgFF α
β

α
cos

== ,       (1.50) 
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 βtgFF ta = ,  (1.51) 

 
wn

t

wn

tn
n

FFF
αβα coscoscos

== .  (1.52) 

 Între aceste forţe există relaţiile: |Ft2| = |Ft1|; |Fr2| = |Fr1|; |Fa2| = |Fa1|; |Fn2| = |Fn1|.  
 Sensul forţelor tangenţiale şi radiale se stabileşte la fel ca în cazul angrenajelor cilindrice cu 
dinţi drepţi. 
 Sensul forţelor axiale depinde de sensul de rotaţie, de sensul înclinării dinţilor şi de rolul roţii 
în cadrul angrenajului (conducătoare sau condusă). Modul de stabilire a sensului forţelor axiale este 
prezentat în fig.1.31 şi are în vedere faptul că forţa axială Fa provine din descompunerea forţei Ftn 

 
Fig.1.32 
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(v. fig.1.30), perpendiculară pe direcţia dintelui şi, deci, dacă se cunoaşte sensul forţei tangenţiale 
Ft, rezultă sensul forţei axiale Fa (de aceeaşi parte a dintelui). 
 Exemple de determinarea a sensurilor forţelor din reductoare cilindrice cu două trepte, cu 
dinţi înclinaţi în ambele trepte,  sunt prezentate în fig.1.32 – pentru reductorul cilindric obişnuit şi în 
fig.1.33 – pentru reductorul cilindric coaxial. 
  

 
 
 

Fig. 1.33 
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 1.9. ANGRENAJE CILINDRICE CU DANTURĂ ÎN V ŞI BIFURCATE 
 
 Dantura înclinată introduce, datorită forţei axiale, solicitarea suplimentară a lagărelor, motiv 
pentru care unghiul de înclinare al danturii se limitează la 160 ... 200, mărimea forţei axiale fiind 
dependentă de valoarea acestui unghi. Pentru înlăturarea acestui dezavantaj, în construcţia 
reductoarelor se folosesc angrenaje cu dantură în V. 
 Roţile cilindrice cu dantură în V pot fi considerate ca provenind din alăturarea a două roţi 
cilindrice cu dantură înclinată – identice, dar cu sensuri de înclinare a dinţilor diferite. La o astfel de 
roată (fig.1.34, a), forţele axiale sunt egale, dar de sensuri contrare, astfel că rezultanta lor este nulă. 
Datorită acestui fapt, la roţile cu dantură în V se aleg unghiuri de înclinare ale dinţilor mai mari 
(β = 250… 400), ceea ce conduce la mărirea lungimii dintelui, la aceeaşi lăţime a roţii. 
 Roţile cu dantură în V se folosesc în cazul unor sarcini foarte mari, pentru reducerea 
gabaritului angrenajului. 
 Constructiv, roţile cu dantură în V se execută în două variante: din două coroane dinţate –
asamblate prin presare pe un butuc comun (fig.1.34, a) – sau dintr-o bucată – danturarea 
executându-se prin mortezare, dacă între cele două coroane există o degajare a (fig.1.34, b), 
respective cu o freză deget, dacă degajarea a lipseşte. 

 Angrenajele treptelor bifurcate, din 
construcţia reductoarelor, pot fi 
considerate tot ca nişte angrenaje cu 
dantură în V, având distanţa a dintre roţi 
mult mai mare şi unghiuri de înclinare 
mari ale dinţilor (β = 250... 400). 
 Datorită impreciziilor de execuţie şi 
montaj, cele două ramuri ale unui 
angrenaj cu dantură în V sau bifurcat nu 
se încarcă în mod egal în timpul 
funcţionării. Pentru a se asigura 

egalizarea încărcării celor două ramuri, o soluţie frecvent utilizată este aceea a fixării axiale a unuia 
din arbori prin intermediul danturii în V şi nu a lagărelor; arborele respectiv se poate deplasa axial 
(arborele II – fig.1.35), până la încărcarea egală a celor două 
ramuri. 
 În cazul reductoarelor cu două trepte, la care una din trepte 
este bifurcată, iar cealaltă are dantură înclinată, cele două ramuri 
ale bifurcării pot fi încărcate în mod egal sau neegal, în funcţie 
de arborele care este fixat axial prin intermediul danturii în V. 
Astfel, în cazul unui reductor bifurcat în treapta a II-a şi cu 
dantură înclinată în treapta I, există două posibilităţi constructive 
de montaj, prezentate în fig.1.36 şi analizate în continuare. 

• Arborele intermediar II este fixat axial prin intermediul 
danturii în V, iar arborele de ieşire III este fixat prin intermediul 
lagărelor (fig.1.36, a). În această situaţie, forţa axială care apare 

 
Fig.1.34 

Fig.1.35 
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la roata condusă a treptei nebifurcate (această forţă este preluată de un lagăr al arborelui III), 
îndreptată spre ramura din stânga a treptei bifurcate, face ca această ramură să se încarce mai mult. 
Pentru ca această încărcare suplimentară să fie cât mai mică, se impune ca unghiul de înclinare al 
danturii treptei nebifurcate să aibă valori relativ mici (80 ... 100). Calculul de rezistenţă se efectuează 
pentru ramura mai încărcată, adoptându-se ca moment de calcul o valoare mai mare decât jumătate 
(0,55… 0,6) din valoarea momentului de torsiune la arborele pinionului angrenajului treptei 
bifurcate (arborele II – fig.1.36, a). 

• Arborele de ieşire III este fixat axial prin intermediul danturii în V, iar arborele intermediar 
II este fixat axial prin intermediul lagărelor (fig.1.36, b). În această situaţie, rezultanta forţelor 
axiale de pe arborele intermediar II, egală cu forţa axială a roţii conduse a treptei nebifurcate, este 
preluată de un lagăr al acestui arbore. Arborele III, fiind fixat axial prin intermediul danturii, 
permite egalizarea încărcării celor două ramuri ale treptei bifurcate (v. şi fig.1.35). Calculul de 
rezistenţă al treptei bifurcate se efectuează pentru o ramură a acestui angrenaj, adoptându-se ca 
moment de calcul jumătate (0,5) din valoarea momentului de torsiune la arborele pinionului 
angrenajului treptei bifurcate (arborele II – fig.1.36, b). Unghiul de înclinare al danturii treptei 
nebifurcate se poate alege până la 160… 200. 

 
 În toate situaţiile, calculul de rezistenţă al angrenajelor cu dantură în V sau bifurcate se 
efectuează pentru o jumătate de roată, de lăţime b (v. fig.1.34). 
  
 1.10. ANGRENAJE CONICE 
 
 Angrenajele conice se utilizează în cazul în care axele arborilor între care se transmite 
mişcarea de rotaţie sunt concurente. Tehnologia de execuţie a acestor angrenaje este mai 
pretenţioasă, sunt mai sensibile la abaterile de execuţie şi/sau montaj şi introduc forţe axiale mari, 
care complică, într-o oarecare măsură, construcţia reazemelor arborilor de susţinere a roţilor. De 
regulă, pinionul conic (roata conducătoare) se montează în consolă, fapt ce conduce la creşterea 

 
Fig.1.36 
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Fig.1.37 

deformaţiilor elastice ale arborelui care-l susţine, influenţând negativ angrenarea. De aceea, arborele 
de intrare trebuie supradimensionat nu din condiţii de rezistenţă ci din condiţii de rigiditate. 
 Constructiv este necesar să se creeze posibilităţi de “reglare” a angrenajului conic, pentru ca 
vârfurile conurilor celor două roţi să se suprapună şi contactul dinţilor să aibe loc în zona centrală a 
flancurilor dinţilor. 
 Roţile conice, funcţie de poziţia dintelui (faţă de generatoarea conului) şi forma acestuia, se 
pot executa cu dantură dreaptă, înclinată sau curbă, definind angrenaje conice cu dantură dreaptă, 
înclinată sau curbă. Utilizarea unuia sau altuia dintre aceste angrenaje este legată de condiţiile 
cinematice şi dinamice impuse transmisiei, zgomotul şi tehnologia de execuţie. 
 Angrenajele conice cu dantură dreaptă, cu roţi relativ simplu de realizat tehnologic, se 
folosesc doar la viteze periferice reduse (v < 3 m/s), când abaterile de pas şi cele ale profilelor 
dinţilor nu produc, încă, solicitări dinamice mari şi zgomot. Aceste angrenaje sunt, însă, sensibile la 
montaje mai puţin precise şi la deformaţii, sub sarcină, ale arborilor de susţinere. 
 Angrenajele conice cu dantură înclinată au roţi ce se execută pe aceleaşi maşini ca şi roţile 
cu dantură dreaptă, dar cu o productivitate mult redusă. Chiar dacă vitezele de funcţionare acceptate 
sunt de până la 12 m/s, se folosesc relativ rar şi anume atunci când roţile angrenajului au un gabarit 
mare, fapt pentru care nu pot fi realizate cu dantură curbă, datorită posibilităţilor limitate de 
prelucrare ale maşinilor (specializate) de prelucrat danturi curbe. 
 Angrenajele conice cu dantură curbă, cu roţi executate pe maşini specializate, pentru 
diverse forme (curbe) ale dinţilor, maşini cu o mare productivitate. Se folosesc la viteze periferice 
mari, până la 40 m/s, au o funcţionare silenţioasă, grad mare de acoperire, durabilitate ridicată şi 
permit realizarea unor rapoarte mai mari de angrenare, comparativ cu celelalte tipuri de angrenaje 
conice. 
 

1.10.1. Particularităţi geometrice ale angrenajelor conice 
 Suprafeţele de rostogolire ale roţilor angrenajului conic sunt conuri tangente după o 
generatoare comună, punctul O de 
concurenţă al axelor roţilor definind şi 
punctul comun al vârfurilor celor două 
conuri de rostogolire. 
 Conurile de rostogolire sunt 
definite prin generatoarea acestora şi 
unghiul pe care generatoarea unui con îl 
face cu axa roţii, numit unghiul conului 
de rostogolire şi notat δ1,2 (fig.1.37, a). 
 Unghiul Σ dintre axele roţilor 
angrenajului conic este suma unghiurilor 
conurilor de rostogolire a celor două roţi 
şi este definit prin relaţia 
 21 δδ +=Σ .                         (1.53) 
 Unghiul Σ poate avea diferite 
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valori (v. fig.1.37), de la Σ < 900 la Σ > 900. Diversele valori ale unghiului Σ dintre axele roţilor 
rezultă din faptul că o aceeaşi roată dinţată conică, având unghiul conului de rostogolire δ1, poate 
angrena cu roţi dinţate conice având unghiuri δ2, ale conurilor de rostogolire, de valori diferite. 
 Cel mai frecvent utilizat, în construcţia transmisiilor, este angrenajul cu unghiul dintre axe 
Σ = 900 (v. fig.1.37, a), numit angrenaj conic ortogonal. 
 Pentru δ2 = 900, se obţine o situaţie particulară, roata 2 devenind roată plană, iar angrenajul 
format din roata 1 şi această roata 2 devine angrenaj conic cu roată plană (fig.1.37, e). Acest 
angrenaj prezintă interes teoretic, fiind folosit pentru definirea geometriei roţilor conice şi, 
respectiv, a angrenajului conic. Pentru aceasta se defineşte roata plană de referinţă, omoloagă 
cremalierei de referinţă a roţilor cilindrice, ca fiind limita spre care tinde o roată conică când 
unghiul conului de rostogolire este de 900. 
 Angrenajul cilindric poate fi interpretat ca un angrenaj conic a cărui axe se intersectează la 
infinit. Prin deplasarea acestui punct la o distanţă finită, angrenajul cilindric devine angrenaj conic 
(fig.1.38), deci parametrii angrenajului cilindric se transformă în parametri ai angrenajului conic. 
Diversele puncte ale roţilor care angrenează se vor transfera, din planele frontale ale roţilor 
cilindrice, pe sfere concentrice cu centrul în vârful comun O al conurilor de rostogolire. În acest fel, 
apar următoarele modificări: 

• cercurile din planul frontal t – 
t (v. fig.1.38), caracteristice 
angrenajului cilindric, devin 
cercuri pe sferă, iar cilindrii 
devin conuri; 

• evolventa plană (din planul t – 
t) devine evolventă sferică; 

• dreapta de angrenare devine 
cerc diametral de angrenare, 
iar segmentul de angrenare 
devine arc de angrenare; 

• cremaliera de referinţă devine 
roată plană de referinţă. 

 Deoarece dreapta de 
angrenare, specifică angrenajuluui 
cilindric, devine la angrenajul conic 
cerc (diametral) de angrenare, iar 
profilul dinţilor roţilor conice este în 
evolventă sferică, flancurile dinţilor 
roţii plane nu mai sunt plane 
(drepte) ci curbe (v. fig.1.39, a). 
Acest lucru are mare importanţă 
pentru prelucrarea danturilor conice, 

care, la majoritatea procedeelor de danturare, se bazează pe angrenarea roţii semifabricat cu o roată 
plană generatoare (imaginară), descrisă de tăişurile sculelor de danturat. Prelucrarea acestor tăişuri 
după forme diferite de forma plană (dreaptă), chiar dacă conduce la realizarea profilurilor 

Fig.1.38 
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Fig.1.39 

evolventice ale dinţilor roţilor conice, este foarte costisitoare. Din acest motiv, flancurile dinţilor 
roţii plane se consideră (plane) drepte, simplificându-se mult tehnologia de fabricaţie. În această 
situaţie, însă, angrenajul evolventic se transformă într-un angrenaj apropiat acestuia, cercul 
diametral de angrenare 
transformându-se într-o octoidă 
sferică (fig.1.39, b). Angrenajul 
astefl obţinut reprezintă o 
aproximare a angrenajului 
evolventic şi este numit 
angrenaj octoidal. 
 Deoarece angrenajele 
deplasate reprezintă o 
particularitate specifică numai 
angrenajelor evolventice, iar 
angrenajele conice realizate nu 
sunt riguros evolventice, aceste 
angrenaje se realizează numai 
ca angrenaje zero (nedeplasate) 
sau zero – deplasate. De aceea 
conurile de divizare şi cele de 
rostogolire se suprapun la orice roată dinţată conică (δw= δ), mai puţin la cele cu dantură paloidă . 
 
 1.10.2. Tipuri de danturi conice 
 Intersecţia suprafeţei de rostogolire cu flancul dintelui defineşte linia flancului. În cazul roţii 
plane de referinţă, suprafaţa de rostogolire este un plan de referinţă sau de divizare, intersecţia 
acestuia cu flancul dintelui definind linia flancului. După forma liniei flancului pe planul de 
referinţă al roţii plane, se deosebesc următoarele tipuri de danturi conice: 

• dantura dreaptă (fig.1.40, a), la care linia flancului este o dreaptă concurentă în punctul O 
cu axa roţii plane; 

• dantura înclinată (fig.1.40, b), la care linia flancului este o dreaptă înclinată, tangentă la un 
cerc de rază r a roţii plane;  

• dantura curbă (fig.1.40, c, d, e, f), la care linia flancului poate fi un arc de cerc, o 
epicicloidă alungită sau o evolventă. 

 ■ Dantura în arc de cerc are liniile flancurilor dispuse pe cercuri de rază dc/2, ale capului 
portcuţite de danturare, cu centrele situate echidistant pe cercul de rază de/2, care defineşte 
execentricitatea capului portcuţite (fig.1.40, c). Un caz particular îl constituie dantura zerol 
(fig.1.40, d), la care unghiul de înclinare de divizare median al danturii are valoarea βm= 0 şi care se 
caracterizează prin forţe axiale mai mici. 
 ■ Dantura eloidă are liniile flancurilor dispuse după epicicloide alungite, descrise – în timpul 
rostogolirii fără alunecare a unui cerc cu centrul în Oc şi rază rr peste cercul cu centrul în O şi raza 
rb, denumit cerc de bază al roţii plane – de un punct P al unei drepte solidarizate cu cercul de rază rr 
(fig.1.40, e). 
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 ■ Dantura paloidă are liniile flancurilor dispuse după evolvente alungite sau scurtate, descrise 
de puncte echidistante, situate în planul dreptei ∆, care se rostogoleşte fără alunecare pe cercul de 
bază al roţii plane, de rază ρb (fig.1.40, f). 

 
Fig. 1.40 
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 La angrenajele conice cu dantură înclinată sau curbă, unghiul de înclinare al dintelui este 
variabil pe lungimea acestuia, în calculul geometric şi de rezistenţă utilizându-se următoarele 
unghiuri de înclinare de divizare ale danturii: exterior βe, median βm (folosit la calculul de 
rezistenţă) şi interior βi. De asemenea, linia flancului dintelui fiind dependentă de procedeul de 
danturare, angrenajele conice cu dantură curbă se realizează numai ca perechi de roţi şi în urma 
distrugerii uneia din roţi se înlocuieşte întregul angrenaj. 
 
 1.10.3. Angrenajul cilindric înlocuitor (virtual) 
 Calculul de rezistenţă al angrenajelor conice, la contact şi la încovoiere, se efectuează 
acceptând aceleaşi ipoteze de calcul ca şi la calculul angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă  
(v. cap. 1.5). Este, deci, necesar să se efectueze o trecere de la angrenajul conic la un angrenaj 
cilindric imaginar, numit angrenaj virtual, şi să se găsească relaţii de echivalenţă între cele două 
angrenaje – real şi virtual. 
 Geometria angrenajului cilindric a fost studiată într-o secţiune plană frontală (v. fig.1.24, b – 
planul t – t), iar cea a angrenajului conic poate fi efectuată într-o secţiune sferică frontală (angrenaj  
sferic frontal – fig.1.38), cu centrul în punctul de intersecţie a axelor roţilor angrenajului. Studiul 
geometriei roţilor conice pe o asemenea suprafaţă sferică este însă complicat, fapt ce justifică 
aproximarea suprafeţei sferice frontale printr-o suprafaţă plană (frontală). Sfera nefiind 
desfăşurabilă în plan, zonele sferice care conţin profilele dinţilor (fig.1.41) se aproximează prin 
trunchiuri de con, tangente la sferă după cercurile de divizare (aproximaţia Tredgold).  
 Conurile din care fac parte aceste trunchiuri de con sunt numite conuri frontale. Conul frontal 
cu vârful în O1 este ataşat roţii conice 1 (cu unghiul conului δ1), iar cel cu vârful în O2, roţii conice 
2 (cu unghiul conului δ2), conform fig.1.41, a. Prin aproximarea Tredgold, profilul dinţilor de pe 
sferă se proiectează pe suprafaţa trunchiurilor de con. Desfăşurarea în plan a conurilor frontale 
exterioare, prezentată în fig.1.41, a, conduce la obţinerea unui angrenaj cilindric înlocuitor (virtual) 
angrenajului conic real (v. fig.1.41, b). Trecerea de la angrenajul conic real la angrenajul cilindric 
înlocuitor este prezentată în fig.1.41 c şi d. Pentru că există o infinitate de sfere concentrice, cu 
centrul în O (v. fig.1.41, a), este necesar să se precizeze cărei sfere i se ataşează conurile frontale, 
pentru a se stabili în ce zonă s-a realizat angrenajul cilindric înlocuitor. Conurile frontale utilizate 
sunt exterior, median şi interior, ale căror elemente caracteristice se vor nota cu indicii e, m, i, iar 
pentru angrenajul virtual indicele caracteristic va fi v (aev, dev1, dev2 – fig.1.41, d). 
 Prin aproximarea făcută, roata plană este mărginită la exterior de o suprafaţă cilindrică, 
numită cilindru frontal exterior (v. fig.1.40, a şi b). Prin desfăşurarea în plan a acestui cilindru, care 
conţine profilele dinţilor roţii plane, se obţine o cremalieră plană înlocuitoare (fig.1.41, b). După 
cum s-a precizat anterior (v. fig. 1.39), profilul cremalierei înlocuitoare este aproximat de la o curbă 
(segment de sinusoidă) la un segment de dreaptă, deci angrenajul cilindric înlocuitor este un 
angrenaj cu dantură evolventică şi, deci, concluziile rezultate din studiul angrenajului cilindric se 
aplică şi la acest angrenaj. 
 Elementele geometrice ale danturii conice se stabilesc apelându-se la conul frontal exterior şi 
la cremaliera plană înlocuitoare corespunzătoare acestuia. Pentru angrenajul conic cu dantură 
dreaptă, modulul standardizat me este cel corespunzător conului frontal exterior. 
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Fig.1.41 

 Calculul de rezistenţă se efectuează în secţiunea mediană, folosind, pentru aceasta, angrenajul 
înlocuitor median (indice mv).  
 Deoarece la roţile conice, 
în marea majoritate a cazurilor 
(mai puţin cele cu dinţi de 
înălţime constantă), razele 
cercurilor caracteristice, 
grosimea dintelui şi modulul 
sunt variabile în lungul 
generatoarei conului, este 
necesar să se precizeze poziţia, 
pe lăţimea roţii, unde se 
stabilesc aceste elemente, cele 
uzuale fiind la exterior, în 
secţiunea mediană, şi, eventual, 
în cea interioară. 
 Pentru dantura conică 
dreaptă, se obţine un angrenaj 
cilindric înlocuitor cu dantură 
dreaptă, iar pentru cele cu 
dantură înclinată şi curbă, se 
obţin angrenaje cilindrice 
înlocuitoare cu dantură înclinată 
– unghiul de înclinare fiind 
definit de poziţia pe lungimea 
dintelui unde se aplică conurile 
frontale. 
 
 1.10.3.1 Angrenajul înlocuitor pentru angrenajul conic cu dantură dreaptă 
 La aceste angrenaje, elementele geometrice se determină pe conul frontal exterior, deoarece la 
nivelul acestuia modulul (exterior) este standardizat. Pentru stabilirea legăturilor între elementele 
angrenajului înlocuitor şi cel conic real, se vor urmări figurile 1.41, c şi d. 
 ■ Diametrele cercurilor de divizare ale roţilor angrenajului înlocuitor, corespunzătoare 
conurilor frontale exterioare, sunt: 

 
1

1
1 cosδ

= e
ev

dd ; 
2

2
2 cosδ

= e
ev

dd , (1.54) 

de1,2 fiind diametrele cercurilor de divizare ale roţilor reale cu dantură conică, la exterior. 
 ■ Numerele de dinţi ai roţilor angrenajului înlocuitor se determină plecând de la faptul că 
modulul me este acelaşi la angrenajul conic real şi cel cilindric înlocuitor. Se pot scrie relaţiile:  

 
1

1

1

1
11 coscos δ

=
δ

==
zmdzmd ee

veev ; 
2

2

2

2
22 coscos δ

=
δ

==
zmdzmd ee

veev ,  (1.55) 

din care rezultă 
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1

1
1 cosδ

=
zzv , respectiv 

2

2
2 cosδ

=
zzv , (1.56) 

unde z1, z2 sunt numerele de dinţi ai roţilor angrenajului conic şi zv1, zv2 – numerele de dinţi ai roţilor 
angrenajului cilindric înlocuitor. 
 ■ Distanţa dintre axele angrenajului înlocuitor, care este un angrenaj zero (sau zero deplasat), 
după cum a fost prezentat anterior, se determină cu relţia 

 ( ) ( )2121 22
1

vv
e

evevev zzmdda +=+= .  (1.57) 

 ■ Raportul de angrenare a angrenajului înlocuitor se determină cu relaţia cunoscută (v. şi rel. 
(1.56)) 

 
2

1

21
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1
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cos

cos
cos

δ
δ

=
δ
δ

== u
z
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z
zu

v

v
v ,  (1.58) 

în care u este raportul de angrenare al angrenajului conic. În cazul angrenajului conic ortogonal 
(Σ = δ1+ δ2 = 900 – v. fig.1.37, a) 

 u
d
dtg ==δ

1

2
2   (1.59) 

 
 

Fig.1.42 
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şi  utg =δ=
δ
δ

=
δ
δ

2
1

2

2

1

sin
sin

cos
cos , 

deci, din relaţia (1.58), se obţine 
 2uuv = .                        (1.60) 
 Numărul minim de dinţi ai pinionului angrenajului înlocuitor, la care nu apare interferenţă şi 
nu se efectuează deplasare de profil, conform geometriei angrenajelor cilindrice, este 

 
α

= 2

*

min1 sin
2 a

v
hz ,              (1.61) 

unde ha
* reprezintă coeficientul capului de referinţă al dintelui. Având în vedere relaţia (1.56), 

numărul minim de dinţi ai pinionului conic este 
        1min1min1 cosδ= vzz .  (1.62) 

 Elementele geometrice ale angrenajului conic cu dantură dreaptă, prezentat în fig.1.42, şi a 
angrenajului înlocuitor sunt prezentate în tabelul 1.4.  
 

Tabelul 1.4 
Elemente geometrice ale angrenajelor conice, ortogonale, cu dantură dreaptă (v. fig.1.42) 

Nr. 
crt. 

Denumirea elementului 
geometric 

Simbol şi 
unitatea de 

măsură 
Relaţii de calcul. Recomandări 

0 1 2 3 

1 DATE INIŢIALE  
1.1 Unghiul dintre axe Σ, grade Σ = 900 
1.2 Numerele de dinţi ai roţilor z1; z2  
1.3 Raportul de angrenare u u = z2/z1 ≥ 1 
1.4 Modulul (exterior) me, mm Se obţine în urma calculului de 

dimensionare al roţilor angrenajului 
(valoare standardizată) 

1.5 Elementele profilului de 
referinţă 

α, grade 
*
ah  

c*
 

Unghiul de presiune normal de divizare  
α = 200; coeficientul capului de referinţă 

*
ah =1; coeficientul jocului de referinţă la 

picior c* = 0,25 
1.6 Coeficienţii deplasărilor 

radiale de profil 
x1; x2 x1; x2 = - x1 

1.7 Coeficienţii deplasărilor 
tangenţiale de profil 

xτ1; xτ2 xτ1; xτ2 = - xτ1 

1.8 Tipul jocului la picior - Descrescător sau constant 
1.9 Lăţimea danturii b, mm Se obţine în urma calculului de 

dimensionare al roţilor angrenajului 
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Tabelul 1.4 (continuare) 
0 1 2 3 

2 ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROŢILOR ANGRENAJULUI 
2.1 Unghiurile conurilor de divizare 

(rostogolire) 
δ1,2, grade 

2

1
1 z

zarctg=δ ; 
1

2
2 z

zarctg=δ  

2.2 Diametrele cercurilor de 
divizare (la exterior) 

de1, 2, mm 
11 zmd ee = ; 21 zmd ee =  

2.3 Lungimea exterioară a 
generatoarei conului de divizare 
(rostogolire) 

Re, mm 

1

1

sin2 δ
= e

e
dR  

2.4 Lungimea mediană a 
generatoarei conului de divizare 
(rostogolire) 

Rm, mm 
2
bRR em −=  

2.5 Înălţimea capului de divizare al 
dintelui 

hae1,2, mm ( )1
*

1 xhmh aeae += ; ( )1
*

2 xhmh aeae −=  

2.6 Înălţimea piciorului de divizare 
al dintelui 

hfe1,2, mm ( )1
**

1 xchmh aefe −+=  

( )1
**

2 xchmh aefe ++=  

2.7 Înălţimea dintelui he1,2, mm ( )**
2,1 2 chmh aee +=  

2.8 Diametrele cercurilor de cap (la 
exterior) 

dae1,2, mm 
1111 cos2 δ+= aeeae hdd  

2222 cos2 δ+= aeeae hdd  

2.9 Diametrele cercurilor de picior 
(la exterior) 

dfe1,2, mm 
1111 cos2 δ−= feefe hdd  

2222 cos2 δ−= feefe hdd  

2.10 Unghiul capului dintelui, la cele 
două roţi 

θa1,2, 
grade 

• Pentru joc la picior descrescător 

e

ae
a R

harctg 1
1 =θ ; 

e

ae
a R

harctg 2
2 =θ  

• Pentru joc la picior constant 

11 fa θ=θ ; 22 fa θ=θ  

2.11 Unghiul piciorului dintelui, la 
cele două roţi 

θf1,2, 
grade e

fe
f R

h
arctg 1

1 =θ ; 
e

fe
f R

h
arctg 2

2 =θ  

2.12 Unghiurile conurilor de cap δa1,2, 
grade 

111 aa θ+δ=δ ; 222 aa θ+δ=δ  

2.13 Unghiurile conurilor de picior δf1,2, 
grade 

111 ff θ−δ=δ ; 222 ff θ−δ=δ  

2.14 Lungimile exterioare ale 
generatoarelor conurilor de cap 

Rae1,2, mm 

1
1 cos a

e
ae

R
R

θ
= ; 

2
2 cos a

e
ae

R
R

θ
=  sau 

2
1

2
1 aeeae hRR += ; 2

2
2

2 aeeae hRR +=  
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Tabelul 1.4 (continuare) 
0 1 2 3 

2.15 Înălţimile exterioare ale 
conurilor de cap 

Hae1,2, 
mm 

111 cos aaeae RH δ= ; 222 cos aaeae RH δ=  sau 
2

12
11 2







−= ae

aeae

dRH  

 
2

22
22 2







−= ae

aeae

dRH  

2.16 Distanţa de cap Lae1,2, 
mm 

Se stabileşte constructiv 

2.17 Distanţa de aşezare (montaj) L1,2, mm 
111 aeae LHL += ; 222 aeae LHL +=  

3 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ANGRENAJULUI ÎNLOCUITOR (VIRTUAL) 
3.1 Diametrele cercurilor de 

divizare ale roţilor 
înlocuitoare (exterioare) 

dev1,2, 
mm 

1

1
1 cosδ

= e
ev

dd ; 
2

2
2 cosδ

= e
ev

dd  

3.2 Diametrele cercurilor de cap 
ale roţilor înlocuitoare 
(exterioare) 

daev1,2, 
mm 

111 2 aeevaev hdd += ; 222 2 aeevaev hdd +=  

3.3 Numerele de dinţi ai roţilor 
înlocuitoare 

zv1; zv2 

1

1
1 cosδ

=
zzv ; 

2

2
2 cosδ

=
zzv  

3.4 Diametrele cercurilor de bază 
ale roţilor înlocuitoare 
(exterioare) 

dbev1, 2, 
mm 

α= cos11 evbev dd ; α= cos22 evbev dd  

3.5 Distanţa între axe a 
angrenajului înlocuitor 
(exterior) 

aev, mm 
2

21 evev
ev

dda +
=  

3.6 Gradul de acoperire al 
angrenajului înlocuitor 

εα 2 2 2 2
1 1 2 2 2 sin

2 cos
aev bev aev bev ev

e

d d d d a
mα

− + − − α
ε =

π α
 

4 ELEMENTE DE CONTROL, ABATERI 
LIMITĂ ŞI TOLERANŢE 

În conformitate cu indicaţiile din literatura de 
specialitate 

 

 1.10.3.2. Angrenajul înlocuitor pentru angrenajele conice cu dantură înclinată şi curbă 

 Pentru angrenajele conice cu dantură curbă, modulul danturii este dependent de procedeul de 
danturare, nefiind standardizat. Deci elementele geometrice ale roţilor acestor angrenaje se stabilesc 
pentru fiecare tip de dantură în parte. 
 În cazul angrenajelor conice cu dantură înclinată sau curbă, angrenajul înlocuitor este un 
angrenaj cilindric cu dantură înclinată. 
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 Pentru calculul de rezistenţă, interesează doar secţiunea mediană a danturii, fapt pentru care 
angrenajul cilindric înlocuitor va avea dinţi înclinaţi, la nivelul cilindrului de divizare, cu βm 
(fig.1.43). Roţile angrenajului înlocuitor îndeplinesc următoarele condiţii: 

• unghiul de înclinare al 
danturii roţilor înlocuitoare 
este egal cu unghiul de 
înclinare de divizare median 
βm al danturii conice; 

• razele cercurilor de divizare 
dmv1,2/2 sunt egale cu 
lungimile generatoarelor 
conurilor frontale mediane 
ale roţilor conice; 

• modulul normal al roţilor 
înlocuitoare este egal cu 
modulul normal median 
(mn) al roţilor conice; 

• înălţimea dinţilor roţilor înlocuitoare este egală cu înălţimea în secţiunea mediană a dinţilor 
roţilor conice; 

• forţele tangenţiale, care încarcă dinţii angrenajului înlocuitor, sunt egale cu cele din 
angrenajul conic (real), determinate la nivelul diametrului de divizare median 
(Ft1,2 = 2T1,2/dm1,2). 

 Relaţiile de legătură între elementele geometrice ale angrenajului înlocuitor şi ale celui real se 
stabilesc urmărind principiile folosite la angrenajele conice cu dantură dreaptă. 
 ■ Diametrele cercurilor de divizare ale roţilor angrenajului înlocuitor (v. şi rel. (1.54)) sunt 
date de relaţiile: 

 
1

1

1

1
1 coscos δ

=
δ

=
zmdd mm

mv ; 
2

2

2

2
2 coscos δ

=
δ

=
zmdd mm

mv . (1.63) 

 ■ Distanţa dintre axele roţilor angrenajului înlocuitor este 

 ( ) 1 2
1 2

1 2

1
2 2 cos cos

m
mv mv mv

m z za d d
 

= + = + δ δ 
.  (1.64) 

 ■ Numătul de dinţi ai roţilor angrenajului înlocuitor, având în vedere că acesta este un 
angrenaj cu dantură înclinată, apelându-se la relaţiile (1.56) şi (1.34), se determină cu relaţiile: 

 1
1 2

1cos cos cosmv
bm m

zz =
δ β β

; 2
2 2

2cos cos cosmv
bm m

zz =
δ β β

,  (1.65) 

în care βbm şi βm reprezintă unghiurile de înclinare mediane ale danturii, corespunzătoare cercului 
de bază, respectiv cercului de divizare (rostogolire). 
 ■ Raportul de angrenare, pentru un angrenaj ortogonal, va fi (v. şi rel. (1.58) şi (1.59)) 

 22

1

mv
v

mv

zu u
z

= = .  (1.66) 

Fig.1.43 
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 1.10.4. Elementele geometrice ale roţii plane de referinţă 
 Profilul dintelui roţii plane de referinţă (fig.1.44), asociată unui angrenaj conic cu dantură 
dreaptă, se defineşte pe desfăşurata în plan a cilindrului frontal exterior al acestei roţi (fig.1.44, b), 
care constituie cremaliera de referinţă şi conţine profilul de referinţă al dintelui. 
 

 
a 

 
b 

Fig.1.44 
 

 Elementele geometrice ale roţii plane de referinţă, pentru dantura dreaptă, sunt: 
 De (Re) – diametrul (raza) cilindrului frontal exterior al roţii plane de referinţă; 
 Dm (Rm) – diametrul (raza) cilindrului frontal median al roţii plane de referinţă; 
 Di (Ri) – diametrul (raza) cilindrului frontal interior al roţii plane de referinţă; 
 pe – pasul (la exterior); 
 me – modulul exterior (me= pe/π); 
 hae – înălţimea capului de referinţă al dintelui; 
 hfe – înălţimea piciorului de referinţă al dintelui; 
 he – înălţimea de referinţă a dintelui (he = hae + hfe); 
 c – jocul de referinţă la picior (c = hfe - hae); 
 *

ah – coeficientul capului de referinţă al dintelui ( *
ah = hae/me); 

 c* – coeficientul jocului de referinţă la piciorul dintelui (c* = c/me); 
 α – unghiul de presiune normal de divizare; 
 z0 – numărul de dinţi ai roţii plane de referinţă. 
 Pentru roata plană de referinţă a unui angrenaj conic cu dantură dreaptă, sunt standardizaţi 
următorii parametri: modulul me, coeficienţii *

ah  şi c*şi unghiul de presiune α, definiţi pe cremaliera 
de referinţă. 
 Spre deosebire de angrenajele cilindrice, la angrenajele conice se folosesc şi deplasări 
tangenţiale de profil. Utilizarea deplasărilor tangenţiale asigură egalizarea rezistenţei la încovoiere a 
dinţilor celor două roţi. Deplasarea tangenţială (v. fig.1.44, b) reprezintă dimensiunea cu care creşte 
(scade) plinul şi, respectiv, scade (creşte) golul cremalierei, pe o dreaptă oarecare, paralelă cu 
dreapta de referinţă. Ca urmare, deplasarea tangenţială reprezintă dimensiunea cu care se îngroaşă 
dintele unei roţi şi, respectiv, se subţiază dintele celeilalte roţi. Pentru calculul elemenetelor 
geometrice ale unei roţi dinţate conice, aceste deplasări se stabilesc în secţiune frontală. Ţinând 
seama că angrenajele conice sunt angrenaje zero sau zero-deplasate, rezultă că pentru coeficienţii 
deplasărilor tangenţiale de profil este respectată, întotdeauna, relaţia 
 12 ττ −= xx .  (1.67) 
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 În cazul roţii plane cu dantură înclinată sau curbă (v. fig.1.40, b ... f), elementele geometrice 
se stabilesc atât în plan frontal (pte, mte, h*

at, c*
t, αt) cât şi în plan normal (pne, mne, h*

an, c*
n, αn). 

Pentru roţile conice cu dantură curbă, aceşti parametri nu pot fi standardizaţi, întrucât depind de 
procedeul tehnologic de danturare. Valorile acestor parametri sunt date de firmele producătoare de 
maşini de danturat. 
 Angrenajele conice pot fi executate cu joc la picior variabil (fig.1.45, a) sau constant  
(fig.1.45, b). 

 1.10.5. Calculul de rezistenţă al angrenajelor conice 
 Calculul de rezistenţă al angrenajelor conice se efectuează apelându-se la angrenajul 
înlocuitor (virtual), care pentru dantura conică dreaptă este un angrenaj cilindric cu dantură dreaptă, 
iar pentru dantura înclinată şi curbă este un angrenaj cilindric cu dantură înclinată. Pentru aceste 
angrenaje cilindrice au fost stabilite relaţii de verificare şi dimensionare în subcap. 1.5 (dantura 
dreaptă), respectiv subcap. 1.7 (dantură înclinată). Dacă aceste relaţii sunt aplicate angrenajului 
înlocuitor (virtual), folosind şi relaţiile de legătură stabilite între aceste angrenaje şi angrenajele 
conice – subcap. 1.10.3.1 pentru dantura dreaptă şi subcap. 1.10.3.2 pentru dantura înclinată şi 
curbă – se obţin relaţiile de verificare şi dimensionare pentru angrenajele conice, relaţii în care apar 
doar factori se definesc aceste angrenaje. 
 
 1.10.5.1 Angrenaje conice cu dantură dreaptă 
 Roţile angrenajului înlocuitor (fig.1.41, d), corespunzător angrenajului conic cu dantură 
dreaptă, sunt roţi cilindrice cu dantură dreaptă, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

• razele cercurilor de divizare ale roţilor înlocuitoare sunt egale cu lungimile generatoarelor 
conurilor frontale mediane ale roţilor; 

• modulul roţilor înlocuitoare este egal cu modulul mediu al roţilor conice; 
• înălţimea dinţilor roţilor înlocuitoare este egală cu înălţimea medie a dinţilor roţii conice; 
• forţa tangenţială din angrenajul înlocuitor este egală cu cea din angrenajul real, calculată la 

nivelul diametrului de divizare mediu. 

 
Fig.1.45 
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 Deoarece elementele geometrice sunt definite pe conul frontal exterior, unde şi modulul me 
este standardizat, iar calculul de rezistenţă se efectuează la nivelul conului frontal median, se 
impune, pentru acest angrenaj, stabilirea unor relaţii de legătură între modulul mediu mm şi cel 
exterior me (standardizat), respectiv între modulul mediu mm şi lungimea generatoarei conului de 
rostogolire (divizare) exterior Re. 
 ■ Relaţia de legătură între modulele exterior me şi cel median mm se obţine plecând de la 
asemănarea triunghiurilor din fig.1.46. Astfel 

 
bR

R
d
d

e

e

m

e

5,01

1

−
= , 

iar exprimând diametrele de divizare prin produsul dintre 
modul şi numărul de dinţi, se obţine 

 
e

e
em R

bRmm 5,0−
= ,         (1.68) 

respectiv 
 ( )Rem mm Ψ−= 5,01 ,         (1.69) 

dacă se notează ΨR = b/Re – coeficientul de lăţime pentru 
roţile conice. 
 ■ Relaţia de legătură între lungimea generatoarei Re şi modulul mediu mm se stabileşte 
apelând tot la fig.1.46  
 ( ) ( ) 211 cos5,012sin5,02 δΨ−=δ−= Reem RbRd , (1.70) 

în care, pentru 
2

22 1
1cos

δ+
=δ

tg
 şi ştiind că, pentru 0

1 2 90Σ = δ + δ = , tgδ2 = u, se obţine 

 ( )
21

1

15,012
u

Rd Rem
+

Ψ−= , (1.71) 

respectiv 

 ( )
2

1 1

5,012

uz

Rm Re
m

+

Ψ−
= .  (1.72) 

 Calculul la solicitarea de contact 
 În calculul la solicitarea de contact, se porneşte de la relaţia tensiunii maxime de contact 
dintre dinţii roţilor angrenajului cilindric cu dantură dreaptă (1.13), aplicată angrenajului înlocuitor 

 
( )3

1 1 cos
2 cos

vE v Hv K v
HC A V H H HP

mv eH v w

uZ Z Z Z T K K K K
a b u
ε

β α
+ α

σ = ≤ σ
α

.  (1.73) 

 În relaţia (1.73), factorii ZE, Zεv, ZHv, KA, KV, KHβ, KHα au aceleaşi semnificaţii ca şi în cazul 
angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă, dar se referă la angrenajul înlocuitor (indice v); factorul 
ZK ţine seama de variaţia durităţii pe lăţimea danturii şi este specific roţilor dinţate conice – pentru 
dantură cu bombarea profilului pe înălţimea dintelui ZK = 0,85, iar pentru celelalte tipuri de danturi 
ZK = 1; beH reprezintă lăţimea danturii solicitate efectiv la contact – pentru toate tipurile de danturi 
conice beH = 0,85b; amv, Tv1 şi uv reprezintă distanţa dintre axe, momentul de torsiune aplicat 
pinionului şi, respectiv, raportul de angrenare, pentru angrenajul înlocuitor. 

Fig.1.46 
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 Întrucât angrenajele conice sunt angrenaje zero sau zero-deplasate, αw = α, iar factorul zonei 
de contact devine 

 
α

=
αα

=
2sin

2
cos

2
2

w
HV tg

Z .  (1.74) 

 • Distanţa dintre axele angrenajului înlocuitor, corespunzător conurilor frontale mediane, este 
definită prin relaţia 

 ( )212
1

mvmvmv dda += .  (1.75) 

 Având în vedere relaţiile de legătură între diametrele de divizare ale roţilor angrenajului 
înlocuitor şi a celui real, în secţiune mediană 

 
1

1
1 cosδ

= m
mv

dd ; 
2

2
2 cosδ

= m
mv

dd   (1.76) 

şi relaţia dintre diametrele de divizare mediane ale roţilor conice şi lungimea generatoarei Re, dată 
de relaţia (1.71), şi de relaţia  

 ( ) ( )
212 1

5,012cos5,012
u

uRRd ReRem
+

Ψ−=δΨ−= , (
21

2
1 1

1/1cos
u

utg
+

=δ+=δ ), 

pentru angrenajul ortogonal (Σ = 900) se obţine 

 ( ) ( )
2 21 10,5 1 0,5mv e e R

u ua R b R
u u

+ +
= − = − Ψ .  (1.77) 

 • Momentul de torsiune la axa pinionului angrenajului virtual se obţine din raportul 

 
11

1

1

1

cos
1

δ
==

mt

mvtv

dF
dF

T
T , (1.78) 

în care Ft reprezintă forţa tangenţială din angrenajul conic, calculată la diametrul de divizare mediu. 

Ţinând seama de relaţia 
21 1

cos
u

u
+

=δ , caracteristică angrenajului conic ortogonal, rezultă 

 
u

uTTv

2

11
1+

= .  (1.79) 

 • Raportul de angrenare al angrenajului înlocuitor, pentru un angrenaj conic ortogonal, este 
uv=u2 (v. rel. (1.60)). 
 Întrucât la angrenajul conic cu dantură dreaptă Zεv = 1 şi KHα = 1 (gradul de acoperire fiind 
mic) şi αw=α (angrenaj zero-deplasat), prin înlocuirea relaţiilor (1.77), (1.79) şi (1.60) în relaţia 
(1.73), se obţine expresia tensiunii de contact 

 
( )

( )3/ 22
1

2

1

2 0,5
H E Hv K A V H HP

eH e

uT
Z Z Z K K K

ub R b
β

+
σ = ≤ σ

−
.  (1.80) 

 Relaţia (1.80) serveşte pentru calculul de verificare la solicitarea de contact a angrenajelor 
conice cu dantură dreaptă. 
 Pentru dimensionare, în relaţia (1.80) se înlocuieşte beH = 0,8b, unde b = ΨRRe şi făcând 
aproximarea (Re - 0,5b)2 = Re

2(1 - 0,5ΨR)2 ≈ Re
2(1 - ΨR), rezultă expresia lungimii exterioare a 

generatoarei conului de divizare 
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( )

( )3
2

2
12

17,1
11 KHvE

HPRR

HVA
e ZZZ

u
KKKT

uR
σΨ−Ψ

+= β .  (1.81) 

 Calculul la solicitarea de încovoiere 
 În cadrul acestui calcul, dintele solicitat la încovoiere se consideră că aparţine uneia din roţile 
angrenajului înlocuitor, având modulul mm şi numărul de dinţi zv. 
 Tensiunea maximă de încovoiere apare la piciorul dintelui şi se calculează pe baza aceloraşi 
ipoteze ca şi în cazul angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă. 
 Pornind de la expresia tensiunii maxime de încovoiere (1.24), stabilită pentru cazul 
angrenajului cilindric cu dantură dreaptă, în care factorii Yε şi KFα se consideră egali cu unitatea 
(gradul de acoperire fiind mic), iar m se înlocuieşte prin mm, se obţine relaţia 

 
( )2

1 1
1,2 1,2 1,2 1,2

1 cos
2 cos

v v v
F A V F Fa Sa FP

eF mv w

T z u
K K K Y Y

b a β

+ α
σ = ≤ σ

α
,  (1.82) 

în care factorii au aceleaşi semnificaţii ca şi la angrenajele cilindrice; factorul de formă YFa se 
stabileşte – pentru fiecare roată a angrenajului înlocuitor – în funcţie de numărul de dinţi ai roţii 
înlocuitoare zv şi de coeficientul deplasării radiale de profil x. 
 Ţinând seama de faptul că angrenajele conice sunt angrenaje zero-deplasate (αw = α) şi 
utilizând relaţiile (1.77), (1.79), (1.56) şi (1.60), relaţia (1.82) devine 

 ( ) 2,12,12,1
1

2

2
11

2,1 cos
cos

cos5,02
1

FP
w

SaFaFVA
eeF

F YYKKK
bRb

uuzT
σ≤

α
α

δ−
+

=σ β .  (1.83) 

 Înlocuind 
21 1

cos
u

u
+

=δ , relaţia (1.83) devine 

 ( )
( ) 2,12,12,12

2
11

2,1 cos
cos

5,02
1

FP
w

SaFaFVA
eeF

F YYKKK
bRb

uzT
σ≤

α
α

−
+

=σ β   (1.84) 

şi serveşte pentru calculul de verificare la solicitarea de încovoiere. 
 Din relaţia (1.84), rezultă că între tensiunile de încovoiere – pentru pinion şi roată – există 
relaţia 

 
11

22
12

SaFa

SaFa
FF YY

YY
σ=σ .  (1.85) 

 Pentru dimensionare, din relaţia (1.84), pe baza înlocuirilor 
 beF = 0,85b, b = ΨRRe, (Re - 0,5b)2 = Re

2(1 - 0,5ΨR)2≈ Re
2(1 - ΨR),  

se determină lungimea generatoarei exterioare a conului de divizare 

 ( )
( )

3
2

11

17,1
1

FP

SaFa
FVA

RR
e

YYKKKuzTR
σΨ−Ψ

+
= β ,  (1.86) 

în care s-a considerat 
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=
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SaFa YYYYYY . 
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 1.10.5.2. Angrenaje conice cu dantură înclinată sau  curbă 
 Roţile angrenajului înlocuitor angrenajelor conice cu dantură înclinată sau curbă sunt roţi 
cilindrice cu dantură înclinată (v. fig.1.43), unghiul de înclinare al dinţilor roţilor acestui angrenaj 
βm fiind identic cu cel al roţilor reale, la nivelul median al dintelui roţilor conice. Condiţiile impuse 
roţilor angrenajului înlocuitor sunt identice cu cele impuse danturii drepte (v. subcap. 1.10.5.1). Se 
precizează, însă, că elementele geometrice ale roţilor reale se stabilesc funcţie de procedeul de 
prelucrare , nefiind standardizat modulul în nici o secţiune caracteristică angrenajului real. 
 Calculul la solicitarea de contact 
 În calculul la solicitarea de contact, se porneşte de la relaţia tensiunii maxime de contact 
dintre dinţii roţilor angrenajului cilindric cu dantură înclinată (1.41), aplicată angrenajului înlocuitor 

 
( )3

1 1 cos
2 cos

E v Hv K vv tm
H A V H H HP

mv eH v wtm

Z Z Z Z Z uT K K K K
a b u

ε β
β α

+ α
σ = ≤ σ

α
.  (1.87) 

 Semnificaţia factorilor ZE, Zεv, Zβ, ZHv, KA, KV, KHβ, KHα, din relaţia (1.87), este aceeaşi ca şi 
în cazul angrenajelor cilindrice, dar se referă la angrenajul înlocuitor (indice v): factorul ZK ţine 
seama de variaţia durităţii pe lăţimea danturii şi este specific danturii conice – pentru dantura cu 
bombarea profilului pe înălţimea dintelui ZK = 0,85, iar pentru celelalte tipuri de danturi ZK = 1; beH 
reprezintă lăţimea danturii solicitate efectiv la contact – pentru toate tipurile de danturi conice 
beH = 0,85b; amv, Tv1 şi uv reprezintă distanţa dintre axe, momentul de torsiune aplicat pinionului şi, 
respectiv, raportul de angrenare, pentru angrenajul înlocuitor. 
 Agrenajele conice fiind angrenaje zero sau zero-deplasate, αtm = αwtm, factorul zonei de 
contact fiind dat de relaţia 

 
tm

bm

wtmtm

bm
Hv tg

Z
α
β

=
αα

β
=

2sin
cos4

cos
cos2

2 ,  (1.88) 
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α
=α
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bm α

α
=β

sin
sinarccos .  

 Prin înlocuirea relaţiilor (1.77), (1.79) şi (1.60) în relaţia (1.87) şi având în vedere că 
αtm= αwtm, se obţine relaţia finală a tensiunii de contact 

 
( )

( )
HPHHVA

eeH
KHvvEH u

uKKKK
bRb

TZZZZZ σ≤
+

−
=σ αββε

2/32

2
1 1

5,02
.  (1.89) 

 Relaţia (1.89) serveşte pentru calculul de verificare la solicitarea de contact a angrenajelor 
conice cu dantură curbă sau înclinată. 
 La dantura conică curbă, dacă gradul de acoperire suplimentar εvβ al angrenajului este  
εvβ  ≥ 1, tensiunea la solicitarea de contact se calculează numai în polul angrenării; dacă εvβ < 1, este 
necesar a se calcula şi tensiunile de contact în punctele de angrenare unipară B şi D, utilizând 
relaţiile (1.16) şi (1.17). 
 Pentru calculul gradului de acoperire suplimentar, se utilizează relaţia 

 
sin m eH

v
mn

b b
m bβ

β
ε =

π
,  (1.90) 

în care mmn este modulul normal median al danturii. 
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 Pentru dimensionare, în relaţia (1.89) se fac înlocuirile beH = 0,8b, b = ΨRRe şi aproximarea 
(Re - 0,5b)2 = Re

2(1 - 0,5ΨR)2 ≈ Re
2(1 - ΨR), rezultând expresia lungimii exterioare a generatoarei 

conului de divizare 

 
( )

( )3
2

2
12

17,1
1 KHvvEHHVA

HPRR
e ZZZZZKKKK

u
TuR βεαβσΨ−Ψ

+= .  (1.91) 

 Pentru dimensionarea angrenajelor conice cu dantură curbă, se recomandă determinarea 
lungimii mediane a generatoarei conului de divizare. Pentru aceasta, în relaţia (1.89) se efectuează 
înlocuirile 
 beH = 0,85b; b = ΨRmRm; ( ) 225,0 me RbR =− ,  (1.92) 

unde ΨRm reprezintă coeficientul de lăţime median al danturii. Lungimea mediană a generatoarei 
conului de divizare se determină, astfel, cu relaţia 

 ( )3
2

2
12

7,1
1 KHvvE

HPRm

HHVA
m ZZZZZ

u

KKKKT
uR βε

αβ

σΨ
+= .  (1.93) 

 Calculul la solicitarea de încovoiere 
 Calculul la solicitarea de încovoiere se bazează pe expresia tensiunii de încovoiere (1.43) – 
stabilită la calculul angrenajelor cilindrice cu dantură înclinată – aplicată angrenajului cilindric 
înlocuitor, corespunzător conurilor frontale mediane 

 ( )
2,12

2

2,12,12

2
11

2,1 cos
cos

cos2
1

FP
wtm

tm
SaFavFFVA

mmveF

vvv
F YYYYKKKK

ab
uzT

σ≤
α
α

β
+

=σ βεαβ ,  (1.94) 

în care: Yεv reprezintă factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de încovoiere; Yβ - factorul 
înclinării dinţilor pentru solicitarea de încovoiere; YFa – factorul de formă al dintelui, pentru roţile 
echivalente cilindrice cu dantură dreaptă; YSa – factorul de corecţie a tensiunii de încovoiere la 
piciorul dintelui, pentru roţile echivalente cilindrice cu dantură dreaptă; beF – lăţimea danturii 
solicitată efectiv la încovoiere (la piciorul dintelui) – deoarece b1> b2, pentru toate tipurile de 
danturi curbe se consideră beF = 0,85b. 
 Factorii KA, KV, KFβ şi KFα au aceleaşi semnificaţii cu cele specificate în cadrul calculului 
angrenajelor cilindrice cu dantură dreaptă. 
 Factorul de formă al dintelui YFa se determină pentru roata cilindrică cu dantură dreaptă, 
echivalentă roţii cilindrice cu dantură înclinată, a angrenajului cilindric înlocuitor. Acest factor se 
determină în funcţie de coeficientul deplasării radiale normale de profil xn şi de numărul de dinţi ai 
roţii echivalente znmv, calculat cu relaţia (1.65). 
 Ştiind că angrenajele conice sunt angrenaje zero-deplasate (αtm= αwtm) şi utilizând relaţiile 
(1.77), (1.79), (1.56) şi (1.58), relaţia (1.94) devine 

 
( ) 2,12,12,1

1
2

2
11

2,1 coscos5,02
1

FPSaFavFFVA
meeF

F YYYYKKKK
bRb

uuzT
σ≤

βδ−

+
=σ βεαβ .  (1.95) 

 Ţinând seama de relaţia 
21 1

cos
u

u
+

=δ , caracteristică angrenajelor conice ortogonale, şi 

înlocuind beF = 0,85b, relaţia (1.95) poate fi scrisă sub forma 
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 ( )
( ) 2,12,12,12

2
11

2,1 cos5,07,1
1

FPSaFavFFVA
me

F YYYYKKKK
bRb
uzT

σ≤
β−

+
=σ βεαβ   (1.96) 

şi serveşte pentru calculul de verificare la solicitarea de încovoiere. 
 Din (1.96), rezultă că între tensiunile corespunzătoare dinţilor roţii şi pinionului, în acest caz, 
există corelaţia 

 
11

22
12

SaFa

SaFa
FF YY

YY
σ=σ .  (1.97) 

 Pentru dimensionare, considerând b=ΨRRe şi făcând aproximarea (Re - 0,5b)2 = Re
2(1 -

0,5ΨR)2≈ Re
2(1 - ΨR), din relaţia (1.96) se obţine lungimea exterioară a generatoarei conului de 

divizare 
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 Pentru dimensionarea angrenajelor conice cu dantură curbă, utilizând relaţiile b2 = ΨRmRm şi 
( ) 225,0 me RbR =− , din relaţia (1.96) se obţine expresia lungimii mediane a generatoarei conului de 
divizare 

 ( )
3

2
11

cos7,1
1

FP

SaFa
vFFVA

mRm
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YYYYKKKKuzTR
σβΨ

+
= βεαβ .  (1.99) 

 În relaţiile (1.98) şi (1.99), se consideră 

 







σσ

=
σ 2

22

1

11 ,max
FP

SaFa

FP

SaFa

FP

SaFa YYYYYY .  (1.100) 

 
 1.10.6. Forţe în angrenajele conice 
 Ca şi la angrenajele cilindrice, la angrenajele conice, în timpul transmiterii mişcării, deci şi a 
sarcinii, între dinţii roţii conducătoare şi cei ai roţii conduse sunt generate forţe normale la 
suprafeţele flancurilor dinţilor în 
contact, egale şi de sens contrar. 
 La angrenajele conice, forţa 
normală Fn, de interacţiune dintre 
dinţi, nu va fi folosită ca atare ci prin 
componentele ei plasate după trei 
direcţii, corespunzătoare axelor unui 
sistem de coordonate ales cu originea 
în polul angrenării, situat la mijlocul 
lăţimii roţii (în secţiune mediană). 
Cele trei componente ale forţei 
normale sunt: forţa tangenţială Ft, 
tangentă la cercul de divizare din 
secţiunea mediană; forţa radială Fr, 
perpendiculară pe axa roţii şi forţa Fig.1.47 
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axială Fa, paralelă cu axa roţii. 
 Pentru toate tipurile de angrenaje conice, forţa tangenţială se determină cu relaţia 

 
2,1

2,1
2,1

2

m
t d

T
F = ,  (1.101) 

în care: T1,2 reprezintă momentele de torsiune la arborele roţii 1, respectiv 2; dm1,2 – diametrele de 
divizare mediane ale roţilor. Relaţia este valabilă doar în condiţia neglijării pierderilor, deci pentru 
η = 1. 
 Valorile forţelor radiale şi a celor axiale depind de tipul angrenajului conic – cu dantură 
dreaptă, înclinată sau curbă. 
 
 1.10.6.1. Angrenaje conice cu dinţi drepţi 
 La angrenajele conice cu dinţi drepţi, forţa normală la pinion Fn1 se descompune într-o 
componentă tangenţială Ft1, stabilită cu relaţia (1.101), şi o componentă V1 perpendiculară pe 
generatoarea conului (fig.1.47) 
 αtgFV t11 = .  (1.102) 
 La rândul său, componenta V1 se descompune într-o componentă radială 
 11111 coscos δαδ tgFVF tr ==   (1.103) 
şi o componentă axială 
 11111 sinsin δαδ tgFVF ta == ,  (1.104) 

δ1 reprezentând unghiul conului de divizare al pinionului. 
 Între forţele ce acţionează 
asupra dinţilor pinionului şi cele 
care acţionează asupra dinţilor roţii 
există relaţiile (fig.1.48): Ft2 = 
Ft1; Fr2 = Fa1; Fa2 = Fr1 . 
 Sensurile forţelor, importante 
pentru schema de încărcare a 
arborilor şi calculul acestora, se 
stabilesc asemănător cu cele de la 
angrenajele cilindrice (v. subcap. 
1.8). Astfel, sensul forţelor 
tangenţiale din angrenajul conic se 
stabileşte în funcţie de rolul roţii în 
angrenaj (conducătoare sau condusă) 
şi de sensul de rotaţie.  La pinion 
(roata conducătoare), forţa Ft1 este 
forţă rezistentă, deci are sensul 
invers sensului de rotaţie, iar la roată 
Ft2 este forţă motoare, deci are 
sensul în sensul mişcării. Forţele 

 
 

Fig.1.48 
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radiale Fr1 şi Fr2 au sensul de la polul angrenării spre centrul (axa) roţii. Forţele axiale au direcţia 
paralelă cu axa roţii şi sensul de la vârfurile conurilor de divizare spre bazele acestora. 
 
 1.10.6.2. Angrenaje conice cu dinţi curbi 
 Componenta tangenţială a forţei normale Ft1,2, pentru toate tipurile de angrenaje conice, se 
determină cu relaţia (1.101), la nivelul diametrelor de divizare mediane ale roţilor. Mărimile şi 
sensurile forţelor axiale şi radiale, la danturile curbe, depind atât de sensul de rotaţie al pinionului 
cât şi de sensul înclinării dinţilor. De aceea, la aceste angrenaje sunt posibile două situaţii de 
funcţionare (cazuri de funcţionare). 
 Cazul 1 (fig.1.49, a), în care sensul de rotaţie al pinionului coincide cu sensul de înclinare a 
danturii (privind din vârful conului de divizare – rostogolire). În fig.1.49, a se prezintă sensurile de 
rotaţie şi sensurile de înclinare ale dinţilor, pentru pinion (sens de rotaţie definit prin ω1) şi pentru 
roată (sens de rotaţie definit prin ω2). 
 Din fig.1.49, b, rezultă că forţa normală Fn1 se descompune în componenta Q1 situată în 
planul tangent la conul de divizare (rostogolire), care se determină cu relaţia 

 
m

tFQ
β

=
cos

1
1   (1.105) 

şi componenta V1, normală la generatoarea conului de divizare, dată de relaţia 

 
m

nt
n

tgFtgQV
β
α

=α=
cos

1
11 .  (1.106) 

 La rândul său, componenta Q1 se descompune, într-un plan tangent la conul de divizare, în 
forţa tangenţială Ft1 şi într-o forţă U1, de-a lungul generatoarei conului de divizare şi îndreptată spre 
baza conului, determinată cu relaţia 
 mtm tgFQU β=β= 111 sin .  (1.107) 

 
Fig.1.49 
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 Forţele radială şi axială, Fr1 şi Fa1, se determină ca sumă a proiecţiilor componentelor V1 şi U1 
pe axele de coordonate Ox şi Oy (v. fig.1.49, b). Se obţine: 

 ( )11
1

11111 sinsincos
cos

sincos δβ−δα
β

=δ−δ= mn
m

t
r tgFUVF ;  (1.108) 

 ( )11
1

11111 cossinsin
cos

cossin δβ+δα
β

=δ+δ= mn
m

t
a tgFUVF .  (1.109) 

 Cazul 2 (fig.1.50), în care sensul de rotaţie al pinionului este invers sensului înclinării 
danturii. 
 Urmărind descompunerea forţei normale Fn1, ca şi în cazul 1, se observă că proiecţia U1 a 
acestei forţe pe generatoarea conului de divizare (rostogolire) este îndreptată spre vârful conului 
(fig.1.50, b). În această situaţie, componentele radială Fr1 şi axială Fa1 vor fi determinate cu relaţiile: 

 ( )11
1

11111 sinsincos
cos

sincos δβ+δα
β

=δ+δ= mn
m

t
r tgFUVF ;          

 ( )11
1

11111 cossinsin
cos

cossin δβ−δα
β

=δ−δ= mn
m

t
a tgFUVF ,  (1.110) 

deci termenul al doilea din relaţiile (1.108) şi (1.109) îşi schimbă semnul. 
 Între forţele care acţionează asupra pinionului şi cele care acţionează asupra roţii, cu condiţia 
neglijării pierderilor (se consideră randamentul η = 1), există relaţiile (v. şi fig.1.48): 
 Ft2 = Ft1; Fr2 = Fa1; Fa2 = Fr1.  (1.111) 
 Observaţie. Sensul înclinării dinţilor, coroborat cu sensul de rotaţie a roţii, influenţează 
decisiv valorile forţelor radiale şi axiale. Din raţiuni constructive, se recomandă ca sensul de 
înclinare al dintelui să fie corelat cu sensul de rotaţie, astfel încât forţa axială Fa1 să fie îndreptată 
spre baza conului de divizare. Se preferă, deci, situaţia de funcţionare prezentată în fig.1.49. 

 
 

Fig.1.50 
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 În fig.1.51 se prezintă modul de determinare a sensului tuturor forţelor pentru un reductor 
conico-cilindric. 

Schemă pentru stabilirea sensului forţelor 

 
 1.10.7. Procedee de danturare 
 
 1.10.7.1. Angrenaje conice cu dantură dreaptă şi înclinată  
 Procedeul de danturare a roţilor acestor angrenaje este cel prin mortezare. S-a arătat în subcap. 
1.10.1 că trecerea geometriei din plan (caracteristică angrenajelor cilindrice) pe sferă conduce la 
apariţia unor particularităţi geometrice ale angrenajelor conice. Astfel, cremaliera de referinţă 
devine roată plană de referinţă, la care linia flancului dintelui este o dreaptă concurentă în punctul O 

 
Fig.1.51 
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cu axa roţii plane (v. fig. 1.40, a), dar cu suprafaţa flancurilor dinţilor curbe, deoarece dreapta de 
angrenare din plan devine cerc (diametral) de angrenare. Roata plană generatoare (de generare) 
reprezintă negativul roţii plane de referinţă, deci şi dinţii acesteia vor avea flancurile curbe. Pentru 
simplificarea tehnologiei de fabricaţie a roţilor dinţate conice, flancurile dinţilor roţilor plane se 
realizează plane (drepte) (fig. 1.52), chiar dacă, în urma prelucrării roţilor, nu se vor obţine profile 
evolventice ci doar aproximări ale acestora (roţi conice octoidale – v. fig. 1.39). 
 Aşa se explică faptul că cuţitele de 
danturat au muchii de aşchiere (tăişuri) 
rectilinii. În timpul generării danturii 
(mişcarea de aşchiere pentru cele două cuţite 
C1 şi C2 este prezentată în fig. 1.52), 
muchiile de aşchiere descriu flancurile 
rectilinii ale dinţilor roţii plane generatoare. 
Profilul dintelui roţii semifabricat rezultă în 
urma angrenării acesteia cu roata plană 
gneratoare (imaginară). 
 Roţile conice cu dantură înclinată, la 
care linia flancului este o dreaptă înclinată, 
tangentă la un cerc de rază r a roţii plane  
(v. fig. 1.40, b), se execută în mod asemănător, pe aceleaşi maşini de danturat, însă cu productivitate 
mult micşorată, fapt pentru care, de regulă, această dantură se evită (fiind acceptată doar la roţi de 
dimensiuni mari), fiind preferate danturile conice curbe, care se execută pe maşini specializate de 
mare productivitate. Muchiile de aşchiere descriu, şi în acest caz, liniile flancurilor rectilinii 
(înclinate) ale roţii plane generatoare. 
 
 1.10.7.2 Angrenaje conice cu dantură curbă 
 Roţi conice cu dantură în arc de cerc. La dantura conică în arc de cerc, cunoscută sub 
denumirea de dantură GLEASON, linia flancului dintelui este un arc de cerc (v. roata plană de 
referinţă din fig.1.40, c). Dantura Gleason se execută cu un cap port-cuţite la care cuţitele de 

danturat au muchii de aşchiere (tăişurile) rectilinii şi 
sunt dispuse circular. În timpul generării danturii, 
prin mişcările capului port-cuţite, muchiile de 
aşchiere descriu flancurile circulare ale dintelui roţii 
plane generatoare (fig.1.53). Pentru a prelucra, pe 
rând, golurile dintre dinţi, centrul Oc al capului port-
cuţite, având cuţitele dispuse pe un cerc mediu de 
diametru dc, se deplasează pe un cerc de diametru de  
(v. fig.1.40, c). 
 Procedeele de prelucrare a danturilor în arc de 
cerc sunt diverse: unilateral; bilateral dublu; bilateral 
simplu sau FORMATE; UNITOOL. 

 

 
 

Fig.1.52 

 
Fig.1.53 
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 Principalele faze ce caracterizează danturarea, la majoritatea acestor procedee, sunt: înaintarea 
piesei pentru aşchiere; frezarea cu rostogolire scurtă; retragerea piesei; rostogolirea piesei în sens 
invers şi divizarea necesară prelucrării 
unui gol dintre dinţi; revenirea piesei în 
poziţie de strângere, după frezarea tuturor 
golurilor. În timpul rostogolirii – în 
ambele sensuri – roata semifabricat se 
roteşte în jurul axei proprii, iar capul port-
cuţite în jurul axei roţii plane. În acest fel, 
flancurile rectilinii ale cuţitelor generează 
– prin înfăşurare – profilul evolventic al 
flancurilor dinţilor roţii semifabricat. 
 Există diverse variante de execuţie a 
danturilor conice în arc de cerc, cu dinţi 
de înălţime descrescătoare sau dinţi cu 
înălţime constantă. 
 În angrenare, contactul între 
flancurile dinţilor roţilor este, teoretic, 
punctiform, iar practic o zonă de contact. 
Poziţia acesteia este definită de bombarea 
pe lungime a dinţilor, care se obţin 
utilizând, pentru prelucrarea flancurilor 
concave şi a celor convexe ale dinţilor, 
capete port-cuţite cu raze diferite. 
 Se precizează faptul că majoritatea 
maşinilor de danturat prelucrează dinţi cu 
înălţimea variabilă. 
 Prin alegerea convenabilă a 
diametrului de dispunere a centrului 
capului port-cuţite, se poate obţine o 
dantură în arc de cerc la care unghiul βm = 
0, numită dantură zerol (v. fig.140, d) şi 
care se caracterizează prin forţe axiale 
mai mici. 
 Roţi conice cu dantură eloidă. La dantura eloidă, linia flancului dintelui roţii plane este o 
epicicloidă alungită (v. fig.1.40, e), iar înălţimea dinţilor este constantă. Roţile angrenajului conic 
cu dantură eloidă pot fi executate prin următoarele procedee: Oerlikon-Spiromatic; Klingelnberg – 
pentru dantură ciclopaloidă; Fiat-Mammano. 
 Procedeul Oerlikon-Spiromatic este cel mai frecvent utilizat şi se caracterizează prin utilizarea 
unor capete port-cuţite la care cuţitele sunt fixate în grupe, pe spirale diferite. În timpul danturării, 
capul port-cuţite se rostogoleşte, fără alunecare, cu cercul fictiv de rulare, pe un cerc de bază al roţii 
plane (fig.1.54, a). Fiecare grupă de cuţite, alcătuită din două sau mai multe cuţite, descrie – la 

a 

 
b 
 

Fig.1.54 
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fiecare rotaţie – un alt gol dintre dinţii roţii plane. Grupe succesive de cuţite descriu goluri 
succesive ale roţii plane. 
 Mişcările cuţitelor sunt sugestiv prezentate în fig.1.40, e şi fig.1.54, unde sunt prezentate 
grupe de cuţite pentru realizarea flancurilor concave şi convexe ale dinţilor. 
 În timpul danturării, capul port-cuţite şi roata semifabricat au mişcări de rotaţie uniformă. 
Tăişurile rectilinii ale cuţitelor materializează, în timpul danturării, flancurile dinţilor roţii plane 
generatoare (virtuale), care angrenează cu roata semifabricat. Avansul necesar danturării se obţine 
prin mişcarea de rotaţie înceată a axei capului port-cuţite în jurul axei roţii plane generatoare 
(fig.1.54, b). 
 Pentru danturare, pot fi utilizate mai multe tipuri de scule normalizate, care se deosebesc prin 
numărul de cuţite utilizate în grupele ce generează golurile dintre dinţi. Se folosesc grupe de câte 
trei cuţite (tip TC), care se recomandă pentru executarea danturilor conice eloide cu contact local 
pronunţat (cu pată de contact mică) şi grupe de câte două cuţite (tip NC), pentru execuţia danturilor 
conice eloide cu localizare redusă a contactului (cu pată de contact mărită). Se precizează faptul că 
la danturarea roţilor unui angrenaj se foloseşte acelaş cap port-cuţite pentru execuţia pinionului şi a 
roţii conice. 
 Roţi conice cu dantură paloidă. Dantura paloidă se execută pe maşini de danturat 
Klingelnberg, cu freze melc conice (fig.1.55), printr-un procedeu de danturare asemănător 
prelucrării cu freze melc cilindrice a roţilor dinţate cilindrice. La dantura paloidă, linia flancului 
dintelui roţii plane este o evolventă alungită sau scurtată, în funcţie de sensurile de înclinare ale 
dinţilor sculei şi roţii prelucrate. Arcele evolventice ale flancurilor dinţilor roţii plane fiind descrise 
de puncte echidistante situate în planul dreptei ∆ (v. fig.1.40, f), dreaptă care se rostogoleşte fără 
alunecare pe cercul de bază având raza ρb, pasul normal şi modulul normal – ale danturii paloide – 
sunt constante de-a lungul dinţilor, iar înălţimea dinţilor este, de asemenea, constantă. 
 Din fig.1.55, a, în care este prezentată poziţia frezei faţă de roata plană, rezultă că o roată 
poate fi danturată pe toată lăţimea numai dacă lungimea frezei LS = BE  este mai mare decât lăţimea 
de prelucrat CD . Generatoarea AE a frezei este tangentă la cercul de rază (ρb – mn), din planul de 
rostogolire al roţii plane, iar vârful conului său de divizare A se află pe acest cerc; ρb reprezintă raza 
cercului de bază al evolventelor roţii plane (v. fig.1.40, f). 
 Pentru a fi asigurată danturarea pe toată lăţimea roţilor, dantura paloidă se execută cu lăţimi 
mai mici, comparativ cu alte tipuri de danturi conice. Firma Klingelnberg recomandă, în funcţie de 
intensitatea solicitărilor angrenajului, ca lăţimea roţilor să aibă valoarea b = Roe/3 ... Roe/5. Ca 
urmare, şi coeficienţii de lăţime ΨR şi ΨRm vor avea valori mai mici, comparativ cu alte tipuri de 
danturi conice. 
 La aceste danturi se pot realiza deplasări variabile de profil de-a lungul dinţilor, pentru aceasta 
fiind necesar ca vârfurile conurilor generatoare ale roţilor angrenajului să nu coincidă cu vârful 
comun al conurilor de rostogolire. Se realizează un unghi mic al conului generator al pinionului şi 
se efectuează deplasări de profil pozitive, variabile liniar, cu valori maxime la interiorul danturii. În 
acest fel, pe lângă îmbunătăţirea condiţiilor de angrenare, se elimină pericolul subtăierii. La roată, 
mărirea unghiului conului generator determină deplasări de profil negative, compensatoare. 
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 Precizări privind elementele 
geometrice ale angrenajelor conice 
ortogonale cu dantură curbă. La 
angrenajele conice cu dantură curbă, se 
recomandă ca numărul de dinţi ai 
pinionului să fie z1 = 10…26, pentru 
materiale cu duritatea mai mică de 350 
HB şi z1 = 6…17, pentru materiale cu 
duritatea mai mare de 350 HB. Dacă nu 
există criterii speciale prin care acest 
număr de dinţi să fie impus, se dă 
preferinţă numărului minim de dinţi la 
care nu apare subtăierea. Acest număr de 
dinţi este cu atât mai mic cu cât unghiurile 
βm şi αnm au valori mai mari. 
 Documentaţia tehnică a maşinilor 
de danturat oferă recomandări pentru 
alegerea coeficienţilor deplasărilor de 
profil, care asigură angrenajelor uzuri 
reduse pe flancuri şi rezistenţe 
aproximativ egale la baza dinţilor 
pinionului şi roţii. Valorile coeficienţilor 
deplasărilor de profil ţin seama de faptul 
că angrenajele conice sunt angrenaje zero-
deplasate (x2=-x1). Deplasările tangenţiale 

de profil pot fi realizate doar la angrenajele conice cu dantură în arc de cerc. 
 Unghiul de înclinare de divizare median al danturii poate lua valori între 200 şi 450, uzuală 
fiind valoarea βm= 350, pentru dantura în arc de cerc şi cea eloidă şi βm= 400, pentru dantura 
paloidă. Cu cât acest unghi are o valoare mai mare, gradul de acoperire suplimentar creşte. 
 Principalele elemente geometrice ale roţilor conice cu dantură curbă au valori condiţionate 
atât de procedeul de danturare cât şi de parametrii sculelor normalizate de tăiere a danturii. Ca 
urmare, modulii acestor danturi nu pot avea valori standardizate. 
 

 1.11. ANGRENAJE CU AXE ÎNCRUCIŞATE 
 
 Angrenajele cu axe încrucişate reprezintă, de fapt, angrenajele cu cel mai mare grad de 
generalitate. Prin particularizarea acestora, deci impunând anumite condiţii geometrice, se obţin 
angrenajele uzual folosite, cilindrice cu axe paralele, melcate şi conice cu axe concurente sau cu axe 
încrucişate – hipoide. 
 Angrenajele cu axe încrucişate se caracterizează prin faptul că axele roţilor cilindrice cu dinţi 

 
 

Fig.1.55 
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înclinaţi, plasate în două plane paralele, formează un unghi Σ definit prin relaţia Σ = β1 + β2, unde 
β1 şi β2 sunt unghiurile de înclinare ale dinţilor 1, respectiv 2. 
 În situaţia în care β1 = −β2, deci cele două roţi dinţate au unghiurile de înclinare ale dinţilor 
egale în modul, dar opuse ca direcţie (una înclinată dreapta, cealalată stânga), deci Σ = β1 + β2 = 0, 
se obţin angrenajele cilindrice cu dantură înclinată cu axe paralele. 
 Atunci când unghiul de înclinare β1 al dinţilor unei roţi cu dantură înclinată are o valoare 
mare şi Σ = β1 + β2 = 900, se obţine angrenajul melcat (v. subcap. 1.11.3). 
 Dacă se acceptă premiza că angrenajul conic se obţine dintr-un angrenaj cilindric cu axe 
paralele, la care axele se întâlnesc la infinit, atunci când punctul de intersecţie al axelor roţilor se 
plasează la o distanţă finită (v. subcap.1.10, fig. 1.38), dintr-un angrenaj cilindric cu axe încrucişate 
se obţine un angrenaj conic cu axe încrucişate, cunoscut sub denumirea de angrenaj hipoid. 
 În fig. 1.56 sunt prezentate angrenajele cu roţi cilindrice cu axe paralele (fig. 1.56, a), pentru 
care Σ = 0, cele melcate (fig. 1.56,c), pentru care Σ = 900 şi cazurile particulare ale angrenajului cu 
axe încrucişate (fig.1.56, b), la care 0 < Σ < 90o. La aceste angrenaje, dacă înclinările dinţilor celor 
două roţi sunt identice Σ=β1 + β2, se obţine angrenajul din fig. 1.56, b1, iar dacă sunt diferite  
Σ = β1 - β2, se obţine angrenajul din fig.1.56, b2. 
 
 1.11.1 Angrenaje cilindrice cu axe încrucişate 
 Aceste angrenaje sunt realizate din două roţi cu dantură înclinată, cu direcţia înclinării dinţilor 
identică, fapt pentru care se obţine unghiul dintre axe 0 < Σ < 900. Geometria fiecărei roţi, în parte, 
este cea a unei roţi cu dantură înclinată, prezentată în subcap. 1.6. Trebuie însă să se precizeze 
faptul că unghiurile de înclinare ale dinţilor sunt diferite β1 ≠ β2, fapt ce conduce la necesitatea 
stabilirii elementelor geometrice ale fiecărei roţi în parte, avându-se în vedere această 
particularitate. Astfel, pentru un modul normal mn, acelaşi pentru cele două roţi, modulele frontale 
sunt diferite: 
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la fel ca şi unghiurile de angrenare frontale 
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 În aceste condiţii, diametrele de divizare a celor două roţi vor fi: 
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iar distanţa dintre axe 
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 Raportul de angrenare al angrenajului, plecând de la relaţia de definire a acestuia, se va 
calcula cu relaţia  

 1 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1

cos cos2 1
cos cos

n z d au
n z d d

 β β
= = = = − β β 

. 

 Şi numerele de dinţi ai roţilor echivalente (v. şi relaţia (1.34)) se vor calcula ţinând seama de 
valorile diferite ale unghiurilor de înclinare β1 şi β2 ale dinţilor celor două roţi ale angrenajului, cu 
relaţiile: 

 1
1 2

1 1cos cosn
b

zz =
β β

, 2
2 2

2 2cos cosn
b

zz =
β β

,  (1.116) 

în care unghiurile βb1 şi βb2, pentru un unghi de angrenare αn = 200, standardizat, vor fi stabilite 
plecând de la relaţiile:  
 1 1sin sin cosb nβ = β α ; 2 2sin sin cosb nβ = β α . (1.117) 
 Acceptând o angrenare a roţilor 1 şi 2 cu o cremalieră (fig. 1.57, a), şi definind linia flancului 
cremalierei F (fig.1.57, b) la angrenarea acesteia cu roţile 1 şi 2, se definesc liniile de contact ale 
dinţilor celor două roţi cu dinţii cremalierei ca fiind B1 şi B2 (fig.1.57, c). Aceste două linii de 
contact se intersectează, pentru cele două roţi în angrenare, în punctul E (v. fig.1.57, c), care este, de 
fapt, punctul de contact în care se va stabili tensiunea efectivă de contact. 
 

Fig.1.56 
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 În situaţia în care Σ = 0, deci β1 = -β2, liniile 
B1 şi B2 coincid şi definesc linia de contact  
(v. subcap. 1.6.1). 
 Unghiurile de înclinare ale dreptelor B1 şi 
B2, faţă de linia flancului F al dinţilor cremalierei, 
se pot determina cu relaţiile: 

         1 1

2 2

sin ;
sin .

B n

B n

tg tg
tg tg

β = β α

β = β α
        (1.118) 

 Se precizează faptul că la deplasări axiale 
mici ale roţilor angrenarea nu este influenţată 
negativ, schimbându-se doar poziţia, pe flancuri, 
a punctului de intersecţie E a dreptelor B1 şi B2. 
 Deoarece axele roţilor 1 şi 2 ale 
angrenajului cilindric încrucişat sunt dispuse sub 
un unghi Σ ≠ 0, vitezele periferice ale celor două 
roţi, în punctul de contact considerat a fi polul 
angrenării, la jumătatea lăţimii roţilor, au direcţii 
diferite. În această situaţie, între dinţi apare o 
alunecare, definită prin viteza de alunecare val 
(fig.1.58). Relaţiile de legătură între viteze sunt 

        
1

2

2

1

cos
sin

cos
sin

β
Σ

=
β
Σ

=
vvval .                       (1.119) 

 
 

 Mărimea acestei viteze este foarte importantă  
în ceea ce priveşte pierderile prin frecarea de alunecare. 
Se observă că la angrenajele cu axe paralele, pentru care 
Σ = 0, viteza de alunecare este val = 0. 
 În funcţie de raportul de transmitere impus a fi 
realizat, în tabelul 1.5 sunt date recomandări pentru 
alegerea numărului de dinţi z1 şi z2 ai roţilor 
angrenajului elicoidal. În finalul tabelului, când  
z1 ≤ 4, recomandările sunt ataşate angrenajelor melcate. 

 
 

Tabelul 1.5 
Recomandări pentru alegerea numerelor de dinţi ai roţilor angrenajului elicoidal 

u = z2/z1  1 ... 2 2 ... 3 3 ... 4 4 ... 6 6 ... 10 10 ... 22 22 ... 40 > 40 
z1 20 ... 12 16 ... 10 11 ... 7 8 ... 5 6 ... 3 4 ... 2 2 ... 1 1 
z2  12 ... 28 20 ... 34 21 ... 60, uzual 28 ... 40 i 

 

 
Fig.1.57 

Fig.1.58 
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 1.11.2 Forţe în angrenajele cilindrice cu axe încrucişate 
 Dacă sarcina ce încarcă angrenajul este momentul de torsiune la arborele pinionului 
angrenajului T1, forţele ce acţionează în punctul de contact, componente ale forţei normale Fn, sunt 

prezentate în fig.1.59 (v. şi fig.1.30 – forţe în 
angrenaje cilindrice cu dantură înclinată). 
 Forţa tangenţială Ft1, ca forţă rezistentă 
pentru pinion, rezultă din ecuaţia de echilibru a 
momentelor 

 
1

1
1

2
d
TFt = .           (1.120) 

 Pentru că aceste angrenaje sunt 
caracterizate prin alunecări mari, datorită 
direcţiilor diferite ale vitezelor periferice ale 
roţilor angrenajului în punctul de contact, 
valorile forţelor, componente ale forţei normale, 
sunt dependente şi de forţele de frecare. În acest 
sens, este prezentată schema forţelor în fig. 1.60, 
plasate într-un plan tangent la cilindrii de 
rostogolire ai celor două roţi 1 şi 2 ale 

angrenajului, având corespondenţe în fig. 1.59. 
 Astfel, apelând la fig.1.59 şi fig.1.60, se pot scrie relaţiile de legătură pentru forţele ataşate 
pinionului: 
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 Pentru roata condusă 2, relaţiile între componentele forţei normale sunt: 
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 Forţa normală Fn, a cărei componente au fost prezentate anterior, se poate determina, în 
funcţie de forţele tangenţiale Ft1 şi Ft2, stabilite în relaţiile (1.121), respectiv (1.124) 
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Fig.1.59 
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 Forţa normală Fn intră în relaţia de stabilire a tensiunii de contact, a cărei valoare trebuie 
limitată la valori admisibile. Pentru calcule simplificate, când nu se ţine seama de frecare, în 
relaţiile (1.121)… (1.127), se consideră ϕ = 0. 

 
 1.11.3 Angrenaje melcate 
 Angrenajele melcate sunt un caz particular al 
angrenajelor cu axe încrucişate, la care roţile nu 
mai sunt roţi dinţate cilindrice clasice (decât roata 
condusă la angrenajul cilindric încrucişat – fig. 
1.61), iar unghiul dintre axele roţilor angrenajelor  
Σ = 900. 
 Aceste angrenaje au avantajul realizării unor 
rapoarte de transmitere mari, chiar într-o singură 
treaptă 6 < u < 100, în cazul reductoarelor de 
turaţie şi până la u < 1000, în cazul transmisiilor 
cinematice, funcţionează lin, fără zgomot, 
realizează autofrânarea – transmiterea se realizează 

doar de la roata conducătoare (melc) la roata melcată, în sens invers transmisia se blochează (de 
aceea se folosesc la maşini de ridicat, completând sau înlocuind acţiunea frânei). 
 Dintre dezavantajele acestor angrenaje, se pot menţiona: randamentul este mai scăzut faţă de 
celelalte angrenaje, datorită frecărilor mari ce apar în timpul funcţionării; folosirea de materiale 
antifricţiune (pentru micşorarea frecărilor), deficitare şi mai scumpe decât oţelurile folosite la roţile 
dinţate cilindrice şi conice; tehnologia de execuţie şi montaj este mai complicată decât la celelalte 
tipuri de angrenaje. 
 
 1.11.3.1 Particularităţi geometrice ale angrenajelor melcate 
 După cum s-a prezentat în subcap. 1.11.1, roţile unui angrenaj cu axe încrucişate sunt roţi 
dinţate cu dantură înclinată, sensul înclinării fiind identic, deci Σ ≠ 0. La angrenajele melcate, 
pentru a se obţine un unghi între axe Σ = 90o, este necesar ca înclinarea dinţilor unei roţi (melcul) să 
fie foarte mare, iar complementarul să fie atribuit roţii melcate. 
 În funcţie de forma melcului şi a roţii melcate există, practic, următoarlee tipuri de angrenaje 
melcate (fig.1.61): 

• angrenajul cilindric încrucişat (fig.1.61, a), la care melcul şi roata melcată au formă 
cilindrică; capacitatea portantă a acestui angrenaj este redusă, datorită contactului 
punctiform dintre dinţi; 

• angrenajul melcat cilindric (fig.1.61, b), la care roata are fromă globoidală (cuprinde 
melcul), iar melcul este cilindric; 

• angrenajul melcat globoidal (fig.1.61, c), la care atât melcul cât şi roata melcată sunt 
globoidale; aceste angrenaje au cea mai mare capacitate portantă, dar şi cele mai mari 
pierderi prin frecare. 

 Întrucât angrenajele melcate cilindrice sunt cele mai utilizate, în continuare se va lua în 
considerare numai acest tip de angrenaj. 

Fig.1.60 
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Fig.1.62 

 Datorită formei toroidale a roţii melcate, 
danturile roţilor angrenajului melcat nu mai pot fi 
definite de o cremalieră de referinţă, ca la angrenajele 
cilindrice, particularitatea principală constând în aceea 
că melcul este elementul determinant, iar roata melcată 
este elementul determinat. Aceasta înseamnă că 
definirea geometriei şi realizarea practică a roţii 
melcate se poate efectua, de regulă, numai prin 
generare directă cu melcul respectiv. Pentru definirea 
danturilor melcate, standardul introduce noţiunile de: 
melc de referinţă, melc de funcţionare şi melc 
generator (fig.1.62). 
 Melcul de referinţă este melcul fictiv care 
seveşte pentru definirea geometrică a melcului şi a 
roţii melcate. Sunt standardizate şase tipuri de melci, 
dintre care cel mai utilizat este melcul arhimedic, care 
– în secţiune axială – are flancul dintelui rectiliniu. 
 Melcul de funcţionare este cel care formează, 
împreună cu roata melcată, angrenajul melcat şi care 
are forma şi dimensiunile identice cu cele ale melcului 
de referinţă, cu excepţia grosimii dintelui, micşorată în 
scopul obţinerii jocului dintre flancuri. Pentru o 
angrenare corectă, melcul de funcţionare trebuie adus 
în angrenare cu roata melcată la o distanţă dintre axe 
identică cu aceea folosită în timpul danturării roţii 
melcate. 

 Melcul generator are forma şi 
dimensiunile identice cu cele ale melcului 
de referinţă, cu excepţia diametrului de 
cap, mărit în scopul obţinerii jocului la 
picior. La danturarea roţii melcate, tăişurile 
sculelor de danturat materializează melcul 
generator. În timpul danturării, roata 
melcată trebuie adusă în angrenare cu 
melcul generator în aceleaşi condiţii 
cinematico-geometrice (raport de 
angrenare, poziţie relativă între axe) ca şi 
cele din angrenajul melcat real. Roata melcată, astfel definită şi realizată, este conjugată melcului de 
referinţă cu care – fictiv – angrenează fără joc între flancuri. 

Fig.1.61 
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Fig.1.63 

Fig.1.64 

 Datorită faptului că fiecărei roţi melcate îi corespunde un melc de funcţionare şi un melc 
generator (materializat prin freza melc), se impun măsuri de raţionalizare a mărimilor melcilor de 
referinţă. La proiectarea unui angrenaj melcat, se va porni de la frezele melc existente, în caz 
contrar fiind necesare scule (freze melc) nestandardizate. 

 Parametrii definitorii ai 
melcilor de referinţă standardizaţi 
sunt stabiliţi pe (sau faţă de) o 
suprafaţă cilindrică, denumnită 
cilindru de referinţă (fig. 1.63); pe 
acest cilindru, prin convenţie, 
plinurile dinţilor sunt egale cu 
golurile dintre dinţi. 
 Având în vedere că atât melcul 
cât şi roata melcată sunt roţi dinţate 
cu dantură înclinată, iar angrenajul 
melcat are axe încrucişate, pe lângă 
modulul normal mn şi cel frontal mt, 

apare şi modulul axial mx, între aceştia existând relaţiile: 
 21 tx mm = ; nnn mmm == 21 .  (1.128) 

 Modulul standardizat este mx = mx1 = mt2. 
 Pentru a stabili legătura între paşii, respectiv modulii danturii în plan normal, frontal şi axial, 
este necesar să se determine unghiul de pantă al elicei de referinţă a melcului γ. Conform fig.1.64, 

 
q
zarctg

mq
zmarctg

d
zparctg

x

xx 11

01

11 =
π
π

=
π

=γ ,  (1.129) 

unde: d01 este diametrul cilindrului de referinţă, d01 = qmx, q fiind coeficientul diametral al melcului, 
standardizat, valorile acestuia fiind date în funcţie de modulul axial mx şi z1 – numărul de dinţi ai 
melcului, echivalent numărului 
de începuturi ale acestuia (v. şi 
tabelul 1.5). 
 Luând în considerare 
unghiul de pantă al elicei de 
referinţă γ, legătura între pasul 
axial px, pasul normal pn şi 
pasul frontal pt, respectiv între 
modulii mx, mn şi mt, devine  
(v. şi fig.1.64): 
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==
===

  (1.130) 

 La angrenajele melcate, deplasările de profil se efectuează din aceleaşi considerente ca şi la 
angrenajele cilindrice. Se realizează deplasări de profil numai la roata melcată, melcul păstrându-şi 
şi într-un angrenaj melcat deplasat aceleaşi dimensiuni ca într-un angrenaj nedeplasat (deoarece 
melcul are forma şi dimensiunile identice cu cele ale melcului generator – cu excepţia grosimii şi a 
diametrului de cap). Din acest motiv, angrenajele melcate se realizează numai ca angrenaje zero sau 
deplasate (calculul geometric – în secţiune frontală mediană – al roţii melcate se efectuează prin 
analogie cu calculul geometric al roţii dintr-un angrenaj roată-cremalieră). 
 Cel mai frecvent, deplasările de profil au ca scop obţinerea unei distanţe dintre axe impusă; se 
mai pot realiza deplasări de profil şi în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de funcţionare. Valorile 
deplasărilor de profil trebuie astfel alese încât să se evite subtăierea sau ascuţirea dinţilor roţii 
melcate. 
 
 1.11.3.2. Particularităţi geometrice ale roţilor angrenajului melcat 
 Melcul, ca roată conducătoare într-un angrenaj melcat, prezintă particularităţi geometrice faţă 
de roţile dinţate cu dantură înclinată clasice, prin modul de generare a danturii. 
 În fig.1.65, se observă că prin mărirea unghiului de înclinare al dintelui unei roţi cu dantură 
înclinată (de la ' '' ''' IV

1 1 1 1β → β → β → β →  βmelc = β1), se ajunge la situaţia în care, pentru un anumit 
diametru d, dintele să înfăşoare cilindrul definit de acest diametru. În acest mod se generează roata 

conducătoare a angrenajului melcat – melcul. Practic, 
melcul este un filet trapezoidal, cu unghiul de 
înclinare al spirei γ, având unul sau mai multe 
începuturi. 
 Pentru angrenajul melcat, numărul de începuturi 
ale filetului reprezintă numărul de dinţi ai roţii 
conducătoare (z1 = 1, respectiv z1 = 2…5). În aceste 
condiţii, melcul (ca roată conducătoare) nu va mai 
putea fi definit geometric ca o roată dinţată clasică, 
deoarece diametrul de divizare nu mai poate fi 
determinat cu relaţia d1 = mtz1, ci este necesar a se 
nominaliza o altă relaţie de calcul pentru acest 
diametru. Astfel, se apelează la coeficientul diametral 

al melcului q, funcţie de care, apelându-se şi la modul, se poate determina diametrul de referinţă al 
melcului (v. şi fig.1.63) 
 xqmd =01 ,  (1.131) 
mx fiind modulul axial (specific doar angrenajelor melcate v. şi fig.1.64). 
 Pentru a se obţine angrenajul melcat, la care Σ = 900, dinţii roţii melcate vor avea înclinarea  
β2 = γ (v. şi fig. 1.65). 
 

 
Fig.1.65 
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Fig.1.66 

 Elementele geometrice ale roţii melcate se stabilesc într-o secţiune frontală mediană. Dacă se 
secţionează roata melcată cu plane frontale, spre marginea roţii se obţin roţi dinţate la care 
diametrele de divizare (rostogolire) sunt mai mari decât cele obţinute în secţiune mediană. De fapt, 
acestea sunt roţi deplasate pozitiv faţă de roata din secţiune mediană. Caracteristic acestor roţi 
deplasate pozitiv este faptul că grosimea dintelui pe cercul de cap se micşorează faţă de roata zero. 
De aceea este foarte importantă valoarea unghiului 2δ (fig. 1.66), de mărimea căruia depinde 
grosimea dintelui roţii pe cercul de cap, în zona marginală a roţii. Deci grosimea dintelui pe cercul 
de cap Sa (v. tabelul 1.1) scade din secţinea mediană spre marginile roţii. Pentru realizarea unei roţi 
melcate corespunzătoare funcţional, este necesar ca grosimea dintelui să respecte condiţiile impuse 
(v. subcap. 1.4) mărimii acestui element geometric în zona marginală a roţii melcate. 
 Principalele elemente geometrice ale melcului, roţii melcate – corespunzătoare secţiunii 
frontale mediane – şi angrenajului melcat sunt prezentate în fig.1.66, relaţiile de calcul şi 
recomandările privind alegerea unora dintre aceste elemente fiind date în tabelul 1.6. 

 
Tabelul 1.6 

Elemente geometrice ale roţilor şi angrenajului melcat  

Nr. 
crt. 

Denumirea elementului 
geometric 

Simbol şi 
unitatea de 

măsură 
Relaţii de calcul. Recomandări 

0 1 2 3 
1 Elementele melcului de 

referinţă, în secţiune axială 
α, grade 
h*

a; c* 
α = 200; h*

a = 1; c* = 0,25 

2 Numărul de începuturi ale 
melcului şi numărul de dinţi ai 
roţii melcate 

z1 
z2 

z1 se alege în funcţie de raportul de 
angrenare u (v. şi tabelul 1.5) 
z2 = z1u 

3 Coeficientul diametral al 
melcului 

q Se alege din standarde 
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Tabelul 1.6 (continuare) 
0 1 2 3 
4 Unghiul de pantă al elicei de 

referinţă 
γ, grade 

q
zarctg 1=γ  

5 Distanţa dintre axe aw, mm Rezultă din calculul de rezistenţă la 
solicitarea de contact 

6 Modulul axial mx, mm ( )2/2 zqam wx +=  

Se rotunjeşte la cea mai apropiată valoare 
standardizată  

7 Coeficientul deplasării de profil 
al roţii melcate 

x 
2

2zq
m
ax

x

w +
−=  

x ∈ (- 0,5; 1) 
Dacă nu se încadrează în domeniul 
recomandat, se modifică z2 şi se 
recalculează u 

8 Diametrul de referinţă al 
melcului 

d01, mm xqmd =01  

9 Diametrele cercurilor de 
divizare 

d1; d2, 
mm 

( )xqmd x 21 +=  

22 zmd x=  

10 Diametrele cercurilor de cap da1; da2, 
mm 

( )*
1 2 axa hqmd +=  

( )xhzmd axa 22 *
22 ++=  

11 Diametrele cercurilor de picior df1; df2, 
mm 

( )**
1 22 chqmd axf −−=  

( )xchzmd axf 222 **
22 +−−=  

12 Diametrul exterior al roţii 
melcate 

de2, 
mm 

Se alege în funcţie de numărul de 
începuturi z1 ale melcului  

13 Lăţimea roţii melcate b2, 
mm 

12 75,0 adb =  

14 Lungimea melcului b1, 
mm 

Se alege în funcţie de numărul de 
începuturi z1 ale melcului şi de coeficientul 
deplasării de profil x  

15 Gradul de acoperire al 
angrenajului 

εα 

απ
α

+α−α−
=εα cos2

sin
2sincos

*

2
22

2
2
2

x

ax
a

m

hmddd
 

 
16 Elemente de control, abateri şi 

toleranţe tehnologice 
- Conform standardelor 
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 Angrenajele melcate sunt caracterizate şi de existenţa unor alunecări relative mari între dinţi, 
ca urmare a direcţiei diferite a vitezelor periferice ale melcului v1 şi roţii melcate v2, în punctul de 
contact (fig.1.67). 
 Examinând mişcarea dintre cele două flancuri în 
contact, valoarea vitezei relative v12 se determină cu 
relaţia 
 γ= cos/112 vv ,         (1.132) 
în care viteza periferică a melcului este 

 
100060

11
1 ⋅

π
=

ndv  [m/s].       (1.133) 

 
1.11.3.3. Calculul de rezistenţă al angrenajelor 

melcate cilindrice 
 Calculul de rezistenţă al angrenajelor melcate se 
efectuează prin analogie cu cel al angrenajelor cilindrice 
cu dantură înclinată, luând în considerare particularităţile geometrico-cinematice ale acestor 
angrenaje. 
 Calculul la solicitarea de contact. Valorile tensiunilor maxime de contact dintre dinţii 
melcului şi ai roţii melcate se calculează pe baza relaţiilor lui Hertz (1.2), apelând la aceleaşi 
ipoteze simplificatoare ca şi în cazul angrenajului cilindric cu dantură înclinată şi ţinând seama de 
particularităţile acestui angrenaj. 
 Pentru stabilirea relaţiilor de verificare sau de dimensionare a angrenajelor melcate cilindrice 
la contact, este necesară particularizarea, pentru acest tip de angrenaj, a mărimilor din relaţia (1.2). 
 Forţa normală corectată Fnc, care încarcă dinţii angrenajului, se exprimă prin analogie cu 
cea de la angrenajele cilindrice cu dantură înclinată (v. şi relaţia (1.52), unde β2 = γ) 

 ββ αγ
=

αγ
= HVA

tb

t
HVA

n

t
nc KKKFKKKFF

coscoscoscos
22 ,  (1.134) 

factorii de corecţie având aceleaşi semnificaţii cu cele prezentate la calculul angrenajelor cilindrice 
(factorul KHα se consideră egal cu unitatea). 
 Curbura redusă 1/ρ este determinată numai de mărimea razei de curbură a flancului dintelui 

roţii melcate, flancul dintelui melcului, în secţiune 
axială – în cazul melcului arhimedic, frecvent 
utilizat în tehnică – fiind rectiliniu (fig.1.68), are 
raza de curbură ρt1 infinită. Raza de curbură a 
flancului dintelui roţii melcate, în plan frontal  
(v. fig.1.68) este 

 tt

d
α=ρ sin

2
2

2 ,     

iar în plan normal, ţinând seama de înclinarea 
dintelui pe cilindrul de bază cu unghiul γb, este  
(v. şi relaţia 1.27) 

 
Fig.1.67 

 
Fig.1.68 
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b

t
b

t
n

d
γ

α=
γ

ρ
=ρ

cos
1sin

2cos
22

2 , 

rezultând curbura redusă 

 
t

b

n d α
γ

=
ρ

=
ρ sin

cos211

22

. (1.135) 

 Lungimea liniilor de contact lk, dinte dinţii melcului şi ai roţii melcate, ţinând seama că 
roata melcată are dinţi înclinaţi şi că aceasta cuprinde melcul sub un unghi 2δ (v. fig.1.66), se 
calculează cu relaţia 

 
 

0,75
cosk

b

abl α= ε
γ

,  (1.136) 

în care coeficientul 0,75 ia în considerare efectul impreciziilor de execuţie asupra lungimii totale a 
liniilor de contact dintre dinţi. Relaţia (1.136) poate fi pusă şi sub forma 

 αε
δ

γ
π

= 75,0
360
2

cos
1

o
b

k

dl ,              

iar pentru valori uzuale ale unghiului la centru sub care melcul este cuprins de roată (2δ =1000) şi 
ale gradului de acoperire (εα = 1,8…2,1), devine 

 
b

k

dl
γ

≈
cos

2,1 1 .  (1.137) 

 Înlocuind relaţiile (1.134), (1.135) şi (1.137) în relaţia lui Hertz (1.2), rezultă 

 
t

bb
HVA

tb

t
EH dd

KKKFZ
α
γγ

αγ
=σ β sin

cos2
2,1

cos
coscos 21

2 ,  (1.138) 

iar dacă se notează 

 
tt

b
HZ

αα
γ

=
cossin

cos2  - factorul zonei de contact, rezultă 

 β=σ HVA
t

HEH KKK
dd

FZZ
21

2

2,1
.  (1.139) 

 Având în vedere că 

 
2

2
2

2
d
TFt = ; ( ) ( )xq

xzq
axqmd w

x 2
2

22
2

1 +
++

=+= ; 

 2
2

22 2
2 z

xzq
azmd w

x ++
== ,  

unde x este coeficientul deplasării radiale de profil (x = x2), rezultă relaţia de verificare a 
angrenajului melcat la solicitarea de contact 

 2
2

3

2
2 2

21
45,0 HPHVA

w
HEH KKK

xq
z

a
z

xq

TZZ σ≤
+

















 +
+

=σ β .         (1.141) 

(1.140) 
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 Prin explicitarea lui aw din relaţia de verificare, se obţine relaţia de dimensionare a 
angrenajului melcat 

 3 2

2

2
2

2 2
216,0 β+








σ







 +
+= HVA

HP

HE
w KKK

xq
zZZT

z
xqa ,  (1.142) 

care, pentru x=0, devine 

 3 2

2

2
2

2

16,0 β







σ








+= HVA

HP

HE
w KKK

q
zZZT

z
qa .  (1.143) 

 Calculul la solicitarea de încovoiere. Calculul tensiunii maxime de încovoiere se efectuează 
pentru dintele roţii melcate, materialul acesteia având proprietăţi mecanice inferioare celui utilizat 
la realizarea melcului. 
 Pornind de la relaţia (1.22), stabilită pentru roţile cilindrice cu dantură dreaptă, şi adaptând-o 
pentru roţile cilindrice cu dantură înclinată, se obţine 

 FPSaFaFFVA
n

t
F YYYYKKKK

bm
F

σ≤=σ βεαβ ,  (1.144) 

în care: mn reprezintă modulul normal al danturii (mn îl înlocuieşte pe m în relaţia (1.22), întrucât 
calculul se efectuează pentru roţile angrenajului echivalent); Yβ - factorul înclinării dinţilor pentru 
solicitarea de încovoiere. 
 Întrucât în cazul angrenajului melcat b = lk, mn= mxcosγ, iar factorii KFα, Yε şi YSa2 se 
consideră egali cu unitatea, relaţia (1.144), particularizată pentru dintele roţii melcate, devine 

 t2
F2 A V F Fa 2 FP2

K x

F
K K K Y Y

l m cos β βσ = ≤ σ
γ

.  (1.145) 

 Ţinând seama de relaţiile (1.137) şi (1.140) şi considerând cosγ ≈ cosγb, relaţia (1.145) devine 

 2
21

22
2

6,1
FP

x

FaFVA
F mdd

YYKKKT
σ≤=σ ββ .  (1.146) 

 
 1.11.3.4. Calculul termic 
 Ca rezultat al existenţei forţelor de frecare dintre dinţii roţii melcate şi dinţii melcului, se 
dezvoltă – în timpul funcţionării angrenajului melcat – o importantă cantitate de căldură, care are ca 
efect modificarea temperaturii elementelor transmisiei şi a lubrifiantului. Modificarea temperaturii 
lubrifiantului determină modificarea vâscozităţii acestuia şi implicit favorizează apariţia gripajului. 
 Calculul termic al angrenajelor melcate urmăreşte stabilirea unei relaţii de determinare a 
temperaturii maxime de încălzire a lubrifiantului, în timpul funcţionării angrenajului în regim 
staţionar, cu scopul limitării acestei temperaturi la valori care să nu determine scăderea capacităţii 
de ungere a lubrifiantului. 
 Cantitatea de căldură care se degajă în unitatea de timp, considerând că pierderile de energie 
în funcţionarea angrenajului melcat se transformă integral în căldură, poate fi calculată cu relaţia 
 ( ) 3

11 101 ⋅η−= PQ  [W],  (1.147) 
 în care P1 [kW] reprezintă puterea transmisă, considerată la arborele melcului, iar η reprezintă 
randamentul angrenajului melcat (η = 0,65…0,8 – pentru z1 = 1; η = 0,83… 0,87 – pentru z1 = 2 
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sau 3; η = 0,89…0,91 – pentru z1 = 4). 
 Cantitatea de căldură evacuată, în unitatea de timp, prin suprafaţa carcasei, se calculează cu 
relaţia 
 ( ) ( )Ψ+−= 102 SttkQ t ,  (1.148) 
în care: kt reprezintă coeficeintul de transmitere a căldurii (kt = 8…10 W/m2 grad – pentru o 
circulaţie slabă a aerului şi kt = 14...18 W/m2 grad – pentru o bună circulaţie a aerului); S [m2] – 
suprafaţa liberă de răcire a carcasei transmisiei, în care se include şi 50% din suprafaţa nervurilor; 
Ψ - coeficient care ţine seama de cantitatea de căldură evacuată prin suprafaţa de sprijin a carcasei 
(Ψ < 0,3); t, t0 – temperatura uleiului, respectiv a mediului ambiant. 
 Considerând funcţionarea în regim staţionar, din ecuaţia bilanţului termic (Q1 = Q2), rezultă 
relaţia de verificare 

 
( )

( )

3
1

0 max
1 10

60...70
1

o
a

t

P
t t t

k S
− η ⋅

= + ≤ =
+ Ψ

C. (1.149) 

 Pentru transmisiile la care t > ta max, se poate prevedea răcirea angrenajului cu ajutorul unui 
ventilator – montat pe arborele melcului – caz în care kt = 20…26 W/m2 grad, sau răcirea uleiului 
cu ajutorul unei serpentine – prin care circulă apă de răcire, cu v < 1 m/s – caz în care se va 
considera kt = 93…210 W/m2 grad. 
 
 1.11.3.5. Forţe în angrenajele melcate 
 Ca şi la celelalte tipuri de angrenaje, pentru stabilirea forţelor Ft, Fr, Fa, plasate în două plane 
perpendiculare – orizontal şi vertical – se pleacă de la forţa normală de interacţiune dintre dinţii 
melcului şi cei ai roţii melcate Fn, aplicată în polul angrenării C. Polul C este definit de punctul de 
intersecţie a normalei comune la cele două axe şi cilindrul de divizare al melcului (fig. 1.69). Iniţial, 
forţa normală se descompune în două componente: '

1F – tangentă la cilindrul de divizare al melcului 
şi normală pe direcţia spirei acestuia şi Fr1 – forţa radială, normală pe axa de rotaţie a melcului (v. 
fig. 1.69, c). 
 Datorită alunecării mari dintre dintele melcului şi cel conjugat al roţii melcate, se impune 
luarea în considerare a forţei de frecare µFn, care acţionează de-a lungul dinţilor şi este cuprinsă în 

acelaşi plan cu forţa '
1F  – plan tangent la cilindrul de divizare al melcului. Rezultanta '

1F , a forţelor 
'

1F şi µFn, se descompune, în acelaşi plan, după două direcţii, caracteristice roţilor dinţate, 
obţinându-se forţa tangenţială Ft1 şi forţa axială Fa1 (v. fig.1.69). 
 Forţele tangenţiale, care acţionează asupra melcului Ft1, respectiv asupra roţii melcate Ft2, se 
determină cu relaţiile: 

 
1

1
1

2
d
TFt = ; 

2

2
2

2
d
TFt = ,  (1.150) 

în care: T2 = T1uη, η reprezentând randamentul angrenajului melcat, iar u raportul de angrenare. 
 Din fig. 1.69, c, rezultă 

 
( ) ( )

' '' 1
1 1 1 2

cos '
cos ' cos '

cos ' cos '
a n

r n n n t
F tgF F tg F tg tg F ϕ α

= α = ϕ α ϕ α =
ϕ + γ ϕ + γ

, (1.151) 
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unde: γ este unghiul elicei spirei melcului (γ = arctg(z1/q); z1 – numărul de începututri ale melcului; 
q – coeficientul diametral al melcului); ϕ’ – unghiul redus de frecare (ϕ’ = arctg(µ/cosαn);  
αn – unghiul de presiune normal de divizare (αn = arctg(tgαcosγ)). 
 Din fig.1.69, a şi b, rezultă următoarele relaţii între forţele care acţionează asupra melcului şi 
asupra roţii melcate: |Ft2 |= |Fa1|; |Fa2 |= |Ft1|; |Fr2 |= |Fr1|.  

 Deoarece unghiul de frecare redus are valori mici (ϕ’ < 3o), uneori se poate neglija influenţa 
frecării, rezultând 

 α=
γ

α
= tgFtgFF t

n
tr 221 cos

.  (1.152) 

 Regula semnelor 
• Sensul forţei tangenţiale la melc şi sensurile forţelor radiale se determină la fel ca la 

angrenajele cilindrice. 
• Sensul forţei tangenţiale la roata melcată depinde de sensul de rotaţie al melcului şi de 

sensul înclinării spirei acestuia; în fig.1.70 sunt prezentate toate situaţiile posibile. 
• Forţele axiale au totdeauna sens contrar forţelor tangenţiale de la roţile conjugate. 

 
 1.11.4. Angrenaje hipoide 
 Angrenajele hipoide sunt angrenaje conice cu axe încrucişate şi fac parte din categoria 
angrenajelor hiperboloidale. 
 Roţile angrenajelor hipoide sunt roţi conice cu dantură înclinată sau curbă (în arc de cerc, 
eloidă sau paloidă); luate individual, pinionul şi roata au elemenetele geometrice caracteristice 
acestor danturi (v. subcap. 1.10.2). 

 
Fig.1.69 
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  În fig.1.71, b este prezentat (schematic) un angrenaj conic cu axe concurente la care vârfurile 
conurilor roţilor angrenajului O1 şi O2 se suprapun, definind centrul comun al vârfurilor conurilor O. 
 La angrenajele hipoide, axa pinionului conic poate fi plasată sub axa roţii (fig.1.71, a) sau 
deasupra axei roţii (fig.1.71, c), definindu-se o distanţă a între axele celor două roţi. Datorită acestui 
fapt, între roţile angrenajului conic concurent şi cele ale angrenajului hipoid există şi asemănări 
privind geometria, cinematica şi rezistenţa la solicitarea de contact şi încovoiere, dar şi deosebiri (se 
definesc astfel particularităţile roţilor şi angrenajului hipoid). 

 1.11.4.1. Particularităţi geometrice şi cinematice ale angrenajelor hipoide 
 La calculul geometric al angrenajelor hipoide, contactul dintre dinţii pinionului şi cei ai roţii 
se consideră într-un punct P situat pe cercul de divizare (rostogolire) median al roţii. Dacă la 

 
 

Fig.1.71 
 

 
Fig.1.70 
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angrenajele conice concurente în acest punct unghiul de înclinare al dinţilor este βm1 = βm2 = βm, 
pentru roţile angrenajului hipoid valorile acestor unghiuri sunt diferite, şi anume βm1 > βm2 când axa 
pinionului este sub axa roţii (fig. 1.71, a) şi βm1 < βm2 când axa pinionului este deasupra axei roţii 
(fig. 1.71, c). Practic, se preferă situaţia prezentată în fig. 1.71, a, deoarece pentru acelaşi modul 
normal pentru cele două roţi (situaţie ce face posibilă angrenarea), modulul frontal al pinionului este 
mai mare decât al roţii 

 
2,1

2,1 cos m

nm
tm

mm
β

= ;  (1.153) 

în acest fel creşte diametrul de divizare, deci se obţine o construcţie mai rigidă, comparativ cu 
angrenajul conic concurent, respectiv cu angrenajul hipoid din fig. 1.71, c la care βm1 < βm2.  
 Angrenajele hipoide sunt utilizate, de regulă, în transmisia centrală a automobilelor. Pentru 
soluţia din fig. 1.71, a, se obţine o mărire a spaţiului interior la autoturisme şi o capacitate de 
încărcare sporită a transmisiei centrale, iar pentru soluţia din fig. 1.71, c, se obţine o mărire a 
capacităţii de trecere a autoturismului, deci o capacitate de încărcare sensibil mai redusă. 
 Ca şi la angrenajele conice cu axe concurente, pentru cazul particular când δ1 = 900, conul de 
rostogolire al pinionului devine un disc (roată plană), perpendicular pe axa pinionului şi cu centrul 
în vârful conului acestuia (O1 – v. fig. 1.71). Roata conică cu vârful conului de rostogolire în O2, 
diferit de O1, poate angrena cu acest disc (roată plană – v. şi subcap. 1.10.1). Roata plană (discul) 
definită mai sus poate angrena şi cu pinionul 1, analog angrenajelor conice concurente. Rezultă, 
deci, că flancurile dinţilor roţilor angrenajului hipoid pot fi generate, la fel ca la angrenajele conice 
concurente, prin angrenarea acestor roţi cu o roată plană (de generare), descrisă de tăişurile sculelor 
(cuţitelor) de danturat. Contactul flancurilor dinţilor acestor roţi este liniar, dar are loc o alunecare 
relativă de-a lungul acestor flancuri. 
 La nivelul cercurilor de divizare mediane ale roţilor definite prin diametrul dm1, respectiv dm2, 
dacă vitezele unghiulare corespunzătoare sunt ω1, respectiv ω2, vitezele periferice sunt: 

 
2

11
1

ω
= mdv ; 

2
22

2

ω
= mdv .  (1.154) 

 Aceste viteze sunt prezentate vectorial într-un plan definit de roata plană (discul obţinut 
pentru δ1 = 900), în punctul de contact P (fig. 1.72). Dacă O1P şi O2P sunt generatoarele conurilor 

de rostogolire a celor două roţi, vectorii viteză 1v  

şi 2v  sunt perpendiculari, în P, pe aceste 
generatoare. Datorită direcţiilor diferite a 
vectorilor celor două viteze, pe tangenta comună 
T – T, este prezentată viteza relativă de alunecare 

12v . 
 Din fig.1.72, rezultă 
 2211 coscos mm vv β=β ,         (1.155) 
iar dacă se ţine seama şi de relaţia (1.154), se 
poate scrie 

 
Fig.1.72 
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 2
22

1
11 cos

2
cos

2 m
m

m
m dd

β
ω

=β
ω .  (1.156) 

 Ţinând seama că raportul de angrenare este definit de raportul vitezelor unghiulare ω1 şi ω2, 
din relaţia (1.156) rezultă 

 2 21

2 1 1

cos
cos

m m

m m

du
d

βω
= =

ω β
.  (1.157) 

 Diametrele de divizare mediane se definesc într-un plan frontal, în care modulul frontal este 

2,1
2,1 cos m

nm
t

mm
β

=  (modulul normal fiind acelaşi pentru cele două roţi), situaţie în care relaţia (1.157) 

devine 

 
1

2
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1

22
2

111
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2

1
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cos

cos
cos

cos
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z
z
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zm
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zmu

m
m
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m
m
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β

β

β
β

=
β
β

=
ω
ω

= .  (1.158) 

 La angrenajele hipoide, uzual folosite, unghiul sumă dintre axele roţilor angrenajului este  
Σ = 900, iar raportul de angrenare u ≥ 1. Datorită plasării axelor celor două roţi în plane diferite, 
unghiul conului de rostogolire al roţii conice se adoptă, preliminar, conform relaţiei (la angrenajele 
conice cu axe concurente şi Σ = 900, δ2 se determină cu relaţia (1.59))  

 ( )00
2 42arctg −−≈δ u .  (1.159) 

 Unghiul de înclinare al dinţilor roţii, în secţiune mediană, se alege  

 0
2 35≤βm ,  (1.160) 

uzual fiind folosită valoarea de 350. 
 Unghiul de înclinare al dinţilor pinionului conic, în secţiune mediană, este diferit de cel al 
roţii şi se determină în funcţie de poziţia axei pinionului faţă de cea a roţii. Astfel, pentru angrenajul 
din fig.1.71, a 
 Pmm ϕ+β=β 21 ,  (1.161) 

unde ϕp este unghiul dintre axele angrenajului elicoidal înlocuitor (fig.1.72) şi este dat de relaţia 
ϕp = arctg(tgϕsinδ2), cu ϕ = arcsin(2a/dm2). Valoarea raportului 2a/dm2 este foarte importantă şi este 
recomandată în funcţie de transmisia în care se foloseşte angrenajul. Astfel, pentru transmisiile 
centrale ale autovehiculelor uşoare şi pentru transmisii industriale 2a/dm2 ≤ 0,45, iar pentru 
transmisiile centrale ale autovehiculelor grele 2a/dm2 ≥ 0,23. 
 Unghiul conului de divizare al pinionului, preliminar, se determină cu relaţia 
 ( )Aϕδ=δ coscosarcsin 21 ,  (1.162) 

în care 
 ( )2

2sincos δϕ=ϕ tgarctgA .        

 Lungimile mediane ale generatoarelor conului de divizare al pinionului, respectiv al roţii sunt 

 
1

1
1 sin2 δ

= m
m

dR ; 
2

2
2 sin2 δ

= m
m

dR .  (1.163) 
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 Acceptând pentru coeficientul de lăţime median al roţii conduse valorile 
 3,0...25,0=ΨRm , 

se pot determina lăţimile danturii roţii, respectiv a pinionului: 

 22 mRb Ψ= ; Pnm
P

tgmbb ϕ+
ϕ

≈ 3
cos1 .  (1.164) 

 Valorile elementelor geometrice δ1, δ2, Rm1, Rm2, βm1 şi βm2 se corectează, apelându-se la 
documentaţia tehnică a maşinilor de danturat, pe care se execută roţile angrenajului hipoid, în 
funcţie de z1, z2, a şi dm2. În final, se pot stabili elementele geometrice definitive ale roţilor 
angrenajului, apelându-se şi la relaţiile geometrice stabilite pentru angrenajul conic cu axe 
concurente (v. tabelul 1.4). 
 Calculul geometric al roţilor, respectiv al angrenajului hipoid, trebuie să fie efectuat 
parcurgându-se următoarele două etape: 
 - în prima etapă se stabilesc valorile preliminare ale principalelor elemente geometrice, 
funcţie de care se aleg sculele de danturat; 
 - în etapa a doua, în funcţie de parametrii sculelor de danturat şi de caracteristicile maşinilor 
de danturat, se stabilesc valorile definitive ale elementelor geometrice, cu precizie foarte mare (cu 5 
sau 6 zecimale pentru valorile funcţiilor trigonometrice şi cu 4 zecimale pentru lungimi). 
 
 1.11.4.2 Calculul de rezistenţă al angrenajelor hipoide 
 Acceptând aceleaşi ipoteze de calcul ca cele precizate la angrenajele conice ortogonale, 
metodica de calcul este asemănătoare. Iniţial, este necesar să se definească angrenajele înlocuitoare, 
angrenaj cilindric cu axe încrucişate (elicoidal), apoi angrenajul cilindric cu dantură înclinată şi axe 
paralele şi, prin relaţii de legătură între aceste angrenaje, plecând de la relaţiile de calcul 
determinate pentru angrenajul cilindric cu dantură înclinată (v. subcap. 1.7), să se stabilească 
relaţiile de verificare şi dimensionare pentru angrenajul hipoid, real. 
 Angrenajele înlocuitoare. Prin desfăşurarea în plan a conurilor frontale mediane ale roţilor 
angrenajului hipoid (prin apoximarea Tredgold, folosită la angrenajele conice – v. subcap. 1.10.3), 
se obţin două roţi cilindrice cu dantură înclinată, cu unghiuri de înclinare βm1 şi βm2 diferite, care 
definesc un angrenaj elicoidal (fig.1.73, a), la care unghiul dintre axele roţilor este ϕp (v. rel. 
(1.161)). Elementele geometrice ale roţilor acestui angrenaj vor fi notate cu indicele v. Se trece apoi 
la un angrenaj cilindric înlocuitor cu dantură înclinată (fig.1.73, b), cu elementele geometrice notate 
cu indicele tv. 
 Ipotezele pentru calculul de rezistenţă al angrenajelor hipoide sunt identice cu cele prezentate 
la angrenajele conice cu axe concurente (v. subcap. 1.10.5). 
 Astfel, roţile conice ale angrenajului hipoid sunt înlocuite, teoretic, cu roţi cilindrice cu 
dantură înclinată cu unghiul βm1 şi care îndeplinesc următoarele condiţii: 
 - modulul normal al roţilor cilindrice înlocuitoare este egal cu modulul normal median al 
roţilor angrenajului hipoid; 
 - înălţimea dinţilor este egală cu înălţimea, în secţiune medie, a dinţilor roţilor angrenajului 
hipoid; 
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- lăţimea danturii este egală cu lăţimea 
roţii angrenajului hipid; 
- forţa tangenţială la pinionul angrenajului 
cilindric înlocuitor este egală cu cea de la 
angrenajul hipoid, determinată în secţiune 
medie. 
 Angrenajului cilindric înlocuitor, cu 
dantură înclinată, i se ataşează relaţiile de 
calcul pentru tensiunea de contact şi 
încovoiere stabilite pentru aceste 
angrenaje (v. rel. (1.41) şi rel. (1.43) – 
subcap. 1.7.1). 
 Se precizează, însă, că semnificaţiile 
factorilor din relaţiile de calcul sunt 
aceleaşi ca şi în cazul angrenajelor 
cilindrice, dar se referă la angrenajul 
cilindric înlocuitor. 
  Factorii geometrici, cinematici şi 
dinamici caracteristici acestui angrenaj 
vor fi definiţi prin relaţii de legătură cu 
factorii ce definesc angrenajul real. Astfel: 
 - distanţa dintre axele angrenajului 
cilindric înlocuitor este 









ϕδ

+
βδ

β
δ=

Pm

m
mmtv u

Ra 2
211

2
22 coscos

1
coscos

cossin ;  (1.165) 

 - raportul de angrenare al angrenajului cilindric înlocuitor este definit prin relaţia 

 
Pm

m
tv uu

ϕδ
δ

β
β

=
2

2

1

2

1

coscos
cos

cos
cos ;  (1.166) 

 - momentul de torsiune ce încarcă pinionul angrenajului cilindic înlocuitor este 

 
1

1
1 cosδ

=
TTtv .  (1.167) 

 Plecând de la relaţiile mai sus menţionate, în care se introduc relaţiile (1.165)…(1.167), se 
obţin relaţiile de verificare şi dimensionare, din condiţiile de rezistenţă la contact şi încovoiere, 
caracteristice angrenajelor hipoide. 
 În tabelul 10.7 sunt sistematizate elemente geometrice al roţilor angrenajului elicoidal 
înlocuitor şi ale roţilor angrenajului cilindric înlocuitor cu dantură înclinată, corespunzătoare 
angrenajului hipoid. 

 

 
Fig.1.73 
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Tabelul 1.7 

Elemente geometrice ale roţilor angrenajului elicoidal înlocuitor şi ale roţilor angrenajului cilindric 
înlocuitor cu dantură înclinată, corespunzătoare angrenajului hipoid 

Nr. 
crt. 

Denumirea elementului 
geometric 

Simbol şi 
unitatea de 

măsură 
Relaţii de calcul. Recomandări 

0 1 2 3 
1. ROŢILE ANGRENAJULUI ELICOIDAL ÎNLOCUITOR (indice v) 
1.1 Unghiul dintre axe Σv, grade Σv=ϕp 
1.2 Unghiul de înclinare a danturii 

roţilor 
βv1; βv2, 

grade 
βv1= βm1; βv2= βm2 

1.3 Unghiul de presiune normal de 
referinţă 

αnv, grade 
 

αnv=αn 

1.4 Numerele de dinţi ai roţilor zmv1; zmv2 

1

1
1 cosδ

=
zzmv ; 

2

2
2 cosδ

=
zzmv  

1.5 Raportul de angrenare uv 

2

1
12

21

12

1

2

cos
cos

cos
cos

δ
δ

=
δ
δ

== u
z
z

z
zu

mv

mv
v  

1.6 Diametrele cercurilor de 
divizare ale roţilor 

dmv1; dmv2 
mm 

1

1
1 cosδ

= m
mv

dd ; 
2

2
2 cosδ

= m
mv

dd  

1.7 Modulul normal mnv, mm mnv= mnm 

2 ROŢILE ANGRENAJULUI CILINDRIC ÎNLOCUITOR CU DANTURĂ ÎNCLINATĂ 
(indice tv) 

2.1 Unghiul de presiune normal de 
referinţă 

αntv, grade 
 

αntv = αnv = αn 

2.2 Unghiul de înclinare al danturii  βtv, 
grade 

βtv= βm1  

2.3 Diametrele cercurilor de 
divizare ale roţilor 

dmtv1; dmtv2, 
mm 

1

1
11 cosδ

== m
mvmtv

ddd ; 
P

m
mtv

dd
ϕδ

=
2

2

2
2 coscos

 

2.4 Numerele de dinţi ai roţilor zmtv1 
zmtv2 

1

1
11 cosδ

==
zzz mvmtv ;  

1

2
12

mtv

mtv
mtvmtv d

dzz =  

2.5 Raportul de angrenare utv 

1

2

1

2

mtv

mtv

mtv

mtv
tv d

d
z
zu ==  

2.6 Modulul normal mntv, mm mntv = mnm 
2.7 Lăţimea roţilor btv, mm btv = b = b2 

2.8 Numerele de dinţi ai roţilor 
echivalente (cilindrice cu 
dantură dreaptă) 

znmv1 
znmv2 

bmm

mtv
nmv

zz
ββ

=
2

1

1
1 coscos

   

bmm

mtv
nmv

zz
ββ

=
2

1

2
2 coscos

 

tm

n
bm α

α
=β

sin
sinarccos  

1cos m

n
tm

tgarctg
β
α

=α  
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Fig.1.74 

 
 1.12 REZISTENŢE ADMISIBILE 
 
 Experimental, s-au obţinut dependenţe între valorile tensiunilor la limita de deteriorare a 
dintelui şi numărul de cicluri de solicitare acestuia atât pentru solicitarea de contact cât şi pentru 
solicitarea de încovoiere. Întrucât cele două solicitări sunt variabile, s-au obţinut diagrame de 
oboseală de tip Wöhler; aceste diagrame sunt reprezentate în coordonate logaritmice. În diagrama 
prezentată în fig.1.74, se disting trei zone: 

• zona de solicitare statică, când numărul de cicluri de solicitare ale dintelui NL este mai mic 
decât numărul de cicluri de solicitare statică Nst, la care dintele se comportă ca şi cum ar fi 
solicitat static şi, deci, nu apare fenomenul de oboseală (NL  ≤ Nst); 

• zona de durabilitate limită, în care Nst < NL < NB, unde NB reprezintă numărul de cicluri de 
bază, definit ca numărul de cicluri la care diagrama Wöhler devine asimptotică; 

• zona durabilităţii nelimitate, când NL  ≥ NB.  
 Prin tensiune limită σlim se înţelege tensiune corespunzătoare numărului de cicluri de bază NB, 

la care nu se produce deteriorarea 
dinţilor oricât de mult ar creşte numărul 
de cicluri de solicitare; se determină 
experimental, în anumite condiţii. 
 Tensiunile limită, la contact şi 
încovoiere, se determină pe baza datelor 
din exploatarea transmisiilor cu roţi 
dinţate sau în condiţii de laborator, pe 
epruvete sau pe instalaţii de încercat 
angrenaje. 
 Valorile tensiunilor limită sunt 
influenţate de: compoziţia şi proprietăţile 
mecanice ale materialului, tratamentul 

termic sau termochimic aplicat, tensiunile remanente după tratament, semifabricatul utilizat (forjat, 
turnat, laminat), defectele şi impurităţile materialului. 
 De cele mai multe ori, proiectantul nu are sufieciente date pentru stabilirea tensiunilor limită. 
În această situaţie, tensiunile limită se pot alege din diagrame, în funcţie de calitatea materialului, de 
tratamentul termic sau termochimic aplicat, de duritatea superficială a flancului şi de procedeul 
tehnologic de obţinere a semifabricatului. În aceste diagrame, pentru aceeaşi duritate a flancului, 
domeniul tensiunilor limită este foarte larg, datorită abaterilor de la compoziţia chimică a 
materialului , a structurii acestuia, a procedeului tehnologic de obţinere a semifabricatului (laminat 
sau forjat), a tensiunilor remanente etc. Aceste diagrame sunt trasate pe grupe de materiale şi 
tratamente corespunzătoare, pentru dimensiuni şi condiţii tehnologice şi de funcţionare standard, cu 
probabilitatea de deteriorare de 1%. 
 La alegerea tensiunilor limită, din aceste diagrame, trebuie să se ţină seama de recomandările 
prezentate în continuare. 
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 • Valorile pentru tensiunile limită σlim se adoptă din zona centrală a domeniului corespunzător 
oţelului ales; alegerea valorilor superioare impune o atenţie deosebită la calitatea materialului, la 
tratamentul aplicat şi la control. 
 • Valorile durităţilor obţinute după tratament trebuie să varieze monoton descrescător, de la 
flancul dintelui spre miezul acestuia; dacă nu se poate asigura această variaţie, valorile tensiunilor 
limită se vor alege mai mici. 
 • Pentru roţi dinţate la care dinţii sunt solicitaţi după un ciclu alternant simetric, valorile 
tensiunilor limită la încovoiere se reduc la 70% din valoarea aleasă din diagrame, care corespunde 
ciclului pulsator. 
 Valoarea maximă a tensiunii, corespunzătoare numărului de cicluri de solicitare statică  
Nst – determinată în aceleaşi condiţii ca şi tensiunea limită – notată cu σmax, se utilizează pentru 
calculul la suprasarcini. 
 În zona de durabilitate limitată, tensiunea σj – la limita de deteriorare a dintelui – se determină 
din ecuaţia ramurii înclinate a curbei de oboseală Wöhler 
 .maxlim constNNN st

m
B

m
Dj

m
j =σ=σ=σ   (1.168) 

 Din relaţia (1.168), rezultă 

 m

Dj

B
j N

N
limσ=σ ,  (1.169) 

unde m reprezintă gradul ramurii înclinate a curbei Wöhler, iar NDj – numărul de cicluri de solicitare 
corespunzător tensiunii σj, la limita de deteriorare a dintelui. 

 În calculele de rezistenţă, expresia m

Dj

B

N
N  se înlocuieşte cu factorul ZN – pentru solicitarea de 

contact, respectiv YN – pentru solicitarea de încovoiere, numit factor de durabilitate. 
 Deoarece condiţiile tehnologice şi de funcţionare ale angrenajului proiectat diferă de cele 
standard, în care s-au determinat tensiunile limită, rezistenţele admisibile se stabilesc corectând 
aceste tensiuni cu factori care ţin seama de aceste diferenţe. 
 
 1.12.1. Rezistenţe admisibile pentru solicitarea la contact 
 Se determină cu relaţia 

 XWVRLN
H

H
HP ZZZZZZ

S min

limσ
σ = ,  (1.170) 

în care: 
 σH lim este tensiunea limită la solicitarea de contact, determinată experimental, în anumite 

condiţii de execuţie a roţilor dinţate şi de funcţionare a angrenajului, dependentă de 
materialul roţilor, de tratamentul aplicat şi de duritatea flancurilor dinţilor; 

 SH min - coeficientul minim de siguranţă la solicitarea de contact, a cărui valori se aleg în 
funcţie de importanţa transmisiei; 

 ZL - factor de lubrifiere, care ţine seama de vâscozitatea lubrifiantului; 
 ZR - factorul rugozităţii flancurilor active ale dinţilor, dependent de rugozitatea acestora; 
 ZV - factor de viteză, dependent de viteza periferică a angrenajului; 
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 ZW - factorul raportului durităţilor flancurilor dinţilor; 
 ZX - factor de mărime, dependent de mărimea roţii; 
 ZN - factorul durabilităţii pentru solicitarea de contact, dependent de numărul de cicluri de 

solicitare, corespunzător duratei de funcţionare impuse; se calculează cu relaţia 

 Hm

L

BH
N N

NZ = ,  (1.171) 

  care reprezintă ecuaţia curbei de oboseală Wöhler pentru solicitarea de contact şi în care: 
 NBH reprezintă numărul de cicluri de bază pentru această solicitare, dependent de material şi 

de tratamentul aplicat; 
 NL - numărul de cicluri de solicitare real 
 χhL nLN 60= ;  (1.172) 
 n - turaţia roţii, în rot/min; 
 Lh - durata de funcţionare impusă, în ore; 
 mH - gradul curbei de oboseală pentru solicitarea de contact; 
 χ - numărul de cicluri de solicitare a flancului dintelui, la o rotaţie completă a roţii. 
 
 1.12.2. Rezistenţe admisibile pentru solicitarea la încovoiere 
 Rezistenţa admisibilă pentru solicitarea de încovoiere se determină cu relaţia 

 XRN
F

F
FP YYYY

S δ

σ
σ

min

lim= ,  (1.173) 

în care: 
 σF lim este tensiunea limită la solicitarea de încovoiere, determinată experimental, în anumite 

condiţii de execuţie a roţilor dinţate şi de funcţionare a angrenajului, dependentă de 
materialul roţii, de tratamentul aplicat şi de duritatea flancurilor dinţilor; 

 SF min - coeficientul minim de siguranţă la solicitarea de încovoiere, a cărui valori sunt funcţie 
de importanţa transmisiei; 

 Yδ - factor relativ de sensibilitate al materialului la concentratorul de tensiuni de la baza 
dintelui; 

 YR - factorul rugozităţii zonei de racordare a dintelui la corpul roţii, dependent de 
rugozitatea zonei de racordare; 

 YX - factor de mărime pentru solicitarea de încovoiere, dependent de mărimea dintelui; 
 YN - factorul durabilităţii pentru solicitarea de încovoiere, dependent de numărul de cicluri de 

funcţionare, corespunzător duratei de funcţionare impuse 

 Fm

L

BF
N N

NY = ,  (1.174) 

 unde mF  este gradul curbei de oboseală pentru solicitarea de încovoiere, NBF - numărul de cicluri 
de bază pentru această solicitare, iar ceilalţi parametrii au aceleaşi semnificaţii ca la solicitarea 
de contact. 

  Pentru zona durabilităţii nelimitate, se consideră ZN = 1 şi YN = 1. 
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 1.13. EXEMPLE DE TRANSMISII CU ROŢI DINŢATE 
 
 Transmisiile cu roţi dinţate pot fi grupate în două mari categorii: cu raport de transmitere 
constant şi cu rapoarte de transmitere variabile (în trepte). La rândul lor, aceste transmisii pot fi 
staţionare – cu raport de transmitere constant (reductoare) sau cu rapoarte de transmitere variabile 
(cutii de viteze ale maşinilor unelte sau a diverselor utilaje) – sau pot face parte din transmisiile 
automobilelor, în care participă, cu rapoarte de transmitere constante (transmisii centrale şi 
transmisii finale) sau cu rapoarte de transmitere variabile în trepte (cutii de viteze). 
 Calculul de rezistenţă al angrenajelor din transmisiile cu roţi dinţate trebuie efectuat ţinându-
se seama de regimurile  de funcţionare caracteristice fiecăruia din transmisiile prezentate mai sus. 
 Reductoarele de turaţie pot fi executate cu o treaptă, definită printr-un angrenaj, cu două sau 
trei trepte, obţinute prin înserierea a două sau trei angrenaje. 
 Reductoarele într-o treaptă pot fi cu un angrenaj cilindric, conic sau melcat, alegerea acestuia 
făcându-se în funcţie de raportul de transmitere ce trebuie realizat şi de poziţia impusă axelor 
arborilor de intrare şi ieşire. Reductoarele cilindrice cu o treaptă se pot folosi până la rapoarte imax = 
8 – pentru dantura dreaptă şi imax = 10 – pentru dantura înclinată, axelor arborilor putând fi plasate 
într-un plan orizontal, vertical sau arborii pot să aibă o poziţie verticală sau pot fi amplasaţi într-un 
plan înclinat. 
 Reductoarele conice cu o treaptă pot realiza raporturi de transmitere imax = 4 – pentru dantura 
dreaptă, respectiv imax

 = 6 – pentru danturile înclinată şi curbă. Poziţia axelor arborilor poate fi într-
un plan orizontal, cu axa arborelui de intrare în plan vertical, respectiv cu axa arborelui de ieşire în 
plan vertical. 
 Reductoarele melcate cu o treaptă realizează rapoarte de transmitere imax = 80, cu plasarea 
arborelui melcului sub roata melcată, deasupra acesteia sau chiar în poziţie verticală. 
 În condiţiile în care regimul de funcţionare a maşinii antrenate impune rapoarte mari de 
transmitere, se folosesc reductoare cu două sau trei trepte. În această situaţie, raportul total de 
transmitere este dat de produsul rapoartelor de transmitere ale treptelor înseriate. 
 În funcţie de tipul angrenajelor celor două trepte, se cunosc reductoare cilindrice şi melcate, 
respectiv reductoare conico-cilindrice, melcato-cilindrice sau cilindro-melcate. 
 Mărimea raportelor de transmitere realizate de aceste reductoare este funcţie de tipurile 
angrenajelor folosite. Astfel, pentru reductoare cilindrice cu două trepte se obţin rapoarte  
imax = 50, pentru cele melcate cu două trepte imax = 2500, pentru cele conico-cilindrice imax = 45, iar 
pentru cele cilindrico-melcate, respectiv melcato-cilindrice imax = 250. 
  În fig. 1.75 se prezintă un reductor cilindric cu două trepte, în fig. 1.76 un reductor cilindric 
cu două trepte coaxial, iar în fig. 1.77 un reductor conico-cilindric, toate cu axele în plan orizontal. 
 În fig. 1.78 se prezintă o cutie de viteze cu cinci trepte pentru autocamione, iar în fig. 1.79 şi 
fig. 1.80 variante de cutii de distribuţie pentru autocamioane. 
 În fig. 1.81 şi fig. 1.82 se prezintă punţi spate pentru autoturisme, iar în fig. 1.83 şi fig. 1.84 
punţi spate pentru autocamioane, la care transmisia centrală este realizată în două trepte.  
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Fig. 1.78 
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Fig. 1.79 
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Fig. 1.80 
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Fig. 1.81 
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Fig. 1.82 
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Fig. 1.83 
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Fig. 1.84 
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 2. TRANSMISII PRIN LANŢ [4; 6; 7; 8; 13; 14; 16; 29; 31] 
 

2.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE 
 
Transmisiile prin lanţ fac parte din categoria transmisiilor mecanice indirecte şi servesc la 

transmiterea mişcării şi a momentului de torsiune între doi sau mai mulţi arbori paraleli. 
O transmisie prin lanţ se compune din roţile de lanţ, lanţul – care înfăşoară roţile de lanţ şi 

angrenează cu dinţii acestora (fig. 2.1) – dispozitive de întindere, dispozitive de ungere şi carcase 
sau apărători de protecţie. 

Lanţul este format din zale, articulate între ele, care îi asigură flexibilitatea necesară pentru 
înfăşurarea pe roţile de lanţ. 

 
Avantajele transmisiilor prin lanţ sunt: posibilitatea folosirii într-un domeniu larg de distanţe 

între axe; posibilitatea transmiterii unor momente de torsiune mari; realizarea unor rapoarte de 
transmitere medii constante; randament ridicat (η = 0,96...0,98); încărcări relativ reduse pe arbori; 
posibilitatea înlocuirii uşoare a lanţului; posibilitatea transmiterii mişcării la mai mulţi arbori 
conduşi; posibilitatea funcţionării în condiţii grele de exploatare (praf, umiditate, temperaturi 
ridicate). 

Dintre dezavantajele transmisiilor prin lanţ, cele mai importante sunt: neuniformitatea 
mişcării roţii (roţilor) conduse – ca urmare a înfăşurării lanţului pe roţile de lanţ după un contur 
poligonal – care produce sarcini dinamice suplimentare, vibraţii şi zgomot în funcţionare; uzura 
inevitabilă în articulaţii, care duce la mărirea pasului, impunându-se folosirea dispozitivelor de 
întindere; necesită o precizie mai ridicată de montare şi o întreţinere pretenţioasă, comparativ cu 
transmisiile prin curele. 

Transmisiile prin lanţ se utilizează când se impun distanţe medii între axe, care nu se pot 
realiza prin angrenaje şi când nu este permisă alunecarea, situaţie în care nu pot fi folosite 
transmisiile prin curele. Se folosesc în construcţia maşinilor agricole, de transport (biciclete, 
motorete, motociclete) şi la unele utilaje (în siderurgie, în construcţii etc.). 

 
2.2. CLASIFICAREA ŞI CARACTERIZAREA LANŢURILOR DE TRANSMISIE 
 
Lanţurile de transmisie se execută cu paşi mici, pentru reducerea sarcinilor dinamice şi cu 

articulaţii rezistente la uzură, pentru mărirea duratei de funcţionare. 
Lanţurile cu bolţuri (de tip Gall) se execută din eclise şi bolţuri (fig. 2.2). Eclisele exterioare 

1 se presează pe bolţurile 3, formând cu acestea un cadru, iar eclisele interioare 2 formează 
articulaţii cu bolţurile 3 (fig. 2.2, c); capetele bolţurilor se nituiesc. Deoarece suprafaţa de contact în 
articulaţii este redusă, ceea ce duce la o uzură accentuată, aceste lanţuri se recomandă la sarcini mici 

 
 

Fig. 2.1 
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şi viteze reduse (v < 0,3 m/s – pentru lanţurile cu zale scurte, construcţie grea; v < 0,2 m/s – pentru 
lanţurile cu zale lungi, construcţie uşoară). Se execută cu joc între eclise, în variantele cu eclise 
simple (fig. 2.2, a) sau multiple (fig. 2.2, b). 

 
Lanţurile cu bucşe (fig. 2.3) se 

compun din eclise, bolţuri şi bucşe, 
eclisele exterioare 1 fiind presate pe 
bolţurile 3, iar cele interioare 2 pe 
bucşele 4. Din punct de vedere 
funcţional, eclisele exterioare şi 
bolţurile, respectiv eclisele interioare 
şi bucşele, formează elemente 
cinematice distincte, articulate între 
ele (fig. 2.3, b). Datorită suprafeţei de 
contact mai mare dintre bolţuri şi 
bucşe, aceste lanţuri se recomandă la 
sarcini medii şi viteze sub 3 m/s. 
 Lanţurile cu role (fig. 2.4) se 
deosebesc de lanţurile cu bucşe 
datorită rolelor 5, montate liber pe 
bucşe. Schema funcţională din fig. 
2.3, b este completată cu role şi este 
prezentată în fig. 2.4, b. 
 La aceste transmisii, angrenarea 
lanţului cu dinţii roţilor de lanţ se 
realizează prin rostogolirea rolelor pe 
flancurile dinţilor, frecarea de 
alunecare, caracteristică lanţurilor cu 
bucşe, fiind înlocuită cu frecarea de 
rostogolire, caracterizată prin pierderi 

energetice mult mai mici (randamentul transmisiei creşte). Lanţurile cu role se folosesc la viteze 
mai mari, cu uzuri mai reduse ale dinţilor roţilor de lanţ, decât în cazul lanţurilor cu bucşe. 

 
Fig. 2.2 

 
 

 
 

Fig. 2.3 
 

 
Fig. 2.4 
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 Se execută într-o mare varietate de forme şi dimensiuni, pentru a putea fi folosite într-un 
domeniu larg de sarcini de transmis şi viteze de funcţionare. Lanţurile de uz general cu role şi zale 
scurte cu un rând de zale (fig. 2.4, a), cu două rânduri de zale (fig. 2.4, c) şi cu trei rânduri de zale 
(fig. 2.4, d) se utilizează la sarcini mari şi viteze v ≤ 15m/s; pentru biciclete, motorete şi 
motociclete, se folosesc lanţurile cu role şi zale scurte cu p = 12,70 mm. La sarcini mari, cu şocuri 
frecvente şi viteze mici sau medii se folosesc lanţurile de tip Rotary, cu eclise cotite (fig. 2.4, e), iar 
la sarcini şi viteze medii, lanţurile cu role şi zale lungi. 
 Pentru realizarea unei mişcări cât mai uniforme a roţii (roţilor) conduse, se evită folosirea 
lanţurilor cu paşi mari, preferându-se lanţurile cu două rânduri (lanţuri duble) sau cu trei rânduri 
(lanţuri triple), cu paşi mici (v. fig. 2.4, c şi d). 
 La formarea sau la scurtarea lanţului, se folosesc zalele de legătură, asigurate axial prin 
presarea eclisei pe bolţ (fig. 2.5, a), utilizarea unui sistem elastic de siguranţă (fig. 2.5, b) sau prin 
utilizarea cuielor spintecate (fig. 2.5, c). La un număr impar de zale, la lanţurile cu bucşe şi cu role, 
se folosesc eclise speciale de legătură (fig. 2.5, d), fapt pentru care se recomandă, pentru aceste 
lanţuri, folosirea unui număr par de zale. La lanţurile Rotary nu se impune această recomandare, 
datorită formei ecliselor. 

 Formarea şi tehnologia de execuţie a elementelor componente ale lanţului sunt simple, 
bolţurile, bucşele, eclisele şi rolele executându-se pe maşini de precizie şi productivitate ridicate. 
 Bolţurile se execută cilindric, iar la lanţurile cu paşi mari, pentru a se evita rotirea ecliselor 
exterioare, se execută, în zona de capăt (la îmbinarea bolţului cu eclisa), aplatizări  
(v. fig. 2.3, a). 
 Bucşele se execută din ţeavă sau în construcţie sudată, pentru lanţurile de dimensiuni mari, se 
vor prevedea şi aplatizări pentru evitarea rotirii ecliselor interioare faţă de bucşe; şi rolele se execută 
din ţeavă. 
 Eclisele, executate prin ştanţare, au un contur în formă de 8, pentru a se apropia de un corp de 
egală rezistenţă la tracţiune.  
 Lanţuri cu eclise dinţate (fig. 2.6…2.8) sunt formate din mai multe rânduri de eclise, care au 
la capete dinţi şi sunt articulate prin bolţuri. Dinţii ecliselor angrenează cu dinţii roţilor de lanţ. Cel 
mai frecvent, atât dinţii roţilor de lanţ cât şi dinţii ecliselor au profilul trapezoidal, flancurile 
acestora fiind rectilinii, dar există şi construcţii la care profilul dinţilor roţilor de lanţ este în arc de 
cerc sau în evolventă. 
 Îmbinarea capetelor lanţului se realizează cu ajutorul bolţurilor de legătură, care realizează 
fixarea axială a ecliselor cu ajutorul  cuielor spintecate. 
 Pentru a se evita alunecarea laterală a lanţului (de-a lungul dinţilor roţilor de lanţ), acesta se 
ghidează axial faţă de roată (roţi) cu ajutorul unor eclise centrale, executate sub forma unor plăcuţe 
(fig. 2.6, a), care intră într-un canal central executat la mijlocul roţii de lanţ (fig. 2.6, c) sau cu 
ajutorul unor eclise laterale de ghidare (fig. 2.6, b), pentru care nu sunt necesare canale de ghidare 
(fig. 2.6, d). 

 
  a b c d 

Fig. 2.5 
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 Ca şi la celelalte tipuri de lanţuri, durabilitatea depinde de rezistenţa la uzură a articulaţiilor 
lanţului. 
 Posibilităţile de obţinere a articulaţiilor bolţ-eclise sunt următoarele: 

• bolţurile şi eclisele formează articulaţii, prin  contact direct sau prin contactul dintre bucşe 
presate la capete pentru grupuri de două (fig. 2.6, a şi b) sau trei eclise. Suprafaţa de contact, în 
acest caz, este relativ mică, asemănătoare cu cea realizată la lanţurile Gall  
(v. fig. 2.2), fapt pentru care soluţia nu este agreată tehnic, din cauza uzurilor pronunţate, frecarea în 
zona de contact fiind de alunecare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• articulaţiile realizate cu ajutorul bolţurilor cilindrice şi a unor bucşe segmentate (fig. 2.7), 
care asigură o suprafaţă 
de contact mai mare 
între piesele aflate în 
mişcare relativă, mărind 
capacitatea de încărcare 
a transmisiei; bucşa 
segmentată 1 este 
presată în locaşul 
executat în eclisa 3, iar 
bucşa segmentată 2 este 
presată în locaşul 
executat în eclisa 4; 
pentru ca zalele să se 
poată roti relativ – la 
intrarea şi ieşirea 
lanţului în şi din contact 

 
Fig. 2.6 

Fig. 2.7 
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cu dinţii roţilor de lanţ – în eclise se execută nişte locaşuri mai mari, în zona diametral opusă celei 
în care este presat segmentul de bucşă; 

• articulaţiile formate din prisme (fig. 2.8, a) 
înlocuiesc frecarea de alunecare prin frecare cu 
rostogolire, reducându-se mult uzurile şi deci mărindu-se 
durabilitatea transmisiei; articulaţiile lanţului din fig. 2.8, 
b sunt de tip cântar; indiferent de forma celor două prisme 
care formează articulaţia, fiecare fiind solidară cu eclisele 
unei zale, este posibilă rotirea relativă dintre zale. 
 La transmisiile prin lanţuri cu eclise dinţate, 
contactul dintre dinţii roţilor de lanţ şi lanţ se realizează pe 
feţele frontale ale dinţilor ecliselor, fapt pentru care 
sarcinile dinamice în transmisie sunt mai mici decât la 
lanţurile clasice (la care contactul se realizează între dinţi 
şi role sau bucşe), aceste lanţuri utilizându-se la viteze mai 
mari (va ≤ 30 m/s). 
 
  

 
 
2.3. ELEMENTE CINEMATICE ŞI GEOMETRICE 

 
 Viteza medie a lanţului, în m/s, se determină  cu relaţia 

 ,
100060 am vnpzv ≤

⋅
=  (2.1)  

în care: z este numărul de dinţi ai roţii de lanţ, p – pasul lanţului, în mm; n – turaţia roţii de lanţ, în 
rot/min; va – viteza admisibilă a lanţului. 
 Viteza instantanee a lanţului, pentru o viteză unghiulară a roţii de lanţ conducătoare constantă, 
este variabilă, datorită faptului că lanţul înfăşoară roţile după un contur poligonal. În fig. 2.9, a…d 
este prezentată succesiunea fazelor caracteristice procesului angrenării dintre un dinte al roţii 
conducătoare şi lanţ, la o rotire a roţii cu un unghi la centru corespunzător unui pas, de 3600/z. 
 La intrarea rolei lanţului în contact cu dintele roţii, în punctul 1 (fig. 2.9, a), viteza periferică 
constantă a roţii vp se transmite articulaţiei lanţului, a cărei mişcare poate fi privită ca o deplasare 
după două direcţii: o direcţie longitudinală (în lungul ramurii lanţului) şi alta normală pe ramura 
lanţului (punctul 2 din fig. 2.9, b). Pe aceste direcţii, articulaţia lanţului se deplasează cu vitezele vl, 
respectiv vn, viteze care sunt componentele vitezei vp a roţii. 
 În raport cu unghiul ϕ dintre normala la direcţia ramurii lanţului şi raza vectoare a articulaţiei 
(v. fig. 2.9, b), cele două componente ale vitezei se calculează cu relaţiile: 

 
.sin

2
sin

;cos
2

cos

1

1

ϕω=ϕ=

ϕω=ϕ=

d
pn

d
pl

D
vv

D
vv

 (2.2) 

 

 
Fig. 2.8 
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 Când articulaţia ajunge – după rotirea roţii cu unghiul 1800/z – în punctul 3 (fig. 2.9, c), 
unghiul ϕ = 0, deoarece raza vectoare a articulaţiei coincide cu normala la ramura lanţului. În acest 
punct viteza vl are valoarea maximă vl max, egală cu viteza periferică a roţii vp, viteza normală vn 
devenind nulă. 
 După ce articulaţia depăşeşte punctul 3, componenta vl se micşorează, păstrându-şi direcţia şi 
sensul, iar componenta vn îşi schimbă sensul, astfel încât în punctul 4 (fig. 2.9, d), după rotirea roţii 
cu unghiul 3600/z, la unghiul ϕ = 1800/z, viteza vl are valoarea minimă vl min, egală cu cea din punctul 
de intrare 1, iar viteza vn are valoarea maximă – vn max, egală şi de sens contrar celei din punctul de 
intrare 1. 

Fig. 2.9 
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 Relaţiile (2.2) sunt reprezentate grafic în fig. 2.9, e, ţinând seama de intervalul de variaţie al 
unghiului ϕ, între ϕmax = +1800/z şi ϕmin = -1800/z, corespunzător rotirii roţii cu un unghi de 3600/z. 

Pe acest interval, viteza vl prezintă o creştere de la o valoare minimă vl min (la ϕ = 1800/z) la o valoare 
maximă vl max= vp (la ϕ =0), apoi o descreştere la aceeaşi valoare vl min. Această variaţie este ciclică, 
repetându-se pe fiecare interval de rotaţie egal cu 3600/z şi produce accelerări şi decelerări ale 
lanţului, introducând sarcini dinamice în transmisie. În aceste condiţii, roata condusă va avea o 
mişcare de rotaţie neuniformă (ω2 ≠ const.), preluând accelerările şi decelerările lanţului. 
 Pe acelaşi interval, viteza normală vn variază între vn max şi – vn max, introducând oscilaţii ale 
ramurii lanţului. La reluarea ciclului, în momentul intrării unei noi zale în contact cu dintele roţii 
conducătoare, datorită saltului vitezei vn de la – vn max la vn max, acest contact are loc cu şoc. 
 Deoarece valorile extreme ale celor două componente ale vitezei sunt dependente atât de 
viteza periferică a roţii cât şi de pasul lanţului, pentru a micşora sarcinile dinamice, zgomotul şi 
uzura articulaţiilor, se limitează viteza lanţului şi se recomandă utilizarea lanţurilor cu paşi cât mai 
mici (pe două sau trei rânduri). 
 Raportul de transmitere mediu se calculează cu una din relaţiile: 

,
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D
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nii ===

ω
ω

==  (2.3) 

în care: ω1,2 sunt vitezele unghiulare ale roţilor de lanţ; n1,2 – turaţiile roţilor; Dd1, Dd2 – diametrele 
de divizare ale roţilor.  

Raportul de transmitere, ca urmare a variaţiei vitezei roţii conduse, este variabil, în calcule 
considerându-se o valoare medie. Valorile raportului de transmitere sunt limitate de dimensiunile de 
gabarit ale transmisiei, recomandându-se i ≤ 8, iar la transmisiile cu funcţionare lentă i ≤ 15.  
 Numerele de dinţi ai roţilor de lanţ. Numărul minim de dinţi ai roţii mici z1 este limitat de 
uzura articulaţiilor, de sarcinile dinamice şi de zgomotul produs în funcţionarea transmisiei; la 
numere mici de dinţi creşte neuniformitatea mişcării. Valorile minime ale lui z1 se aleg în funcţie de 
raportul de transmitere i, pentru lanţurile cu role şi cele cu bucşe, respectiv în funcţie de pas şi 
turaţia maximă admisă la roata conducătoare, pentru lanţurile cu eclise dinţate. 

Numărul maxim de dinţi ai roţii conduse z2 = iz1 se limitează la 100...120 în cazul lanţurilor 
cu bucşe sau role şi la 120...140 în cazul lanţurilor cu eclise dinţate. La valori mari ale lui z2, chiar o 
alungire redusă a lanţului – apărută în urma uzării articulaţiilor – duce la o deplasare a lanţului în 
lungul profilului dinţilor roţii de lanţ şi la o angrenare incorectă. 

Pasul lanţului reprezintă distanţa dintre centrele a două articulaţii învecinate, valorile 
acestuia fiind standardizate; pasul reprezintă parametrul de bază al lanţului. 

Pasul lanţului influenţează gabaritul transmisiei, sarcinile dinamice, zgomotul în funcţionare, 
neuniformitatea mişcării şi turaţia limită a roţii mici, micşorarea acestuia putându-se obţine prin 
folosirea lanţurilor pe mai multe rânduri.  
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Diametrele cercurilor de divizare ale roţilor de lanţ 
se determină cu relaţiile (fig. 2.10):  

1 2
1 2

; .
sin(180 / ) sin(180 / )d d

p pD D
z z

= =                (2.4) 

 Distanţa dintre axe preliminară Aprel se alege 
respectând condiţia  
 Amin < Aprel < Amax,                                                  (2.5) 
în care Amin se stabileşte din condiţia ca unghiul sub care 
lanţul înfăşoară roata mică să fie minim 1200, iar Amax din 
condiţia ca săgeata ramurii antrenate să nu aibă valori prea 
mari. 

 Când nu este impusă, din considerente de gabarit, distanţa dintre axe se alege  
 Aprel = Aoptim = (30...50)p. (2.6) 

 Unghiurile de înfăşurare a lanţului pe roţile de lanţ se determină cu relaţiile (fig. 2.11): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.180

;120180
0

2

00
1

γ+=β

>γ−=β
 (2.7)  

 Unghiul de înclinare a ramurilor lanţului se determină cu relaţia  

 .
22

sin 12

A
DD dd −

=
γ  (2.8)  

 Lungimea lanţului se obţine prin însumarea lungimilor diferitelor porţiuni de lanţ  
(v. fig. 2.11) 

 1 2 1 2 1 2
180 180cos / 2 cos / 2 ,

360 360
L L L L L A A z p z pβ β

− γ + γ
= + + + = γ + γ + +  

rezultând, prin înlocuiri matematice uzuale, lungimea aproximativă a lanţului 

 
Fig. 2.10 

 
Fig. 2.11 
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A reprezentând distanţa dintre axe preliminară. 
 Numărul de zale ale lanţului se stabileşte în funcţie de lungimea lanţului şi de pasul acestuia, 
cu relaţia 

 
p
LW = , (2.10) 

valoarea rezultată rotunjindu-se la un număr întreg. 
 Lungimea definitivă a lanţului este dată de relaţia 
 L = Wp. (2.11) 
 Distanţa dintre axe recalculată se determină cu relaţia 
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iar distanţa dintre axe de montaj, cu relaţia 
 A = Arec - ∆A, (2.13) 
cantitatea ∆A = (0,002...0,004)Arec ţinând seama de asigurarea săgeţii de montaj. 
  
 2.4. FORMELE ŞI CAUZELE DETERIORĂRII TRANSMISIILOR PRIN LANŢ 
 
 Identificarea formelor de deteriorare a transmisiilor prin lanţ şi stabilirea cauzelor care le 
provoacă permit proiectanţilor să evite sau să limiteze efectele acestora şi astfel să fie respectate 
condiţiile unei funcţionări sigure, într-o perioadă de timp stabilită. Se vor evidenţia atât forme de 
deteriorare ce pot fi evitate prin calcule de rezistenţă cât şi prin măsuri tehnologice şi funcţionale 
(de întreţinere). 
 Uzarea articulaţiilor este principala formă de deteriorare a transmisiilor prin lanţ, cauza fiind 
apariţia, în timpul funcţionării, a unor presiuni pe suprafeţele în mişcare relativă (bolţuri-bucşe, 
bucşe-role). În urma uzării se produce o mărire a lungimii lanţului, ceea ce conduce la o angrenare 
incorectă a lanţului cu dinţii roţilor de lanţ. Pentru evitarea unor uzări pronunţate, între suprafeţele 
în contact trebuie să existe o peliculă de lubrifiant rezistentă, presiunea efectivă în peliculă fiind 
limitată la o valoare admisibilă. Calculul principal va fi la strivire a peliculei de lubrifiant din zona 
de contact. 
 Distrugerea suprafeţelor funcţionale prin apariţia de ciupituri (oboseala de contact), ca 
urmare a solicitării de contact, variabilă în timp, apare numai la transmisiile bine unse şi bine 
etanşate, la care uzura abrazivă este neînsemnată. Se evită prin alegerea unor materiale cu durităţi 
superficiale mari. 
 Uzarea dinţilor roţilor de lanţ poate fi micşorată prin alegerea corespunzătoare a materialului 
şi tratamentului pentru acestea şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de ungere. 
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 Ruperea ecliselor, în dreptul găurilor pentru bolţuri sau bucşe, în cazul lanţurilor clasice, sau 
în zona mediană a ecliselor dinţate, apare la lanţuri puternic solicitate şi care funcţionează la viteze 
mari. Se impune limitarea vitezei de funcţionare şi efectuarea unui calcul de rupere statică prin 
tracţiune. Prin acest calcul se ţine seama şi de existenţa altor solicitări ale elementelor constitutive 
ale lanţului - de exemplu, forfecarea bolţului în zona de capăt a bucşelor şi încovoierea acestuia, în 
limita jocului dintre bolţ şi bucşă. 
 Rotirea ecliselor faţă de bolţuri, respectiv faţă de bucşe, apare accidental, în cazul unei 
execuţii şi montaj necorespunzătore a elementelor lanţului. 
 

 2.5. MATERIALE UTILIZATE LA EXECUŢIA LANŢURILOR ŞI A ROŢILOR DE 
LANŢ 

 
 Eclisele se execută din oţeluri carbon de calitate sau din oţeluri aliate de îmbunătăţire, 
duritatea după îmbunătăţire fiind cuprinsă între 275 şi 360 HB. Ca semifabricat se foloseşte 
platbanda laminată la rece. 
 Bolţurile, bucşele şi rolele se execută din oţeluri carbon de calitate sau oţeluri aliate de 
cementare, duritatea după tratament ajungând până la 60 HRC. 
 Roţile de lanţ se execută din diverse materiale: din oţeluri cu conţinut mediu de carbon, 
netratate termic - în cazul transmisiilor puţin solicitate – sau îmbunătăţite – în cazul unor condiţii 
medii de solicitare; din oţeluri de cementare, având duritatea, după tratament, cuprinsă între 48 şi 58 
HRC – în cazul unor sarcini şi viteze mari -  sau din oţeluri de îmbunătăţire, călite superficial, prin 
curenţi de înaltă frecvenţă, până la durităţi cuprinse între 42 şi 52 HRC; din fontă – în cazul 
regimurilor de funcţionare uşoare şi mediu de funcţionare impur. 
  
 2.6. FORŢE ÎN TRANSMISIILE PRIN LANŢ 
 
 Fiind o transmisie de forţă, principala sarcină ce trebuie transmisă de o transmisie prin lanţ 
este forţa utilă Fu, ce se determină cu relaţia 

 [ ] ,1055,9;
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u ⋅===  (2.14) 

în care: P este puterea de transmis, în kW; vm – viteza medie a lanţului, în m/s; Mt1 – momentul de 
torsiune la arborele roţii conducătoare, în Nmm; Dd1 – diametrul de divizare al roţii conducătoare, 
în mm. 

 Asupra lanţului mai acţionează şi o componentă a forţei centrifuge *
cF , care solicită lanţul la 

tracţiune. Această forţă acţionează pe întregul contur al lanţului, provocând uzarea suplimentară a 
articulaţiilor, fără însă a se transmite arborilor. Se ia în considerare numai la viteze de peste 5 m/s şi 
se determină cu relaţia 
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în care: q este greutatea unui metru liniar de lanţ, în N/m; g - acceleraţia gravitaţională, în m/s2. 
 Greutatea lanţului provoacă, la nivelul ramurii pasive, sarcini de întindere proporţionale cu 
greutatea q, cu lungimea ramurii şi cu unghiul de înclinare a ramurii pasive faţă de orizontală. 
 În fig. 2.12 este prezentată schema forţelor într-o transmisie prin lanţ la care linia centrelor 
este înclinată faţă de orizontală cu unghiul δ. Relaţia de determinare a forţei datorate greutăţii 
lanţului este 

 [ ],10
8

10 2
323 NLqK

f
LqFF f
rel

quq
−− ===  (2.16)  

unde: %100
2L
ff rel = , f fiind 

săgeata reală, în mm; L2 – 
lungimea ramurii pasive a 
lanţului, în mm; Kf – coeficient 
care ţine seama de mărimea 
săgeţii relative frel şi de 
înclinarea liniei centrelor faţă de 
orizontală, adică de mărimea 
unghiului ψ = δ - γ/2, unde 

A
DD dd

22
sin 12 −

=
γ ; acest factor 

se poate alege din fig. 2.12, b. 
La ieşirea lanţului de pe roata 

motoare (punctul A1 din fig. 2.12), forţa Fq = 
Fqu este dată de relaţia (2.16), pentru ca la 
intrarea în angrenare a lanţului cu roata condusă 
să se determine cu relaţia 

 ).sin(10 2
3

0 ψ+≈= −
fqq KLqFF     (2.17) 

 Din echilibru de forţe se poate 
concluziona că forţa totală din ramura activă 
este 
 F1 = KAFu + F2,                                (2.18) 
unde: KA este un factor al regimului de 
funcţionare (v. fig. 2.13); Fu – forţa utilă, dată 
de relaţia (2.14); F2 – forţa din ramura pasivă, 
care reprezintă suma forţei datorate greutăţii 
ramurii pasive şi a componentei forţei centrifuge 

                                           a 

b 
Fig. 2.12 
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care acţionează în lungul ramurilor lanţului  
 F2 = Fq + Fc.  (2.19) 

   
 Forţa din ramura activă va fi 
 F1 = KAFu + Fq + Fc, (2.20) 
iar forţele care încarcă arborii 
 Fa = KAFu + 2Fq, (2.21) 
cu valori diferite pe cei doi arbori şi anume Fa0 şi Fau, dacă în relaţia (2.21) se introduc valorile 
forţei Fq date de relaţia (2.16) pentru Fqu şi (2.17) pentru Fq0.  
 Randamentul transmisiilor prin lanţuri cu role, precis executate şi bine unse, este cuprins între 
0,96 şi 0,98, pierderile prin frecare fiind compuse din: pierderi prin frecarea în articulaţii; pierderi 
prin frecarea dintre eclise; pierderi prin frecarea dintre dinţii roţilor de lanţ şi zalele lanţului; 
pierderi prin frecarea dintre role şi bucşe; pierderi prin frecarea din reazeme; pierderi pentru 
barbotarea uleiului, în cazul ungerii prin barbotare. Cele mai mari sunt pierderile în articulaţii şi 
reazeme, iar la viteze mari şi pierderile pentru barbotarea uleiului. 

Fig. 2.13 
Exemplul indicat corespunde următoarelor: acţionare prin motor electric, condiţii medii de 

pornire, acţionare prin lanţuri, 8 ore funcţionare pe zi → KA = 1,6 
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 2.7. CALCULUL TRANSMISIILOR PRIN LANŢ 
  
 2.7.1. Calculul la strivire 
 Principala cauză a ieşirii din funcţiune a transmisiilor prin lanţ este uzarea articulaţiilor. La o 
uzare pronunţată a acestora, lungimea lanţului creşte, nu se mai realizează o angrenare 
corespunzătoare a lanţului cu dinţii roţilor de lanţ, ce măreşte zgomotul, funcţionarea devenind mai 
neuniformă şi rezultând sarcini dinamice foarte mari. 
 Pentru evitarea acestei forme de distrugere, la lanţurile cu bolţuri, bucşe sau role, se va 
efectua un calcul la strivire a zonelor în contact între care există mişcare relativă (bolţ-bucşă) şi se 
vor lua măsuri constructive şi de exploatare a transmisiei – introducerea unui sistem de întindere, 
respectiv realizarea unei ungeri corespunzătoare. 
 Prin calculul de rezistenţă la strivire a peliculei de lubrifiant se defineşte capacitatea portantă 
a transmisiilor prin lanţ. Conform acestui criteriu, forţa admisibilă ce poate fi transmisă de lanţ se 
calculează cu relaţia  

 ,
e

la
a K

ApF =  (2.22)  

în care: pa este presiunea admisibilă la strivire a peliculei de lubrifiant, stabilită experimental, pentru 
condiţii medii de exploatare - se alege în funcţie de pas şi de turaţia roţii mici; Al – proiecţia 
suprafeţei de contact dintre bolţ şi bucşă (Al = a1d3, unde d3 este diametrul bolţului şi a1 – lungimea 
bucşei); Ke – coeficient global de exploatare.  

 Coeficientul Ke ţine seama de condiţiile 
reale de execuţie şi exploatare a transmisiei 
proiectate, care diferă, de regulă, de cele pentru 
care s-a stabilit presiunea admisibilă la strivire pa. 
Acest coeficient se exprimă sub forma produsului 
unor coeficienţi parţiali de corecţie  
         ,furiAde KKKKKKK =                 (2.23) 

unde: Kd este un coeficient care ţine seama de 
felul sarcinii (constantă sau cu şocuri); KA – 
coeficient care ţine seama de distanţa dintre axe; 
Ki – coeficient care ţine seama de înclinarea liniei 

centrelor faţă de orizontală; Kr – coeficient care ţine seama de sistemul de reglare a distanţei dintre 
axe; Ku – coeficient care ţine seama de felul ungerii; Kf  – coeficient care ţine seama de numărul 
schimburilor de lucru. 
 Cu această forţă admisibilă, se determină puterea pe care o poate transmite lanţul pe un rând, 
cu relaţia 

 
100

ma
a

vFP =  (2.24) 

 
Fig.2.14 
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şi apoi, în ipoteza încărcării uniforme a celor două sau trei rânduri ale lanţului, numărul necesar de 
rânduri 

 ,
a

r P
Pz =  (2.25) 

unde P este puterea ce trebuie transmisă de lanţ; în funcţie de valoarea obţinută pentru zr, se alege o 
variantă cu zr = 1, 2 sau 3. 
 Pentru lanţurile cu eclise dinţate, apelându-se la acelaşi criteriu al capacităţii portante, se 
determină lăţimea necesară a lanţului, definită prin numărul de eclise ce se montează pe un bolţ. 
 Puterea folosită în relaţia de calcul a lăţimii lanţului, numită putere de calcul de exploatare, se 
calculează cu relaţia 
 Pce = KePc, (2.26) 
în care: Ke = KdKt este un coeficient de exploatare (Kd – ţine seama de tipul maşinii motoare, a celei 
antrenate, de caracterul sarcinii şi de execuţia şi exploatarea transmisiei; Kt – ţine seama de 
temperatura de funcţionare a transmisiei); Pc – puterea de calcul. Pentru vm ≤ 5 m/s, Pc = P (dată de 
proiectare), iar pentru v > 5 m/s, Pc = P + Pcentrifugal.  
 Lăţimea necesară a lanţului, pentru o durabilitate de 10000 ore, se determină cu relaţia 

 
23

250 ,ce
nec

a m

PB B
p v

= ≤  (2.27) 

în care B este lăţimea din catalog a lanţului ales. 
 
 2.7.2. Calculul la rupere 
 În timpul funcţionării, se poate produce şi ruperea lanţului, datorită solicitărilor la care sunt 
supuse elementele componente – eclisele şi bolţurile. 
 Astfel, pentru lanţurile cu bolţuri, bucşe sau role, conform fig. 2.15, se pot evidenţia 
următoarele solicitări: 

- forfecarea bolţului în zona definită de eclisele interioare şi exterioare 

 ;
4

cu,
2

2
3dA

A
F

f
f

f
π

==τ  (2.28) 

 - încovoierea bolţului (în limita jocului dintre bolţ şi eclisa exterioară)  

 
 a b 

Fig. 2.15 
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 - tracţiune, în zona slăbită a eclisei de către gaura pentru bucşă (fig. 2.15, b) 

 ( ) .şi
2

cu, sdgAFF
A
F

bett
t

t
t −===σ  (2.30) 

 Pentru lanţurile cu eclise dinţate, eclisa este solicitată la tracţiune excentrică, tensiunea totală 
(fig. 2.16) fiind 
 σ = σt + σi, (2.31) 
unde:  

 ,
An

F
e

t =σ cu A = g s (s – grosimea unei eclise), 

 
6

şicu,
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i ===σ  (ne – numărul de eclise). 

De regulă, se efectuează un calcul static la tracţiune, 
ruperea fiind evitată dacă 

 ,
1

a
r c

F
Sc ≤=               (2.32) 

unde: c este coeficientul de siguranţă efectiv; Sr – sarcina de 
rupere, stabilită experimental, pentru fiecare tipodimensiune 

de lanţ şi dată în standarde; F1 – sarcina ce încarcă ramura activă a lanţului; ca – coeficient de 
siguranţă admisibil (ca = 7…18 – pentru lanţuri clasice; ca = 7…12 – pentru lanţuri cu eclise 
dinţate). 
 Etapele care trebuie parcurse pentru calculul transmisiilor prin lanţuri cu bolţuri, bucşe sau 
role, respectiv pentru lanţurile cu eclise dinţate, sunt prezentate în tabelul 2.1.  
 

Tabelul 2.1 
Etapele de calcul ale transmisiilor prin lanţ 

Elementul 
calculat sau ales 

Lanţ cu bolţuri, bucşe sau role Lanţ cu eclise dinţate 

1 2 3 
DATE DE 

PROIECTARE 
• Puterea P, kW 
• Turaţia la intrare n1, rot/min 
• Raport de transmitere i 
• Precizări privind condiţiile de execuţie şi exploatare 

Numărul de dinţi ai 
roţii mici z1 

z1min = 11…13, pentru v < 4 m/s şi  
p < 20 mm 
z1min = 14…16, pentru v < 7 m/s şi  
încărcări medii 
z1min = 17…25, pentru v < 24 m/s  

z1min = 17, pentru 2650 rot/min < 
n1 < 3300 rot/min 
z1min = 19, pentru n1 = 2200 
rot/min 
z1min = 21, pentru 1350 rot/min < 
n1 < 1650rot/min 

 
Fig. 2.16 
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Tabelul 2.1 (continuare) 
1 2 3 

z2 = i z1 < z2max Numărul de dinţi ai  
roţii mari z2 z2max = 120 

Frecvent z2 = 30…80 
z2max = 140 

Pasul lanţului p, mm Se aleg din standardele lanţului, trei 
la patru variante de paşi 

p ≤ 15,87 mm - pentru n1 > 2650 
rot/min 
p = 19,05 mm - pentru n1 = 2200 
rot/min 
p > 25,4 mm - pentru n1 < 1650 
rot/min 

am vnpzv ≤
⋅

=
100060

11  
Viteza medie a  
lanţului vm, m/s 

va < 0,3 m/s, pentru lanţuri cu 
bolţuri 
va < 3 m/s, pentru lanţuri cu bucşe 
va ≤ 15 m/s, pentru lanţuri cu role şi 
zale scurte 

va ≤ 30 m/s 

Numărul zr de 
rânduri ale lanţului 
cu bucşe şi/sau role, 
respectiv lăţimea 
lanţului cu eclise 
dinţate Bnec, mm 

a
r P

Pz =  

;
100

a m a l
a a

e

F v p AP F
K

= =  

pa – presiunea admisibilă  
Al = d3a1; d3 şi a1 se aleg din 
standarde  
Ke = KdKAKiKrKuKf – coeficient de 
exploatare 
Kd – coeficient dinamic (Kd = 1 – 
sarcină constantă; Kd = 1,2…1,5 – 
sarcină cu şoc) 
KA – coeficient al distanţei între axe 
(KA = 1,25, pentru A < 25p; KA = 1, 
pentru A = (30…50)p; KA = 0,8, 
pentru A = (60…80)p) 
Ki – coeficient al înclinării liniei 
centrelor (Ki = 1, pentru înclinări ψ 
< 450; Ki = 0,15 ψ , pentru înclinări 
ψ ≥ 450  - ψ, în grade) 
Kr – coeficientul reglării lanţului (Kr 
= 1 – reglare prin deplasarea unei 
roţi; Kr = 1,1 – reglare cu roţi de 
întindere; Kr = 1,25 – nu există 
reglare) 

B
vp

P
B

ma

ce
nec ≤=

3 2

250
 

pa – presiunea admisibilă 
Pce = KePc 
Ke = KdKt – coeficient de 
exploatare 
Kd – coeficient de regim  
(Kd = 1,0…1,9 – transmisii 
obişnuite; Kd = 1,0…1,5 – 
transmisii cu dispozitive de 
întindere) 
Kt  - coeficient de temperatură  
(Kt = 2…3 -  pentru t ≤ -250C;  
Kt = 1 - pentru -250C < t ≤ 1500C; 
Kt = 1,2…1,5 -  pentru t > 1500C) 
Pc – putere de calcul 
Pc = P -  pentru vm ≤ 5m/s; Pc = P 
+ 10-3Fcvm – pentru vm > 5m/s, cu 

2
m

c
q v

F
g

=   

q – greutatea unui metru liniar de 
lanţ, în N/m 
g – acceleraţia gravitaţională, în 
m/s2 
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Tabelul 2.1 (continuare) 
1 2 3 

 Ku – coeficient de ungere (Ku = 0,8 – 
ungere continuă în baie sau cu 
pompă; Ku = 1 – ungere prin 
picurare; Ku = 1,25 – ungere 
periodică) 
Kf – coeficient de funcţionare (Kf = 1 
– un schimb de lucru; Kf = 1,25 – 
două schimburi; Kf = 1,5 – trei 
schimburi) 

 

Distanţa preliminară 
dintre axe Aprel, mm 

Aprel optim = (30…50)p; Aprel max = 80p 

Lungimea 
aproximativă a 
lanţului La, mm 

prel
prela A

pzzpzzAL
22

1221

22
2 








π
−

+
+

+=  

Numărul de zale ale 
lanţului W p

LW = ; W – număr întreg (şi par pentru lanţ cu bucşe sau role) 

Lungimea definitivă a 
lanţului L, mm 

L = Wp 

Distanţa dintre axe 
recalculată Arec, 
respectiv distanţa 
dintre axe de montaj 
A, mm 






















π
−

−





 +

−+
+

−=
2

12
2

2121

2
8

224
zzzzWzzWpArec  

A = Arec - ∆A 
∆A = (0,002…0,004)Arec 

;
1

a
r c

F
Sc ≤=  Sr din standardul lanţului 

Verificarea la rupere 

ca = 8…15 ca = 7…12 
Forţa din ramura 
activă (motoare) F1, N 

1 ( )A u q cF K F F F= + +  

g
qv

FKqLF
Dd
M

F m
cfq

t
u

2

2
3

1

1 );sin(10;
2

=ψ+== −  

2
cos2

γ
= AL  

KA  - din fig. 2.13; Kf  –  din fig. 2.12, b 
q – greutatea unui metru liniar de lanţ, în N/m (din standarde) 
g – acceleraţia gravitaţională, în m/s2 

Forţele ce încarcă 
arborii Fa1,2, N 

Fa1,2 = KAFu + 2Fq1,2 
Fa1 = Fau = KAFu + 2Fqu 
Fqu – v. relaţia (2.16) 
Fa2 = Fa0 = KAFu + 2Fq0 
Fq0 – v. relaţia (2.17) 
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 2.8. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ŞI DE EXPLOATARE 
  
 2.8.1. Roţile de lanţ 
 Roţile de lanţ sunt constituite din discul roţii, care are la periferie dinţi dispuşi echidistant,  
şi butucul roţii, care este montat pe arborele de la care sau la care se transmite momentul de 
torsiune. 
 În funcţie de dimensiunile roţilor, pentru lanţurile cu bolţuri, bucşe sau role, acestea se pot 
executa dintr-o bucată, pentru roţi de dimensiuni mici (fig. 2.17, a) sau din două bucăţi (disc, 
respectiv butuc), îmbinate prin sudură sau asamblate prin şuruburi (fig. 2.17, b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Roţile pentru lanţurile cu eclise dinţate sunt mai late decât cele pentru lanţurile clasice, 
lăţimea lor fiind dată de numărul de eclise montate pe un bolţ. 
 Profilul dinţilor roţilor de lanţ este determinat de tipul lanţului. Geometria danturii este 
definită prin forma şi mărimea profilelor dinţilor în planele frontal şi axial. 
 Roţile pentru lanţurile cu bucşe sau role au profilul frontal al dinţilor constituit din semiarcul 
locaşului rolei, flancul activ al profilului şi arcul capului dintelui (fig. 2.18, a). În fig. 2.18, b sunt 
prezentate profilele dinţilor în plan axial, pentru lanţul simplu, dublu şi triplu. 
 Principalele elemente geometrice din cele două plane, pentru roţile lanţurilor cu bucşe sau 
role, respectiv cu eclise dinţate, sunt prezentate în fig. 2.18, respectiv 2.19, iar relaţiile de calcul ale 
acestora în tabelul 2.2. Se precizează faptul că pentru lanţurile cu eclise dinţate forma dintelui în 
secţiune axială este determinată de modul de amplasare a ecliselor de ghidare (fig. 2.19, b, roata de 
lanţ este pentru eclisa de ghidare interioară). Pentru forma roţilor v şi fig. 2.6, c şi d. 
 
 
 

 a b 
Fig. 2.17 
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Fig. 2.19 

 

Fig. 2.18 
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Tabelul 2.2 
Relaţii pentru determinarea elementelor geometrice ale danturilor roţilor de lanţ, pentru lanţuri cu 

role şi zale scurte şi pentru lanţuri cu eclise dinţate 
Roţi de lanţ 

Elementul geometric 
Lanţuri cu role şi zale scurte 

(fig. 2.18) 
Lanţuri cu eclise 
dinţate (fig. 2.19) 

Denumire Simbol şi 
unitatea de 

măsură 

Relaţii de calcul 

1 2 3 4 
Numerele de dinţi ai pinionului z1 şi roţii z2 
Pasul lanţului p 

Elemente cunoscute după 
calculul de rezistenţă, 
alese din standarde sau 
cataloage de firmă 

z1 
z2 

p, mm 
d1, mm 

amin, mm 

Diametrul nominal al rolei 
d1 
Distanţa minimă între 
eclisele interioare amin 

Înălţimea dintelui 
eclisei b1, măsurată de 
la centrul articulaţiei 

Pasul unghiular α1,2, 

ϕ1,2, grade 
2,1

2,1
360
z

=α  
2,1

2,1
360
z

=ϕ  

Diametrul de divizare Dd1,2, mm 







 α
=

2
sin/ 2,1

2,1 pDd  






 ϕ
=

2
sin/ 2,1

2,1 pDd  

Diametrul de vârf 
(exterior) 

De1,2, mm De1,2max = Dd1,2 + 1,25p - d1 

1
2,1

2,1min2,1
6,11 d

z
pDD de −










−+=

De1,2min < De1,2 < De1,2max 

2/2,1ϕ
=

tg
p De1,2  

Înălţimea dintelui h, mm 
2

DD
h ie −

=  h = b1 + e 
e = 0,1p – jocul radial 
b1 – înălţimea dintelui 
eclisei 

Diametrul de fund 
(interior) 

Di1,2, mm Di1,2 = Dd1,2 – d1 

2/cos
2

2,1
2,12,1 ϕ

−=
hDD di

 
Unghiul dintre două 
flancuri antiomologe care 
generează un gol 

β1,2, grade 

- 

β1,2 = α - ϕ1,2 

α = 60 – unghiul 
format de flancurile 
active ale ecliselor 

Unghiul format de 
flancurile unui dinte 

γ1,2, grade - γ1,2 = α - 2ϕ1,2 

Unghiul locaşului rolei δ1,2, grade 
1,2 max

1,2

90140
z

δ = −  

1,2 min
1,2

90120
z

δ = −  

δ1,2 min < δ1,2 < δ1,2 max 

- 

Raza flancului dintelui R2 1,2, mm 0,12d1(z1,2 + 2) < R2 1,2 < 

0,008d1 ( )1802
2,1 +z  - 
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Tabelul 2.2 (continuare)  
1 2 3 4 

Lăţimea dintelui B1, mm Pentru p ≤ 12,7 mm 
B1 = 0,93amin (lanţ cu un rând de 
zale) 
B1 = 0,91amin (lanţ cu două sau trei 
rânduri) 
Pentru p > 12,7 mm 
B1 = 0,95amin (lanţ cu un rând de 
zale) 
B1 = 0,93amin (lanţ cu două sau trei 
rânduri) 

- 

Lăţimea danturii roţilor 
pentru lanţuri duble sau 
triple 

B2; B3, 
mm 

B2 = B1 + e 
B3 = B1 + 2e 
e – distanţa dintre rândurile de 
dinţi (se alege din standarde) 

- 

Teşirea dintelui f, mm f = (0,1…0,15)p - 

Raza de racordare 
(teşire) a flancului 
dintelui R3, respectiv a 
flancului degajării 
canalului de ghidare r şi 
poziţionarea centrului 
razei de curbură faţă de 
vârful dintelui c1 

R3, 
r, 
c1, 

mm 

R3 ≥ p r ≈ p 
c1 ≈ 0,4p 

Lăţimea canalului de 
ghidare 

s1, mm - s1= 2s 
s – grosimea unei 
eclise 

Adâncimea canalului de 
ghidare 

h1, mm – h1 ≈ 0,75p 

Lăţimea roţii (lungimea 
dintelui) 

b, mm – b = B + s1 
B – lăţimea 
lanţului 

Raza de racordare la 
obada roţii 

R4, mm R4 = 0,2  - pentru p ≤ 9,525 mm  
R4 = 0,3 -  pentru 9,525 mm < p ≤ 
≤ 19,05 mm 
R4 = 0,4 -  pentru 19,05 mm < p ≤ 
≤ 44,45 mm 
R4 = 0,6 -  pentru p > 44,5 mm 

– 

Diametrul obezii roţii D5, mm 
4max15 2105,1

z
180ctg RbpD −−−=

b1max – lăţimea maximă a eclisei 
zalei interioare (măsurată în 
dreptul găurii eclisei), dată în 
standardul lanţului 

– 

Raza locaşului rolei R1, mm R1min = 0,505d1 
R1max = 0,505d1 + 3

1069,0 d  
R1min < R1 < R1max 

– 
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 2.8.2. Amplasarea transmisiilor prin lanţ 
 Transmisiile prin lanţ se amplasează astfel ca lanţul să funcţioneze în plan vertical, poziţia 
optimă a liniei centrelor fiind cea orizontală sau înclinată faţă de orizontală cu un unghi δ = 300… 
600, când încă oscilaţiile ramurilor lanţului – activă şi pasivă – nu sunt determinante în funcţionarea 
transmisiei (fig. 2.20, a şi b).  

 
 Transmisiile  amplasate vertical (fig. 2.20, c şi d) necesită o reglare minuţioasă a întinderii 
lanţului, deoarece oscilaţia ramurii lanţului şi săgeata ce ia naştere, în urma încărcărilor ramurilor, 
tinde să scoată zalele lanţului din angrenarea cu dinţii roţii; se impune evitarea amplasării verticale 
a transmisiilor prin lanţ. 

 
 2.8.3. Întinderea lanţurilor 
 La transmisiile prin lanţ trebuie prevăzută posibilitatea reglării întinderii lanţului, deoarece  în 
urma uzării inevitabile a articulaţiilor  lanţul se alungeşte. Dispozitivul de întindere trebuie să poată 
compensa alungiri în limitele a doi paşi, după o astfel de alungire urmând să se îndepărteze două 
zale ale lanţului. 
 Reglarea întinderii se poate realiza prin deplasarea uneia din roţile de lanţ sau folosind  roţi 
dinţate sau role netede de reglare. Reglarea întinderii prin deplasarea uneia din roţile de lanţ 
constituie soluţia cea mai simplă. Roţile dinţate sau rolele netede de întindere se amplasează pe 
ramura antrenată, mai aproape de roata mare, cu excepţia cazului când acestea se montează în 
exterior şi când se amplasează în apropierea roţii mici, cu scopul măririi unghiului de înfăşurare. 
 În fig. 2.21 sunt prezentate soluţii pentru întinderea lanţului, în diverse situaţii funcţionale, 
după cum urmează: a – cu roţi de întindere; b -  cu roată de întindere plasată în exterior; c – cu roată 
de întindere şi arc, respectiv contragreutate; d – cu roată de întindere plasată în interior; e – cu 
patină; f – cu inel rotitor oval; g – cu patine şi roată acţionată hidraulic. 
 În cazul transmisiilor rapide şi de puteri mici, care funcţionează cu o ungere abundentă, se 
utilizează patine sau saboţi de întindere (fig. 2.22). În fig. 2.23 se prezintă transmisiile prin lanţ de 

 
Fig. 2.20 
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la mecanismele de distribuţie a două motoare cu ardere internă. În fig. 2.23, a, sistemul de întindere 
este cu roată de lanţ, amplasată pe ramura antrenată, la exterior, pe ramura motoare fiind plasată o 

 patină de ghidare, cu rolul de a limita vibraţiile acestei ramuri. În fig. 2.23, b, sistemul de întindere 
este cu sabot. 
 Apăsarea roţilor, rolelor, saboţilor sau patinelor pe lanţ se realizează permanent - prin 
intermediul unor arcuri sau hidraulic  - sau intermitent - prin deplasarea roţilor sau prin intermediul 
şuruburilor. 
 

 
 

Fig. 2.22 

 
Fig. 2.21 
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 2.8.4. Ungerea transmisiilor prin lanţ 
 Pentru transmisiile puternic solicitate, se folosesc următoarele sisteme de ungere: prin 
cufundarea lanţului în baia de ulei (v < 7 m/s); prin antrenarea uleiului cu ajutorul unor discuri cu 
palete (când nivelul uleiului din baie nu poate fi ridicat până în dreptul lanţului şi/sau v >10 m/s); cu 
circulaţie de ulei (la sarcini mari şi viteze foarte mari). 
 La transmisiile cu viteze medii, care nu funcţionează în carcase închise, se pot folosi 
următoarele sisteme de ungere: prin picurare; prin introducerea unsorii consistente în interiorul 
articulaţiilor lanţului, prin cufundarea periodică a acestuia în unsoare încălzită până la lichefiere. 
 Transmisiile care funcţionează la viteze sub 1 m/s şi care nu au o funcţionare continuă, se pot 
unge periodic, prin turnarea uleiului pe ramura inferioară a lanţului, la intrarea acesteia în angrenare 
cu roata de lanţ conducătoare.  
 
 2.8.5. Carcase şi apărători de protecţie 
 Transmisiile care funcţionează în carcase închise constituie soluţia cea mai bună, acestea 
asemănându-se cu reductoarele cu roţi dinţate. Pentru cele care nu funcţionează în carcase închise, 
se prevăd apărători de protecţie. 

 
 
 

Fig. 2.23 
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 3. TRANSMISII PRIN CURELE [3; 4; 8; 13; 14; 16; 29; 31] 
 
 3.1. CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE 
 
 Transmisiile prin curele sunt transmisii mecanice, care realizează transmiterea mişcării de 
rotaţie şi a sarcinii, de la o roată motoare la una sau mai multe roţi conduse, prin intermediul unui 
element flexibil, fără sfârşit, numit curea.  
 Transmiterea mişcării se poate realiza cu alunecare (la transmisiile prin curele late sau 
trapezoidale) sau fără alunecare (la transmisiile prin curele dinţate).  
 Transmiterea sarcinii se realizează prin intermediul frecării care ia naştere între suprafeţele în 
contact ale curelei şi roţilor de curea (în cazul transmisiilor cu alunecare) sau prin contactul direct 
dintre dinţii curelei şi cei ai roţii (în cazul transmisiilor fără alunecare). 
 O transmisie prin curele se compune din roţile de curea – conducătoare 1 şi condusă 2 – 
elementul de legătură (cureaua) 3 (fig.3.1), sistemul de întindere şi apărători de protecţie. 
 Forţa necesară de apăsare a curelei pe roţile 
de curea se realizează la montaj, prin întinderea 
(deformarea elastică) curelei. 
 Comparativ cu celelalte transmisii mecanice, 
transmisiile prin curele cu alunecare prezintă o serie 
de avantaje: se montează şi se întreţin uşor; 
funcţionează fără zgomot; amortizează şocurile şi 
vibraţiile; necesită precizie de execuţie şi montaj 
relativ reduse; costurile de fabricaţie sunt reduse; transmit sarcina la distanţe relativ mari între 
arbori; permit antrenarea simultană a mai multor arbori; funcţionează la viteze mari; asigură 
protecţia împotriva suprasarcinilor. 
 Dintre dezavantajele acestor transmisii se pot menţiona: capacitate de încărcare limitată; 
dimensiuni de gabarit mari, comparativ cu transmisiile prin roţi dinţate; forţe de pretensionare mari, 
care solicită arborii şi reazemele; raport de transmitere variabil, ca urmare a alunecării curelei pe 
roţi; sensibilitate mărită la căldură şi umiditate; durabilitate limitată; necesitatea utilizării unor 
dispozitive de întindere a curelei. 
 Unele dintre dezavantajele transmisiilor cu alunecare sunt anulate de transmisiile prin curele 
dinţate. Astfel: mişcarea se transmite sincron, vitezele unghiulare ale roţilor fiind constante şi 
ridicate; randamentul mecanic este mai ridicat; pretensionare mai mică la montaj, deci o solicitare 
redusă a arborilor şi lagărelor. 
 Principalele dezavantaje ale transmisiilor prin curele dinţate sunt legate atât de tehnologia de 
execuţie, mai pretenţioasă, atât a roţilor de curea dinţate cât şi a curelelor, cât şi de costurile 
montajului. 

 
Fig. 3.1 
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 Clasificarea curelelor se face în funcţie de forma secţiunii curelei (fig. 3.2), iar clasificarea 
transmisiilor prin curele se face în funcţie de poziţia relativă a axelor arborilor, a numărului de 
arbori antrenaţi (conduşi) şi a raportului de transmitere realizat.  
 După forma secţiunii, curelele pot fi: late (netede – fig. 3.2, a, politriunghiulare – fig. 3.2, b, 
dinţate – fig. 3.2, c), trapezoidale (fig. 3.2, d), rotunde (fig. 3.2, e). 

 
 
 
 
 
 

 Transmisiile prin curele late pot transmite puteri până la P = 2000 kW, la viteze periferice 
v ≤ 12 m/s şi rapoarte de transmitere i ≤ 6 (maxim 10). Utilizarea curelelor moderne, de tip 
compound, a dus la ridicarea performanţelor acestora, domeniul lor de utilizare fiind: P ≤  5000 kW; 
v ≤ 100 m/s; i ≤ 10 (maxim 20).  
 Transmisiile prin curele late politriunghiulare (Poly-V) transmit puteri P ≤ 2500 kW, la viteze 
periferice v ≤  50 m/s. 
 Transmisiile prin curele late dinţate pot transmite puteri până la P = 400 kW, la viteze 
periferice v ≤  80 m/s şi rapoarte de transmitere i ≤  8 (maxim 10). 
 Transmisiile prin curele trapezoidale pot transmite puteri până la P = 1200 kW, la viteze 
periferice v ≤  50m/s, atunci când distanţa dintre axe A < 3 m, iar raportul de transmitere maxim  
i ≤  8 (maxim 10). 
 Pentru aceste curele, în tabelul 3.1 sunt prezentate, în funcţie de diverşi parametri (economici, 
funcţionali etc.), câteva performanţe ale transmisiilor echipate cu aceste curele. 

Tabelul 3.1 
Performanţe ale transmisiilor prin curele 

Curele trapezoidale Parametrul Curele  
late 

Curele  
politriunghiulare 

Curele  
dinţate Clasice Înguste 

Curele 
rotunde 

Indicele costului 
instalării 

1,1 1,2 1,4 1,4 1,0 ND*) 

Întreţinere Da Da Nu Da Da Da 
Raport putere/volum 
(kW/cm3) 

0,8 1,7 1,9 0,7 1,8 ND*) 

Frecvenţa maximă a 
îndoirilor 

200 100 200 40 80 40 

Încărcarea arborilor*) (2…3)Fu (2…2,5) Fu Fu (2…2,5) Fu (2…3) Fu 
Randament % 97…98 97 98 95 96 95 
Raportul Fu/F0

*) 0,3…0,4 0,4…0,5 1 0,5…0,6 0,4 
*) ND – nu sunt date; Fu – forţa utilă; F0 – forţa de pretensionare. 
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 Clasificarea transmisiilor prin curele, în funcţie de criteriile mai înainte prezentate, este dată 
în tabelul 3.2. 

 
Tabelul 3.2 

Clasificarea transmisiilor prin curele 
Criteriul 

de 
clasificare 

Tipul transmisiei 

Cu axe paralele 

Cu ramuri deschise Cu ramuri încrucişate 

  
Cu axe încrucişate 

Fără role de ghidare Cu role de ghidare 

Poziţia 
relativă a 

axelor 
arborilor 
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Tabelul 3.2(continuare) 
Criteriul 

de 
clasificare 

Tipul transmisiei 

Cu un arbore condus (v. figurile de mai sus) 
Cu mai mulţi arbori antrenaţi (conduşi) 

Numărul 
arborilor 
conduşi 

 
Cu raport de transmitere constant (v. figurile de mai sus) 

Cu raport de transmitere variabil 
În trepte (cutie de viteze) Continuu (variator – v. cap. 4) 

Raportul 
de 

transmitere 

 
 

  
 3.2. TIPURI DE CURELE. MATERIALE. ELEMENTE CONSTRUCTIVE 
  
 Materialele din care se confecţionează curelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
de bază: să fie foarte elastice, pentru a  se putea înfăşura pe roţi cu diametre mici, fără ca tensiunile 
de încovoiere, care iau naştere, să aibă valori însemnate; coeficientul de frecare a elementului 
curelei în contact cu roata de curea să fie cât mai mare (pentru transmisiile prin curele cu 
alunecare); elementul curelei care preia sarcina principală de întindere să aibă o rezistenţă ridicată; 
elementul curelei, în contact cu roata, să fie rezistent la uzură şi oboseală şi să fie rezistent şi la 
acţiunea agenţilor externi; să fie ieftine.  
 
 3.2.1. Curele late netede (lise) 
 Materialele pentru aceste curele pot fi: pielea, ţesăturile textile, pânza cauciucată, materialele 
plastice, benzile metalice. 
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 Curelele din piele. Sunt confecţionate din piele de bovine, utilizându-se, de preferinţă, zona 
spinării animalului (crupon). Se execută dintr-un singur strat (simple) sau în mai multe straturi 
(multiple), lipite între ele, pe toată lungimea. Pielea se tăbăceşte cu tananţi vegetali şi, în cazuri 
speciale, cu tananţi minerali, obţinându-se, în acest caz, o flexibilitate mai mare. 
 Deşi pielea satisface multe din condiţiile impuse materialelor pentru transmisiile prin curele – 
rezistenţă la uzură, coeficient de frecare mare, rezistenţă la acţiunea unor agenţi exteriori (ulei, 
unsori, apă) – unele deficienţe – rezistenţă redusă la curgere a materialului (care duce la deformări 
plastice importante, respectiv la demontări frecvente pentru scurtarea şi reîmbinarea capetelor), 
rezistenţă redusă la oboseală şi faptul că este un  material deficitar – au făcut ca, în ultimul timp, 
aceste curele să fie din ce în ce mai puţin folosite, fiind înlocuite de curelele ţesute sau compound. 
 Curelele din ţesături textile. Sunt confecţionate din ţesături textile şi pot fi într-un singur 
strat sau în mai multe straturi. În cazul în care sunt executate din mai multe straturi, îmbinarea 
capetelor se poate realiza prin coasere, printr-o contextură specială sau prin lipire. 
 Materialul din care se execută cureaua poate fi un material textil natural (bumbac, celofibră, 
lână, păr de cămilă sau capră, cânepă, in, mătase naturală etc.) sau fibre sintetice (vâscoză, 
poliamide, poliesteri). 
 Curelele din ţesături textile prezintă unele avantaje: pot fi ţesute fără fine, ceea ce asigură 
transmisiei un mers liniştit; pot funcţiona la viteze mari v ≤ 60 m/s; pot funcţiona pe roţi de 
diametre mici, datorită flexibilităţii ridicate. Ca dezavantaje, se pot menţiona: durabilitate scăzută, 
datorită rezistenţei reduse a marginilor curelei; alungire în timp; sensibilitate la acţiunea căldurii, 
umezelii, acizilor etc. 
  Curelele din ţesături impregnate cu cauciuc. Sunt confecţionate din mai multe straturi de 
ţesături textile, solidarizate între ele prin cauciuc vulcanizat. Ţesăturile textile (inserţii) reprezintă 
elementul de rezistenţă al curelei. Inserţia se poate 
realiza sub forma unor straturi paralele (fig.3.3, a), 
prin înfăşurare în mai multe straturi sub formă de 
spirală (fig.3.3, b) sau în straturi concentrice 
(fig.3.3, c).  
 Aceste curele au între straturi şi la exterior 
cauciuc vulcanizat (fig. 3.3, d), fiind rezistente la 
umezeală şi la medii umede, acide sau bazice. 
Curelele înfăşurate sunt mai rigide decât cele 
stratificate, în schimb marginile sunt mai 
rezistente, putând fi utilizate la transmisiile cu 
ramuri sau axe încrucişate. 
 Dacă în loc de ţesătura textilă se folosesc inserţii sub formă de şnur (fig. 3.4), se obţin curele 
cu flexibilitate mărită. 
 Curelele din materiale plastice. Se folosesc două tipuri de curele, în care apare materialul 
plastic: curele numai din material plastic şi curele din material plastic şi alte materiale (compound = 

 
Fig. 3.3 
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compuse). Materialele plastice folosite sunt materialele poliamidice şi poliesterice, utilizate sub 
formă de folii de grosimi diferite sau sub formă de fire împletite sau cablate.  

 Materialele plastice prezintă avantajul unor rezistenţe la 
tracţiune şi uzare mai mari, dar nu prezintă o aderenţă prea bună 
la roţi (coeficienţi de frecare mici). Din acest motiv, materialele 
plastice singure au o utilizare restrânsă în confecţionarea 
curelelor. 
  Curelele compound (fig. 3.5) sunt realizate dintr-o folie 

sau dintr-un strat de şnururi din poliamidă sau poliester, ca element de rezistenţă, căptuşit la interior 
cu un strat subţire din piele de înaltă calitate 
(cromată special) şi dintr-un strat de protecţie, 
dispus pe partea exterioară. Stratul din material 
plastic este elementul de rezistenţă al curelei 
(nailon, cu σr = 400 MPa; poliester, cu σr = 850 
MPa), iar stratul din piele este cel care asigură o 
aderenţă bună (frecare mare) între curea şi roţi  
(µ = 0,45…0,6, la v = 20…30 m/s). 
 Prin construcţia lor, curelele compound 
însumează proprietăţile de rezistenţă ale materialelor plastice cu cele de fricţiune ale pielii. Curelele 
compound sunt rezistente la produse petroliere, sunt foarte flexibile – putându-se înfăşura pe roţi de 
diametre foarte mici (D/h ≥ 10) – sunt antielectrostatice, funcţionează bine la temperaturi până la 
1200C, permit viteze periferice foarte mari (v > 100 m/s), suportă frecvenţe de îndoiri mari (până la 
100 Hz), au o durabilitate mare şi sunt, practic, insensibile la umiditate. 
 Performanţele ridicate ale acestor curele fac posibilă utilizarea lor la realizarea transmisiilor 
cu dimensiuni de gabarit mici şi a celor care funcţionează la viteze mari; diametrul minim al roţii de 
curea poate ajunge la 25 mm, iar turaţia la 300.000 rot/min. Curelele având ca inserţie folie de 
poliamidă se execută la orice lungimi şi cu lăţimi până la 1200 mm, atât cu fine cât şi fără fine. 
Curelele cu inserţie din şnur poliamidic se execută numai fără fine, la lungimi până la 10.000 mm şi 
lăţimi până la 500 mm. 
 Curelele late politriunghiulare (Poly-V). Au o construcţie specială, suprafaţa exterioară 
fiind netedă, iar suprafaţa interioară este profilată. Suprafaţa interioară prezintă proeminenţe, 

dispuse longitudinal, cu profil triunghiular. Elementul de 
rezistenţă este un şnur din material plastic (fig. 3.6), 
înglobat în masa de cauciuc a curelei. Cureaua este 
acoperită la exterior cu un strat protector, realizat din 
material plastic, care asigură aderenţa şi rezistenţa la uzare 
a curelei. Porţiunea profilată, având înălţime mică în raport 
cu înălţimea totală a curelei, conferă acestor curele o 

 
Fig. 3.4 

 
Fig. 3.5 

 
 

Fig. 3.6 
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flexibilitate mare, comparabilă cu cea a curelelor late obişnuite. Proeminenţele triunghiulare – de 
contact ale curelei cu roata – asigură o aderenţă sporită şi presiuni de contact mai mici decât în 
cazul curelelor late. Curelele politriunghiulare transmit puteri P ≤ 1250 kW, la viteze v ≤ 50 m/s. 
 Benzile metalice. Se prezintă sub forma unor benzi din oţel de mare rezistenţă  
(σr = 1300...1600 MPa), cu lăţimi cuprinse între 20...250 mm şi grosimi între 0,6...1,1 mm. 
 Transmisiile cu benzi metalice pot funcţiona la viteze foarte mari (apropiate de viteza 
sunetului), asigurând transmiterea unor puteri mari. Necesită forţe de întindere, iniţiale, foarte mari, 
o foarte ridicată precizie de execuţie şi montaj a roţilor şi o rigiditate mare a arborilor. Se pot utiliza 
în locul curelelor din piele sau textile sau în locul angrenajelor, la locomotive, vapoare, 
termocentrale etc. În comparaţie cu angrenajele, transmisiile cu bandă funcţionează cu zgomot mult 
mai redus. Pentru mărirea coeficientului de frecare dintre banda metalică şi roţile transmisiei, roţile 
de curea se pot căptuşi cu plută (µ = 0,35). 
 La transmisiile care funcţionează cu viteză foarte mare, pentru ca pierderile prin frecarea 
dintre elementele în mişcare şi atmosferă să fie cât mai reduse, se recomandă introducerea acestora 
în carcase cu un anumit grad de vid. 
 
 3.2.2. Curele late dinţate (sincrone) 
 Cureaua dinţată (fig. 3.7) se compune dintr-un element de înaltă rezistenţă 1, înglobat într-o 
masă compactă de cauciuc sau material plastic 2. Suprafaţa exterioară şi zona danturată sunt 
protejate cu un strat 3, din ţesături din fibre sintetice rezistente la uzură şi la agenţi chimici şi 
termici. Elementul de rezistenţă 1 poate fi realizat din cabluri metalice, din fibre de poliester sau 
fibre de sticlă. 

 Dantura poate fi dispusă pe o parte a curelei (fig. 3.7, a) sau pe ambele părţi (fig. 3.7, b). 
Curelele cu dantură pe o singură parte se folosesc la transmisiile cu axe paralele şi ramuri deschise, 
cu sau fără rolă de întindere (fig. 3.8, a şi b), iar curele cu dantură pe ambele părţi se folosesc la 
transmisiile cu mai mulţi arbori, dispuşi de o parte şi de alta a curelei (fig. 3.8, c). 
 Dinţii curelelor pot fi trapezoidali, parabolici şi semicirculari. Profilul clasic al dintelui este 
cel trapezoidal, în ultimul timp executându-se şi profile curbilinii, prin aceasta urmărindu-se 
reducerea zgomotului şi îmbunătăţirea modului de intrare şi ieşire în şi din angrenare. Profilul cu 
formă parabolică permite utilizarea dinţilor mai înalţi în raport cu profilul tradiţional. Această 
caracteristică, cumulată cu robusteţea dintelui, permite o creştere a sarcinii transmise şi o reducere a 

 
    a      b 

Fig. 3.7 
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interfeţei create în timpul angrenării dintre dintele curelei şi cel al roţii. Forma parabolică determină 
următoarele avantaje: reducerea zgomotului în funcţionare; sporirea puterii transmise; creşterea 

rezistenţei dintelui la oboseală. 
 Curelele sincrone cu dinţi trapezoidali, considerate standard, se utilizează în transmisii de 
până la 150 CP şi 16.000 rot/min. Dimensiunile standardizate sunt cele corespunzătoare pasului de 
(în ţoli): 0,080 (2/25); 0,125 (1/8); 0,200 (1/5); 0,375 (3/8); 0,500 (1/2); 0,875 (7/8) şi 1,25 (1 1/4), 
conform ISO 5294, 5295, 5296. 
 Curelele cu dinţi curbilinii, cu profil parabolic şi semicircular, pot prelua sarcini mai mari cu 
până la 200% faţă de cele cu dinţi trapezoidali. Se regăsesc în gama de dimensiuni corespunzătoare 
paşilor de 3, 5, 8 şi 14 mm. 
 Transmisiile prin curele dinţate realizează transmiterea mişcării fără alunecare, dinţii curelei 
angrenând cu dantura roţii de curea. Aceste transmisii cumulează avantajele transmisiilor prin 
curele late şi ale transmisiilor prin lanţ. 
 Datorită avantajelor pe care le prezintă, aceste transmisii s-au impus, fiind utilizate în multe 
domenii, cum ar fi: construcţia de autovehicule (la sistemul de distribuţie); construcţia maşinilor-
unelte, construcţia maşinilor textile, birotică, computere, proiectoare, maşini de scris etc. 
  
 3.2.3. Îmbinarea capetelor curelelor late 
 Curelele late se pot realiza: fără fine, sub forma unor benzi lungi, îmbinate la capete prin 
diverse metode. O transmisie prin curele, îmbinată la capete, poate utiliza întreaga capacitate 
portantă a curelei numai atunci când îmbinarea capetelor acestora este făcută corespunzător. 
Problema îmbinării corespunzătoare a capetelor curelelor se pune, în special, la transmisiile cu 
viteze ridicate şi la transmisiile cu roţi de diametre mici. O îmbinare trebuie să prezinte următoarele 
calităţi: să nu micşoreze durabilitatea curelei; să nu reducă flexibilitatea curelei; să nu producă 

 
Fig. 3.8 
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vibraţii sau o funcţionare neregulată a curelei; să fie rezistentă la umiditate, la ulei şi unsoare; să 
reziste la temperatura de funcţionare a curelei; să se execute uşor şi repede. 
 Îmbinarea capetelor curelelor late se poate realiza prin lipire, respectiv vulcanizare, prin 
coasere sau cu elemente metalice speciale. 
 Lipirea este procedeul de îmbinare care se foloseşte la curelele din piele, materiale plastice şi 
la cele de tip compound. Se folosesc adezivi sintetici, care asigură rezistenţă ridicată la tracţiune  
(σr ≥ 17 MPa). Datorită acestor adezivi, lipirea a devenit cea mai raţională metodă de îmbinare a 
capetelor curelelor. Înainte de lipire, capetele curelei se subţiază sub formă de pană (fig. 3.9, a), pe 
anumite lungimi. În cazul curelelor din piele formate din două straturi, lipirea se execută sub formă 
de pană, ca în fig. 3.9, b. Viteza de lucru a curelei v < 30 m/s, iar la curelele foarte flexibile v < 50 
m/s.  
 La curelele din ţesături impregnate cu cauciuc, care se îmbină prin vulcanizare, capetele 
curelei se subţiază în trepte (fig. 3.9, c), ţinând seama de structura stratificată a acestora. 

 Îmbinarea prin coasere sau cu elemente metalice 
speciale se utilizează, în special, în cazul curelelor din ţesături 
textile, putându-se utiliza şi la curelele din piele. Îmbinarea 
mecanică se poate realiza cu 
agrafe din oţel (fig.3.10) sau 
cu elemente suplimentare 
metalice, fixate cu şuruburi; 
acestea din urmă nu sunt 
recomandate, întrucât produc 
şocuri şi vibraţii în transmisie, 
ceea ce face ca viteza maximă 

să fie limitată la v < 5...10 m/s. 
   
 3.2.4. Curele trapezoidale  
 Cureaua trapezoidală are în secţiune transversală forma unui trapez isoscel şi este formată din 
mai multe zone. Zona 1 reprezintă elementul de rezistenţă al curelei, care poate fi realizat din 
ţesătură de bumbac (fig. 3.11, a), din şnur (fig. 3.11, b) sau din cablu (fig. 3.11, c). Elementul de 
rezistenţă este învelit într-o masă de cauciuc sintetic, care cuprinde zona de compresiune 2 (duritate 

Fig. 3.9 
Fig. 3.10 

 

 
 

Fig. 3.11 
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70...800 Sh) şi zona de întindere 3 (duritate 60...700 Sh). La exterior, cureaua este protejată prin 
învelişul de protecţie 4, format din unul sau mai multe straturi de pânză cauciucată. 
 Curelele trapezoidale sunt standardizate, în funcţie de dimensiunile secţiunii, în două tipuri: 
curele trapezoidale clasice şi curele trapezoidale înguste. La aceste curele, flancul în stare liberă este 
rectiliniu. 
 Se mai folosesc şi alte tipuri de curele trapezoidale, cum ar fi: curele speciale, curele dublu 
trapezoidale sau curele trapezoidale multiple. Curelele trapezoidale speciale (fig. 3.12, a) au 
flancurile în stare liberă concave, oferind avantajul unei aşezări corecte a curelei pe roată, în timpul 

funcţionării. În stare deformată, atunci când cureaua se înfăşoară 
pe roată, flancul curelei devine rectiliniu, ca şi flancul canalului 
de pe roata de curea (la curelele clasice, în stare deformată 
flancul curelei nu mai rămâne rectiliniu (fig. 3.12, b)). Curelele 
dublu trapezoidale 
(fig. 3.13, a) se 
folosesc în cazul 
transmisiilor cu mai 
multe roţi conduse, 

dispuse pe ambele părţi ale curelei (fig. 3.13, b). 
Curelele trapezoidale multiple (fig. 3.14) înlocuiesc 
curelele trapezoidale simple montate în paralel, 
prezentând avantajul că evită alungirile inegale ale 
elementelor componente. 

 În comparaţie cu transmisiile prin curele late clasice, 
transmisiile prin curele trapezoidale se caracterizează prin 
capacitate portantă mai mare şi o încărcare mai mică a 
arborilor. Aceste avantaje sunt determinate de frecarea 
mărită dintre curea şi roţi, coeficientul de frecare redus µ’ 
fiind de aproximativ trei ori mai mare decât coeficientul de 

frecare de alunecare µ. Cureaua trapezoidală prezintă avantaje, în special, la transmisii cu distanţe 
mici între axe şi cu rapoarte mari de transmitere. 

Fig. 3.12 

 
Fig. 3.13 

 Fig. 3.14 

 
Fig. 3.15 
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 Curelele trapezoidale cu striaţii transversale, care conduc la mărirea elasticităţii curelei la 
înfăşurarea pe roţi, realizează micşorarea tensiunii de încovoiere şi mărirea suprafeţei de contact a 
flancurilor curelei cu roata (fig. 3.15). 

 
   3.3. ROŢI PENTRU TRANSMISIILE PRIN CURELE 
 
 O roată de curea se compune din următoarele părţi: obadă, disc sau spiţe şi butuc. Roţile de 
curea trebuie să îndeplinească, în principal, următoarele condiţii: să fie cât mai uşoare, dar să 
asigure transmiterea sarcinii; să fie bine echilibrate; să asigure un coeficient de frecare ridicat şi să 
nu uzeze cureaua; să suporte viteze periferice mari. 
 Materialele folosite la realizarea roţilor pentru transmisiile prin curele sunt: fonta (folosită cel 
mai frecvent), oţelul, aluminiul, materialele plastice, lemnul sau cartonul presat. 
 
 3.3.1. Roţi pentru transmisiile prin curele late netede 
 Cel mai frecvent se folosesc roţile din fontă. La viteze periferice v < 30 m/s, se folosesc 
fontele cenuşii, iar la viteze mai mari fontele aliate. Roţile cu diametre relativ mici (D < 500 mm) se 
execută cu disc continuu (fig. 3.16, a), cu găuri pentru uşurare (fig. 3.16, b) sau în construcţia sudată 
(fig. 3.16, c). Roţile cu diametre mai mari (D > 500 mm) se execută cu spiţe (fig. 3.17, a) sau din 
două bucăţi solidarizate cu şuruburi (fig. 3.17, b), pentru D > 2000 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În fig. 3.17, a sunt prezentate două roţi, una cu suprafaţa exterioară (de contact cu cureaua) 
bombată, iar cealaltă cu suprafaţa exterioară cilindrică. Şi poziţia butucului este diferită la cele două 
roţi. 
 În fig. 3.17, b sunt prezentate, pentru aceeaşi lăţime a suprafeţei exterioare, trei posibilităţi de 
realizare a butucului, definit prin lungimea L. 
 Roţile din oţel se folosesc la viteze mai mari (v > 40 m/s) şi se realizează prin turnare  
(v. fig. 3.16, a şi b) sau în construcţie sudată (v. fig. 3.16, c). La roţile sudate, discul şi obada se 
execută din tablă, iar butucul prin turnare sau din semifabricat laminat, prin aşchiere. 
 Roţile din aluminiu sunt uşoare şi pot funcţiona la aceleaşi viteze periferice ca şi roţile din 
oţel. Deoarece aluminiul este un material scump, se recomandă numai la roţi de dimensiuni mici  
(D < 200 mm). 

 
Fig. 3.16 
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 Roţile din materiale plastice se folosesc, mai ales, în transmisiile prin curele din piele sau din 
ţesături textile. Materialele din care se confecţionează sunt: bachelita, textolitul, poliamidele etc. La 
serii mici de fabricaţie, aceste roţi se execută din textolit sau lemn stratificat şi se prelucrează prin 
aşchiere. La serii mari, roţile se execută prin injecţie, folosind ca material poliamida sau bachelita. 
Constructiv, roţile din materiale plastice sunt identice cu cele din materiale metalice. Pentru a 
asigura rezistenţa canalelor de pană din butuc, se execută roţi de curea cu bucşă metalică, pe care se 
injectează restul roţii. 
 

 
 

a 

 
 

b 
Fig. 3.17 

   
 Suprafaţa exterioară (activă) a roţilor de curea poate fi cilindrică sau bombată. Prin bombare 
se asigură stabilitatea în funcţionare a curelei, evitându-se alunecarea laterală a acesteia de pe obada 
roţii. La transmisiile cu axe paralele care funcţionează la viteze mari (v > 50 m/s), ambele roţi ale 
transmisiei sunt bombate. La transmisiile cu mai multe roţi conduse, se execută cu bombament 
numai roţile care acţionează pe aceeaşi parte a curelei, celelalte roţi fiind cilindrice. La transmisiile 

care funcţionează la viteze v < 20 m/s şi la transmisiile cu axe 
încrucişate, se folosesc roţi cilindrice. 
 Dimensiunile principale ale roţii de curea – diametrul D, 
lăţimea B şi bombamentul h (fig. 3.18) – sunt indicate în standarde, 
în funcţie de lăţimea curelei b, de asemenea standardizată. 
 În fig. 3.19 sunt prezentate formele constructive ale unor roţi 

de curea utilizate în construcţia de 
maşini agricole. În fig. 3.19, a se 
prezintă forma constructivă a 
roţilor de curea cu lăţimea obezii B 
≤ 85 mm, iar în fig. 3.19, b pentru 
roţile cu B > 85 mm; în fig. 3.19, c 

 
Fig. 3.18 

 
Fig. 3.19 
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este prezentată forma constructivă a roţilor de curea cu l1 ≤ 30 mm. 
 Roţile de curea se echilibrează static pentru viteze v ≤ 25 m/s, iar pentru viteze v > 25 m/s sau 
B/D > 0,25 se echilibrează dinamic, dezechilibrul maxim admis fiind de 0,03 Nmm/kg masă roată 
de curea. 
 
 3.3.2. Roţi pentru transmisiile prin curele trapezoidale 
 Roţile de curea pentru transmisiile prin curele trapezoidale clasice şi înguste au dimensiunile 
canalelor standardizate, diametrele minime şi maxime ale roţilor fiind limitate în funcţie de tipul 
curelei utilizate. 
 Materialele utilizate pentru realizarea roţilor de curea sunt fonta, oţelul, aliaje din metale 
uşoare şi unele materiale plastice. 
 Roţile pentru curelele trapezoidale se pot realiza: în construcţie turnată (fig. 3.20, a, b, c), 
pentru diametre maxime de 300 mm; în construcţie sudată (fig. 3.20, d), pentru diametre mai mari 
de 300 mm; din elemente de tablă ştanţată, îmbinate prin lipire, nituire sau sudare (fig. 3.20, e, f, g). 
În cazul unor transmisii cu distanţă mică între axe – pentru obţinerea întinderii curelei şi pentru 
realizarea unui reglaj fin al raportului de transmitere – se folosesc construcţii speciale, cu curele 
reglabile (fig. 3.20, h). 

  
 3.3.3. Roţi pentru transmisiile prin curele dinţate (sincrone) 
 Roţile pentru curelele dinţate, în afara geometriei dinţilor (v. subcap. 3.5.1.), care trebuie să 
asigure o angrenare corectă cu dinţii curelei, trebuie să asigure şi poziţia corectă în plan axial a 
curelei, de aceea, la aceste roţi, trebuie prevăzute reazeme laterale. 

 
Fig. 3.20 
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 În fig. 3.21 sunt prezentate câteva soluţii pentru realizarea roţilor dinţate, pentru curelele 
dinţate. În fig. 3.21, a şi c sunt prezentate roţi cu umeri de ghidare a curelei într-un singur sens, în 
fig. 3.21, b cu ghidare în ambele sensuri şi în fig. 3.21, d fără ghidare axială. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 3.4. SISTEME DE TENSIONARE A CURELEI  
 
 Pentru realizarea forţelor de frecare dintre curea (curele) şi roţile de curea, necesare la 
transmisiile cu alunecare pentru transmiterea momentului de torsiune, este necesară tensionarea 
curelei. Aceasta se poate realiza periodic, printr-un montaj adecvat, sau continuu, în timpul 
funcţionării.  
 Sistemele de tensionare folosite sunt de două feluri: sisteme de tensionare permanentă, 
independente de momentul de torsiune transmis, dar proiectate pentru transmiterea acestuia, 
respectiv sisteme de tensionare automată, care realizează o tensionare variabilă, funcţie de 
momentul de torsiune transmis. 
 
 3.4.1. Sisteme de tensionare permanente 
 Prin utilizarea acestor sisteme, se realizează o tensionare iniţială a curelei cu forţa F0, stabilită, 
prin calcul, în funcţie de sarcina ce trebuie transmisă. Funcţionarea transmisiei la alte valori ale 
sarcinii are loc fie cu o încărcare incompletă a curelei, fie cu patinarea acesteia. 
 Forţa de tensionare F0 a curelei poate fi realizată prin elasticitatea curelei sau prin aplicarea 
unor forţe exterioare de tensionare. 
 
 3.4.1.1. Tensionarea realizată prin elasticitatea curelei 
 Tensionarea prin elasticitatea curelei se realizează prin scurtarea acesteia (când este posibil – 
la curele late) sau prin deplasarea poziţiei motorului, deci prin modificarea distanţei între axe. Acest 
tip de tensionare are dezavantajul că, periodic, este necesar controlul stării de tensiune a curelei şi, 
dacă este necesar, aducerea transmisiei în limitele tensionării iniţiale. 

 
Fig. 3.21 
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 În fig. 3.22 sunt prezentate, schematic, câteva posibilităţi de tensionare (retensionare) a 
transmisiei prin curele. Astfel, în fig. 3.22, a şi b, tensionarea se realizează prin deplasarea 
motorului, în sensul măririi distanţei dintre axe, prin tragerea motorului (fig. 3.22, a), respectiv prin 
utilizarea unor şuruburi de reglare (fig. 3.22, b). În aceste două situaţii, reglarea tensionării se 
realizează la montaj şi apoi periodic. În fig. 3.22, c este prezentat un sistem de tensionare 
permanentă, greutatea G realizând deplasarea axială a motorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Determinarea mărimii sarcinii de tensionare F0 se realizează cu ajutorul unui dispozitiv plasat 
tangent la cele două roţi ale transmisiei (pe lungimea lT). Sub acţiunea unei sarcini Fp (stabilită în 
cataloage sau de constructor), cureaua se deformează, creându-se săgeata f (fig. 3.23). Din tabele, în 
funcţie de f, se determină sarcina F0, existentă în curea. 
 Schemei din fig. 3.22, b îi corespunde varianta constructivă din fig. 3.24, a, în fig. 3.24, b 
fiind prezentată o variantă de întindere a curelei tot cu ajutorul unui şurub de reglare, motorul fiind 
plasat pe un suport ce poate bascula în jurul unei articulaţii. 

 
         3.4.1.2. Tensionare realizată prin aplicarea 
                        unor forţe exterioare  
 Forţele exterioare sunt realizate prin 
intermediul unor role de întindere, asigurându-se  
tensionarea constantă a curelei. 
 Rola de întindere poate fi plasată la exteriorul 
transmisiei sau la interiorul acestuia, fiecare 
poziţionare având avantaje şi dezavantaje. Astfel, 
plasarea la exterior a rolei (fig. 3.25, a), în apropierea 

roţii mici (de pe arborele motorului), are avantajul măririi unghiului de înfăşurare a curelei pe roata 

 
Fig. 3.22 

 
Fig. 3.23 
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mică a transmisiei, dar prezintă dezavantajul solicitării alternate la încovoiere. Plasarea rolei în 
interiorul  transmisiei, în apropierea roţii mari (fig. 3.25, b), are drept consecinţă o solicitare 
oscilantă la încovoiere a curelei, dar provoacă micşorarea unghiului de înfăşurare pe roata mică, 
micşorare importantă la rapoarte mari de transmitere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 În fig. 3.25, c este prezentată soluţia constructivă a unei transmisii prin curele cu rolă de 

 
Fig. 3.25 

 
Fig. 3.24 
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întindere plasată la exteriorul transmisiei. Reglarea întinderii, deci a valorii sarcinii de tensionare 
F0, se realizează printr-un (mecanism) cadru cu bare. Astfel, prin deplasarea greutăţii G pe bara 
suport, se modifică momentul creat de această forţă, prin modificarea braţului stabilit faţă de 
articulaţia acesteia. În aceste condiţii, sarcina de apăsare a rolei se modifică, modificând şi sarcina 
de tensionare. 
 
 3.4.2. Sisteme de tensionare automată 
 Aceste sisteme realizează o sarcină de tensionare variabilă (F0 ≠ const.), în funcţie de 
momentul transmis. La funcţionarea în gol sau în repaus, sarcinile din ramurile curelei sunt nule, 
eliminându-se, astfel, dezavantajul principal al sistemelor de tensionare permanente. Prin utilizarea 
acestor sisteme, se asigură funcţionarea transmisiei în zona optimă a factorilor de tracţiune 
(indiferent de sarcina transmisă), recomandându-se la transmisiile care trebuie să funcţioneze cu 
alunecări elastice minime. Se precizează, însă, că aceste sisteme nu realizează protecţie în cazul 
suprasarcinilor. 
 În fig. 3.26, a şi b sunt prezentate, schematic, două sisteme de tensionare automată. 

 În fig. 3.26, a este prezentat un astfel de 
sistem cu două role, care acţionează pe cele 
două ramuri ale curelei şi care se află în 
echilibru datorită tensiunilor din ramurile 
curelei. Tensiunea în curea se realizează 
automat, în funcţie de sarcina transmisă. 
Poziţionarea rolelor se realizează printr-un 
cadru rigid, care permite menţinerea constantă a 
distanţei între acestea. 
 În fig.3.26, b, sistemul de tensionare 
automat se realizează cu două role, poziţia 
neschimbată între role se realizează printr-un 
mecanism patrulater. 

 În fig. 3.27 este prezentat, constructiv, un 
sistem de tensionare automată. Roata dinţată z1(P) 
este asamblată pe arborele motorului electric M. 
Roata dinţată z2 este dintr-o bucată cu roata de 
curea S şi este liberă pe un bolţ (sprijinirea se 
realizează printr-un lagăr de alunecare), presat în 
braţul H, basculant pe arborele motorului.  În 

Fig. 3.26 

 
 

Fig. 3.27 
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timpul funcţionării, datorită cuplului creat de forţele tangenţiale din angrenaj, braţul H basculează 
spre stânga, împreună cu roata de curea S, producând tensionarea curelei. Evident că această 
tensionare este funcţie de sarcina transmisă. În repaus, tensiunea din curea este zero. Sensurile de 
rotaţie ale pinionului P şi roţii de curea S, precum şi sensul momentului ce provoacă întinderea 
curelei (săgeată neagră), la nivelul axei pinionului z2, sunt prezentate în  
fig. 3.27. 
 
 3.5. CALCULUL TRANSMISIILOR PRIN CURELE 
 
 3.5.1. Elemente geometrice 
 Geometria roţilor, a curelelor şi a transmisiilor prin curele este dependentă de tipul 
transmisiilor prin curele: curele late netede, curele late dinţate, curele trapezoidale. 
 Transmisii prin curele late netede. Geometria curelei şi a roţilor de curea este reglementată 
prin standarde, unul pentru dimensiunile curelei, respectiv altul pentru principalele dimensiuni ale 
roţilor de curea. 
 Transmisii prin curele late dinţate (sincrone). Curelele acestor transmisii au o geometrie 
specială, deoarece transmiterea momentului de torsiune se realizează prin angrenarea dinţilor 
curelei cu cei ai roţii, între care trebuie să existe o compatibilitate geometrică. 
 Dantura curelei poate fi dispusă pe o parte (fig. 3.28, a) sau pe ambele părţi (fig. 3.28, b), 
după cum a fost prezentat şi în subcap. 3.2.2, fig. 3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unele caracteristici, principale, au fost prezentate în subcap. 3.2.2, aici fiind prezentate 
elementele geometrice principale: 

• pasul p – distanţa dintre axele de simetrie ale doi dinţi consecutivi, măsurat pe porţiunea 
rectilinie a curelei; 

• lungimea de divizare (primitivă) Lp – lungimea măsurată pe linia de divizare (linia pe 
care cureaua îşi păstrează lungimea constantă, chiar în situaţia înfăşurării pe roţi); 

• lăţimea b – dimensiunea transversală a curelei; 
• înălţimea totală hc. 

 Alte elemente geometrice ale curelei sunt: 

 
Fig. 3.28 
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• înălţimea dintelui hz – distanţa dintre linia de cap şi cea de picior a dintelui; 
• lăţimea piciorului dintelui sz. 

 Roţile curelelor dinţate, asemănătoare roţilor dinţate, au principalele elemente geometrice 
prezentate în fig. 3.29. Acestea sunt: 

• diametrul primitiv Dp, definit prin relaţia Dp1,2 = mz1,2, în care m este modulul danturii; 
• diametrul de cap de, definit prin relaţia de1,2 = m(z1,2 – x1,2); 
• raza de rotunjire a capului dintelui r1 = k1m; 
• raza de rotunjire a piciorului dintelui r2 = k2m; 
• înălţimea capului dintelui h = y1m. 

 În relaţiile de mai sus, x1,2, k1, k2, y1 sunt coeficienţi, care se aleg în funcţie de tipul curelei. 
 Pentru a evita căderea curelei de pe roţi, roata mică este prevăzută cu flanşe de ghidare, 
montate pe feţele laterale (v. fig. 3.29, b). În cazul distanţelor mari între axe (A ≥ 8Dp1) şi la 
transmisiile la care axele arborilor se găsesc într-un plan înclinat, ambele roţi sunt prevăzute cu 
flanşe de ghidare (v. şi fig. 3.21). 
 Celelalte elemente geometrice ale roţilor prezentate în fig. 3.29 depind de tipul curelei 
(unghiul γ1), respectiv de lăţimea b a curelei (dimensiunile b1, b2, d0, D). 

 Transmisii prin curele 
trapezoidale. Curelele trapezoidale, 
după cum este specificat şi în 
denumire, au secţiunea transversală 
un trapez isoscel. Principalele 
elemente geometrice ale acesteia, 
conform standardelor, sunt prezentate 
în fig. 3.30, a. Acestea sunt: 

• lăţimea primitivă lp – 
lăţimea în dreptul fibrelor primitive, 

care nu se comprimă şi nu se întind în timpul funcţionării curelei; este o dimensiune de bază a 
curelei, deoarece determină poziţia acesteia în canalul de curea, cu contact doar pe laturile 
neparalele ale trapezului (fig. 3.30, b); 

• înălţimea curelei h; 
• distanţa până la fibrele primitive b; 
• unghiul curelei α - între laturile neparalele ale curelei. 

 Roţile pentru curelele trapezoidale (fig. 3.30, b) se execută cu unul sau mai multe canale, 
funcţie de numărul necesar de curele pentru realizarea transmiterii sarcinii impuse: 

• diametrul primitiv Dp – la nivelul lăţimii lp a curelei la înfăşurarea pe roată;  
• diametrul exterior De = Dp + 2n; 
• adâncimea canalului m – de la nivelul diametrului primitiv la fundul canalului, stabilită 

astfel încât cureaua să nu atingă cu parte inferioară (latura mică a trapezului) canalul, astfel încât 
contactul curea-canal să aibă loc numai pe feţele laterale; 

 

Fig. 3.29 
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• lăţimea roţii B – definită prin distanţele de la centrul canalului la marginea laterală a roţii 
(cota f) şi de pasul dintre canale (cota e); 

• unghiul α al flancurilor canalului – corespondent unghiului curelei α. 
 Observaţie: Pentru roţile care echipează transmisii prin curele trapezoidale multiple  
(v. fig. 3.14), se păstrează indicaţiile de mai sus, cu precizarea că înălţimea curelei trebuie să fie 
suficient de mare pentru a nu exista contact între centura exterioară a curelei şi diametrul exterior al 
roţii. 
 Geometria transmisiilor prin curele se studiază pe baza următoarelor ipoteze: cureaua este 
perfect întinsă, este neelastică şi cu grosime mică; viteza oricărui punct al curelei este aceeaşi. 
 Geometria transmisiilor prin curele se analizează separat, în funcţie de poziţia relativă a 
axelor arborilor între care se transmite mişcarea, în continuare studiindu-se transmisiile cu axe 
paralele şi ramuri deschise. 

 

 Unghiurile de înfăşurare ale curelei pe cele două roţi (fig.3.31) se determină cu relaţiile: 
 γ−π=β 21 ; γ+π=β 22 ,                      (3.1) 

în care γ rezultă din triunghiul O1O2A 

 [ ]rad
2

sin 12 γ≈
−

=γ
A

DD
;                       (3.2) 

sin γ s-a înlocuit prin valoarea argumentului, 
deoarece valorile uzuale ale unghiului γ sunt mici. 
În final, se obţine 

 2 1
1,2

D D
A
−

β = π m .                                (3.3) 

 Lungimea curelei are expresia 

 
22

cos2 2
2

1
1

DDAL β+β+γ= ,               (3.4) 

iar dacă se ţine seama de relaţiile (3.1), se obţine 

 
Fig. 3.30 

 
Fig. 3.31 
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+γ= . (3.5) 

 Dezvoltând în serie Taylor cos γ  şi reţinând primii doi termeni, rezultă 

 
2

2 2cos 1 sin 1 1 .
2
γ

γ = − γ ≈ − γ ≈ −  (3.6) 

 Înlocuind relaţiile (3.2) şi (3.6) în relaţia (3.5), se obţine 
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 Distanţa dintre axe A, obţinută din relaţia (3.8), are expresia 

 ( ) ( )[ ] ( ) .822
8
1 2

12
2

2121 



 −−+π−++π−= DDDDLDDLA  (3.9) 

 Literatura de specialitate prezintă următoarele recomandări privind alegerea distanţei dintre 
axe preliminare:   
 Aprel  > 2(D1 + D2) – la transmisiile prin curele late; 

 0,75(D1 + D2) ≤ Aprel ≤ 2(D1 + D2) – la transmisiile prin curele late tip compound; 

 0,7(Dp1 + Dp2) ≤ Aprel ≤ 2(Dp1 + Dp2) – la transmisiile prin curele trapezoidale; 

 0,5(Dp1 + Dp2)+ 2m ≤ Aprel ≤ 2(Dp1 + Dp2) – la transmisiile prin curele dinţate (sincrone). 

 Precizare: În relaţiile (3.2)…(3.9), pentru transmisiile prin curele trapezoidale, respectiv 

dinţate, se fac înlocuirile D1 → Dp1, respectiv D2 → Dp2. În calculele practice, după alegerea 

distanţei dintre axe preliminară şi a diametrelor D1 şi D2 = iD1, cu relaţia (3.8) se calculează 
lungimea necesară a curelei, pentru realizarea acestei distanţe dintre axe. Pentru calculul distanţei 
dintre axe definitive, cu relaţia (3.9), se ţine seama de tipul curelei, astfel: 

• pentru curelele late lise (netede) se poate accepta lungimea calculată şi adăugându-se 
capetele ce trebuie îmbinate (v. subcap. 3.2.3), se obţine, în final, distanţa dintre axe acceptată 
iniţial; 

• pentru curelele late dinţate (curele continui), lungimea calculată (v. rel. (3.8)) trebuie 
rotunjită (de regulă în plus) până la o valoare care să corespundă unui număr întreg de paşi; este 
necesară recalcularea distanţei dintre axe definitivă; 

• pentru curelele trapezoidale, lungimea calculată se aduce la o valoare de lungime 
standardizată (cureaua este continuă) şi se recalculează distanţa dintre axe. 
 La curelele dinţate, dacă se cunosc numerele de dinţi z1 şi z2 ai roţilor şi numărul de dinţi ai 
curelei (zc = L/p – număr întreg ales), relaţiile de calcul a lungimii curelei (3.8) şi a distanţei dintre 
axe (3.9) se pot scrie sub forma: 
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 Este necesară şi o verificare a numărului de dinţi activi ai roţii aflaţi în angrenare cu cureaua 

 1,2
1,2 1,2 1,2, 6.

360e ez z z
β

= ≥  (3.12) 

  
 3.5.2. Calculul de rezistenţă 
 Calculul de rezistenţă al transmisiilor prin curele se desfăşoară urmărind următoarele etape: 

• Stabilirea sarcinilor care încarcă ramurile curelei, ale căror valori influenţează atât 
rezistenţa curelei cât şi cinematica transmisiei şi randamentul acesteia. 

• Stabilirea tensiunilor din ramurile curelei care, chiar dacă nu conduc la un calcul clasic de 
determinare a unei tensiuni maxime şi compararea acesteia cu o tensiune admisibilă, dau o imagine 
atât asupra zonelor în care tensiunile sunt maxime cât şi a factorilor care determină mărimea acestor 
tensiuni. 

• Calculul propriu-zis, care constă în stabilirea dimensiunilor necesare ale secţiunii curelei 
(la curelele late) sau la determinarea numărului necesar de curele, pentru transmiterea sarcinii 
impuse în tema de proiectare (la curelele trapezoidale). 
 
 3.5.2.1. Sarcini (forţe) ce încarcă ramurile curelei 
 La transmisiile prin curele cu alunecare, sarcina se transmite, între roata conducătoare şi cea 
condusă, prin intermediul forţelor de frecare, care apar între curea şi roţile respective. Existenţa 
forţelor de frecare implică o apăsare relativă între curea şi roţi, care este asigurată de tensionarea 
iniţială a curelei, cu o forţă F0, constantă pe întreaga lungime a curelei (fig. 3.32, a). 

 În timpul funcţionării, la roata condusă apare momentul de torsiune rezistent Mt2, pentru 
învingerea căruia trebuie să se aplice, la roata conducătoare, momentul motor M t1. Apariţia celor 

 
     a      b 

Fig. 3.32 
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două momente are ca efect modificarea valorilor sarcinilor în cele două ramuri ale curelei, în sensul 
creşterii forţei în ramura motoare, la valoarea F1 şi micşorarea corespunzătoare a sarcinii în ramura 
pasivă, la valoarea F2 (fig. 3.32, b). În această situaţie, este evidentă relaţia  
 F1 + F2 = 2F0. (3.13) 
 Din condiţia de echilibru a momentelor la nivelul roţii conducătoare, se obţine 

 0
22

1
21

1
1 =−−

DFMDF t  (3.14) 

şi definind forţa utilă ca fiind dată de relaţia 
1

12
D
MF t

u = , din relaţia (3.14) se obţine 

 F1 – F2 = Fu. (3.15) 
 Din relaţiile (3.13) şi (3.15), rezultă relaţiile de calcul pentru forţele din ramurile curelei, din 
condiţia transmiterii momentului de torsiune, ca fiind: 

 

2

;
2

02

01

u

u

FFF

FFF

−=

+=
 (3.16) 

şi o primă concluzie: pentru o funcţionare corespunzătoare a transmisiei, este necesar să fie 

îndeplinită condiţia F2 > 0, respectiv 
20

uFF > , stabilindu-se, astfel, o primă relaţie pentru forţa de 

întindere iniţială F0, necesară transmiterii forţei utile Fu. 
 În ipoteza că întinderea iniţială nu se schimbă în timp şi cureaua este foarte subţire şi absolut 
flexibilă, legătura între forţele din ramura activă F1 şi cea pasivă F2 poate fi stabilită aplicând 
formula lui Euler din teoria firelor, obţinându-se 

 1
1 2 ,F F eµβ=  (3.17) 

în care: µ este coeficientul de frecare dintre curea şi roata conducătoare a transmisiei; β1 – unghiul 
de înfăşurare a curelei pe roata mică. 
 Din relaţiile (3.15) şi (3.17), se obţine: 
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e
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µβ

µβ

=
−

=
−

                                       (3.18) 

 La înfăşurarea curelei pe roată, la mişcarea de 
rotaţie, apare şi forţa centrifugă dFc (fig. 3.33), care 
creează în ramurile curelei forţele Fc şi provoacă 
întinderea suplimentară a curelei. Forţa centrifugă 
dFc tinde să îndepărteze cureaua de pe roată (roţi), 
dar creează în curea forţele Fc, egale (v. fig. 3.33); 

această forţă se „închide” la nivelul curelei, fără a fi transmisă arborilor. Din echilibrul forţelor 
prezentate în fig. 3.33, rezultă 

 
Fig. 3.33 
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 .
2

2
2

sin2 α=
α

=
α

= dFdFdFdF cccc         (3.19) 

 Forţa centrifugă dFc, care acţionează asupra elementului de curea cu aria secţiunii Ac şi 

lungimea 
2
D dα, se calculează ţinând seama de masa elementului de curea dm şi de acceleraţia 

normală a acesteia an, cu relaţia 

 
2

2 ,
2

2

c n c c
D vdF dma A d A v dD= = ρ α = ρ α  (3.20) 

în care: ρ este masa specifică a materialului curelei; v – viteza curelei.  
 Din relaţiile (3.19) şi (3.20), rezultă relaţia de calcul a forţei Fc care încarcă suplimentar 
cureaua 

 .2
cc AvF ρ=  (3.21) 

 În aceste condiţii, forţele totale din ramurile activă şi pasivă ale curelei sunt date de relaţiile 
(v. şi rel. (3.18)): 

 
1

11 1 ;
1t c u c
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 (3.22) 
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−
 (3.23) 

 Pe baza relaţiilor (3.22), (3.23) şi a relaţiei (3.13), se determină forţa de pretensionare a 
curelei, ca fiind 

 ( ) .
12

1
1

1

0 cu F
e

eFF +
−

+
= µβ

µβ

 (3.24) 

 Din relaţia (3.24), rezultă dependenţa dintre forţa de pretensionare F0 şi forţa utilă Fu, 
respectiv forţa Fc. Creşterea forţei utile Fu, care conduce la o creştere a capacităţii portante a 
transmisiei, impune creşterea forţei de pretensionare. De asemenea, valoarea forţei de pretensionare 
este influenţată de forţa centrifugă Fc; cu cât viteza periferică a curelei este mai mare, deci şi Fc este 
mai mare, cu atât este necesară o forţă de pretensionare mai mare, pentru a transmite forţa utilă 
impusă. 
 Trebuie precizat, însă, că mărimea forţei de pretensionare este limitată (F0 = Acσ0t), pentru 
diversele tipuri de curele, atât de aria secţiunii Ac cât şi de tensiunea admisibilă la tracţiune la 
pretensionare σ0t, care este impusă de firmele constructoare, în funcţie de tipul şi construcţia 
curelei. Din această cauză, capacitatea de încărcare a transmisiilor prin curele este limitată. 
 Coeficientul de frecare utilizat în relaţiile de calcul prezentate corespunde transmisiei prin 
curele late (fig. 3.34, a). La transmisiile prin curele trapezoidale (fig. 3.34, b), datorită formei 
trapezoidale a secţiunii curelei, apare efectul de pană, care conduce la creşterea frecării, după cum 
urmează 
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reprezintă coeficientul redus de frecare dintre 
cureaua trapezoidală şi roata de curea. 
 Pentru a se evita înţepenirea curelei în 
canalul roţii, la valori mici ale unghiului α, 
acestuia i se atribuie valori α ≥ 340. Pentru α = 
400 – valoare standardizată pentru curelele 
trapezoidale – se obţine un coeficient redus de 
frecare µ’ ≈ 3µ. Prin urmare, în cazul transmisiei 
prin curele trapezoidale, aderenţa curelei este de 
trei ori mai mare comparativ cu transmisia prin 
curele late. 
 Datorită aderenţei mari a curelei cu roata de 
curea, transmisiile prin curele trapezoidale funcţionează corespunzător la unghiuri de înfăşurare β ≥ 
1100, în unele cazuri admiţându-se chiar β = 800…1000, faţă de unghiuri de înfăşurare β ≥ 1500, 
acceptate la curelele late.  
 În transmisiile prin curele dinţate nu este necesară o întindere iniţială însemnată. Totuşi, 
pentru obţinerea unei lungimi geometrice constante – atât în repaus cât şi în funcţionare – se 
recomandă, pentru viteze v ≤ 20m/s, în ipoteza neglijării forţelor centrifuge,  
 F0 = 0,5Fu. (3.26) 
 Dacă se ţine seama şi de forţele centrifuge, se poate alege o valoare a sarcinii de pretensionare 
(v. şi tabelul 3.1) 
 F0 = Fu. (3.27) 
 Sarcinile (forţele) care apar în transmisia prin curele determină o încărcare a arborilor pe care 
se montează transmisia. 
 Sarcina de pretensionare F0, realizează, la funcţionarea în gol, o încărcare a arborilor cu forţa 
(v. fig. 3.35, a) 
 .cos2 0 γ= FFa  (3.28) 

 La funcţionarea sub sarcină (fig. 3.35, b), forţa de încărcare a arborelui se determină cu relaţia 

 ,2cos2 21
2

2
2

1 γ++= FFFFFa  (3.29) 

forţa centrifugă Fc, neîncărcând arborii. 

 
Fig. 3.34 
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 La curelele dinţate, sarcinile (forţele) care acţionează asupra arborilor şi reazemelor 
transmisiei sunt direcţionate pe linia centrelor roţilor transmisiei şi au valorile date de relaţia  
 R = (1…1,2)Fu. (3.30) 

 Observaţie: În contrast cu roţile de curea tradiţionale, roţile pentru curele dinţate au dantură 
pentru angrenare, permiţând transmiterea puterii în regim sincron, cu precizie unghiulară. Deci, 
pentru toate roţile de curea, conformitatea dintre pasul curelei şi pasul roţii este extrem de 
importantă. Primul dinte care intră în angrenare trebuie să se aşeze perfect în locaşul roţii şi trebuie 
să rămână acolo până va ieşi din angrenare. Pentru aceasta, pasul curelei netensionate trebuie să 
corespundă exact cu cel al roţii. 
 La contactul dintre cureaua sincronă şi roata de curea, fiecare dinte este expus obligatoriu la 
încărcare. Distribuţia încărcării dintelui şi tensiunile din curea variază în timpul contactului şi 
distribuţia depinde, printre altele, de proprietăţile elastice (constanta elastică a dintelui şi constanta 
elastică a firului de rezistenţă al curelei) şi de frecare ale curelei. Cel mai încărcat dinte limitează 
transmiterea sarcinii. Aşadar, în proiectarea curelelor sincrone este foarte importantă cunoaşterea 
distribuţiei încărcării dinţilor. Pentru a putea fi evidenţiată distribuţia încărcării, se foloseşte un 
model elastic şi unele ipoteze simplificatoare. 
 Deci, calculul sarcinilor din ramurile transmisiilor prin curele dinţate este mai greu de realizat, 
apelându-se pentru aceasta la „recomandările” de montaj şi funcţionare ale firmelor constructoare. 
 
 3.5.2.2. Cinematica transmisiilor prin curele. Randament 
 Forţele diferite din ramurile curelei – F1 în ramura activă şi F2 în ramura pasivă – determină 
deformaţii diferite ale curelei şi anume mai mari în ramura activă şi mai mici în ramura pasivă. 
 La trecerea curelei peste roata conducătoare, aceasta trebuie să ajungă de la o alungire mai 
mare la una mai mică, deci cureaua se contractă, punctele de pe curea deplasându-se cu o viteză mai 
mică decât punctele corespunzătoare de pe roată. În acest fel, cureaua rămâne în urmă la trecerea 
peste roata conducătoare, între roată şi curea producându-se o alunecare. 

 
Fig. 3.35 
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 La trecerea curelei peste roata condusă, cureaua trebuie să ajungă de la o alungire mai mică la 
una mai mare, ceea ce înseamnă că punctele de pe curea se deplasează mai repede decât cele de pe 
roată, roata rămânând în urma curelei. 
 Datorită deformaţiilor elastice ale curelei (scurtări sau lungiri), în timpul înfăşurării pe roţile 
de curea, se produce o alunecare între curea şi roţi, numită alunecare elastică. Alunecarea elastică 
are loc numai pe o anumită zonă a suprafeţei de contact dintre curea şi roată. Unghiul corespunzător 
zonei de alunecare se numeşte unghi de alunecare βa, iar unghiul corespunzător zonei în care nu are 
loc alunecare se numeşte unghi de repaus  βr (fig. 3.36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mărimea unghiului de alunecare βa depinde de valoarea forţei utile Fu. Dacă forţa Fu creşte, 
unghiul activ (de alunecare) creşte şi el, astfel încât, la un moment dat, βa = β (β - unghiul de 
contact dintre curea şi roată), iar transmisia utilizează întreaga capacitate portantă a curelei. În acest 
caz, forţa Fu are valoarea optimă. La valori mai mari ale forţei Fu, se produce fenomenul de patinare 
a curelei pe roată. 
 Micşorarea vitezei curelei, de la viteza v1 (pentru ramura activă) la viteza v2 (pentru ramura 
pasivă), caracterizează alunecarea elastică a curelei, definită prin coeficientul de alunecare elastică 

 .
1

21

v
vv −

=ξ  (3.31) 

 Mărimea coeficientului de alunecare ξ depinde de încărcarea transmisiei şi de natura 
materialului curelei. Pentru coeficientul de alunecare se recomandă următoarele valori medii:  
ξ = 0,015 – pentru curele late din piele; ξ = 0,01 – pentru curele din ţesături impregnate cu cauciuc;  
ξ = 0,02 – pentru curele trapezoidale. 
 Relaţia de legătură dintre cele două viteze v1 şi v2, având în vedere relaţia (3.31), devine 
 ).1(12 ξ−= vv  (3.32) 

 Dacă se exprimă vitezele v1 şi v2 în funcţie de diametrele roţilor conducătoare şi condusă şi de 
turaţiile acestora, prin relaţiile: 

 
 

Fig. 3.36 
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iar raportul de transmitere, dacă se are în vedere şi relaţia (3.32), are expresia 

 1 1 2
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2 2 1(1 )
n Di
n D

ω
= = =

ω − ξ
; (3.34) 

se observă că raportul de transmitere nu este constant, el depinzând de încărcarea transmisiei (prin 
coeficientul de alunecare ξ). 
 De alunecare, care depinde de încărcarea transmisiei, depinde şi randamentul transmisiei prin 
curele, fiind mic la încărcări mici, unde şi alunecările sunt mici, şi având valori maxime doar la o 
încărcare optimă, deci la o alunecare optimă. Pentru stabilirea dependenţei alunecării şi 
randamentului de încărcarea transmisiei, se apelează la aşa numitele curbe de alunecare. Încărcarea 
transmisiei este evidenţiată prin coeficientul de tracţiune ϕ, definit ca raportul dintre forţa utilă şi 
forţa de tensionare a curelei în timpul funcţionării (v. şi rel. (3.24)): 
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în care σtu, σt0 şi σtc sunt tensiunile în curele corespunzătoare sarcinilor Fu, F0, Fc  
(v. şi subcap. 3.5.2.3). 
 Pe baza cercetărilor experimentale ale curelelor de diferite tipuri, realizate din diferite 
materiale, s-au stabilit dependenţe între coeficientul de alunecare elastică ξ, coeficientul de tracţiune 
ϕ şi randamentul η (fig. 3.37). Curba ξ = f(ϕ) se numeşte curba de alunecare a curelei  sau  
caracteristica de tracţiune. 
 Curbele randamentului η şi a coeficientului de alunecare elastică ξ, în funcţie de coeficientul 

de tracţiune ϕ, s-au determinat în condiţii 
standard de funcţionare: transmisie orizontală, cu 
arbori paraleli şi ramuri deschise; tensiunea 
iniţială din ramurile curelei σt0 = 1,8 MPa; 
raportul de transmitere i = 1 (β1 = β2 = 1800); 
viteza periferică v = 10 m/s; tensionarea curelei 
se păstrează constantă; funcţionarea este fără 
şocuri. 
 La această transmisie etalon, pentru o 
tensionare constantă a curelei în timpul 
funcţionării (F0 = const., respectiv v = const., 
ceea ce conduce la Fc = const.), variaţia 

Fig. 3.37 
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coeficientului de tracţiune ϕ se realizează (v. rel. (3.36)) prin variaţia încărcării (continuă sau în 
trepte), deci a forţei utile Fu. Din analiza graficului din fig. 3.37, se desprind următoarele aspecte 
utile la proiectarea transmisiilor prin curele: 

• La ϕ = 0, transmisia funcţionează în gol. 
• Porţiunea iniţială, cuprinsă între ϕ = 0 şi ϕ = ϕopt, denumită domeniul alunecărilor elastice, 

se caracterizează printr-o variaţie liniară a alunecărilor şi prin creşterea randamentului (βa < β1). 
Funcţionarea transmisiei în această zonă nu este indicată, deoarece aceasta este încărcată incomplet, 
iar randamentul este relativ scăzut. 

• La ϕ = ϕopt şi βa = β1, se utilizează complet capacitatea de tracţiune a curelei, obţinându-se 
un randament maxim şi o durabilitate normală a curelei. 

• Pe porţiunea de la ϕopt la ϕcr, denumită şi domeniul patinării, există atât alunecare elastică 
cât şi patinarea curelei în raport cu roata. Patinarea curelei pe roată produce căldură, care duce la 
degradarea curelei. În acest domeniu, cureaua poate funcţiona un timp scurt, în cazul unor 
suprasarcini de scurtă durată; funcţionarea se produce cu o scădere accentuată a randamentului şi o 
uzare rapidă a curelei. 

• La ϕ = ϕcr, se produce patinarea totală a curelei pe roată. 
 Funcţionarea optimă a unei transmisii prin curele corespunde valorilor optime ale 
coeficientului de tracţiune ϕopt şi a celui de alunecare elastică ξopt. Pentru valori ale coeficientului de 
tracţiune mai mici decât valoarea optimă, se obţine o funcţionare a transmisiei sub capacitatea de 
transmitere a sarcinii de către curea, iar pentru valori ale coeficientului de tracţiune mai mari decât 
valoarea optimă, cureaua este supraîncărcată. 
 Orientativ, se pot considera pentru ϕopt următoarele valori: ϕopt = 0,59 – pentru curele late din 
piele; ϕopt = 0,47…0,5 – pentru curele late din materiale textile; ϕopt = 0,4…0,6 – pentru curele late 
din materiale plastice; ϕopt ≈ 1 – pentru curele trapezoidale. 
 Randamentul unei transmisii prin curele se poate considera ca având valorile η = 0,95…0,96. 
 Curbele de alunecare servesc pentru calculul de dimensionare al curelei, pe baza punctului 
optim de funcţionare. Coeficientul de tracţiune optim ϕopt este determinat experimental, pentru 
fiecare tip de curea, şi serveşte pentru determinarea tensiunii utile admisibile σtua, utilizată în 
calculul curelelor late, după metoda capacităţii de tracţiune. 
 
 3.5.2.3. Tensiuni în ramurile transmisiei prin curele 
 Determinarea tensiunilor din ramurile unei transmisii prin curele are, în principal, rolul de a 
stabili atât zonele în care cureaua este cel mai mult solicitată cât şi factorii care influenţează 
mărimile acestor tensiuni. De aceea, calculul de rezistenţă este unul specific, care nu constă, de 
regulă, într-un calcul de stabilire a unei tensiuni efective şi compararea acesteia cu rezistenţa 
admisibilă (la curele late există, totuşi, o metodă de calcul în acest sens, mai puţin folosită), ci se 
bazează pe determinări experimentale ale capacităţilor de încărcare a unităţilor de arie ale 
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secţiunilor transversale ale curelelor late, respectiv a curelelor trapezoidale, aşa numitele metode ale 
capacităţilor de tracţiune. 
 Forţele F1 şi F2, care încarcă ramurile curelei la funcţionare în sarcină, creează tensiuni de 
întindere (v. şi rel (3.18)): 
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respectiv 
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Ac fiind aria curelei, iar σtu – tensiunea utilă.  
 Din relaţiile (3.37) şi (3.38) rezultă inegalitatea σt1 > σt2. 
 Forţa centrifugă Fc produce, la rândul ei, tensiuni de tracţiune (v. şi rel. (3.21)). 

 ,
c

c
tc A

F
=σ  (3.39) 

constante pe întreaga configuraţie a curelei. 
 La înfăşurarea curelei pe roata de curea, apare o solicitare suplimentară de încovoiere. 
Această solicitare determină o tensiune de încovoiere, care se adaugă celorlalte tensiuni. Datorită 
înfăşurării curelei pe roata de curea, se produce o deformare a materialului curelei, care face ca 
fibrele extreme să se alungească sau să se scurteze, faţă de fibra medie, considerată ca 
nedeformabilă (fig. 3.38). 
 Alungirea relativă a fibrei exterioare, se 
calculează cu relaţia 

 ,
ρ

=ε
y                                                           (3.40) 

y – fiind distanţa de la axa neutră la fibra exterioară, iar  
ρ - raza de curbură. 
 Alungirea specifică (v. relaţia (3.40)), pentru 

2
hy =  şi 

2
1D

=ρ , devine 

 .
1D

h
=ε  (3.41) 

 Tensiunea de încovoiere corespunzătoare 

 
1
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σ = ε =  (3.42) 

adoptându-se 

 .7,0
1D

hEii =σ  (3.43) 

Fig. 3.38 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Transmisii prin curele 165 
 

 

 Coeficientul 0,7 ia în considerare modificarea în timp a modulului de elasticitate la încovoiere 
al materialului Ei. 
 Raportul h/D, care influenţează direct tensiunea de încovoiere, arată că se recomandă 
utilizarea curelelor de grosime mică şi că se impun limitări privind valorile minime ale diametrelor 
roţilor. 
 Se constată că valoarea maximă a tensiunii de încovoiere apare la înfăşurarea curelei pe roata 
cu diametrul mai mic, tot în această zonă luând naştere şi tensiunea maximă din curea 
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1max 1 1 1,
1t i tu tc i

e
e

µβ

µβσ = σ + σ = σ + σ + σ
−

 (3.44) 

unde σtu şi σtc sunt tensiunile datorate forţei utile Fu, respectiv forţei centrifuge Fc. 
 Tensiunea σt1 se poate exprima şi în funcţie de forţa F1, determinată cu relaţia (3.16), 
obţinându-se relaţia 

 ,
2 10max itc
tu

t σ+σ+
σ

+σ=σ  (3.45) 

în care σt0 reprezintă tensiunea determinată de forţa de pretensionare F0. 
 Variaţia tensiunii de-a lungul curelei este prezentată în fig. 3.39. 
 Tensiunile de încovoiere σi1 şi σi2 nu apar instantaneu la înfăşurarea sau ieşirea de pe roţi ci 
progresiv, datorită rigidităţii curelei. Astfel, aceste tensiuni cresc progresiv la înfăşurarea pe roţi şi 
scad progresiv la ieşirea din contact cu roţile. 
 Din relaţia (3.44), rezultă valoarea tensiunii utile 

 ( )
1

1max 1
1

tu tc i
e

e

µβ

µβ

−
σ = σ − σ − σ  (3.46) 

sau, dacă se are în vedere relaţia (3.45), rezultă 
 ( ).2 10max itcttu σ−σ−σ−σ=σ  (3.47) 

 Se constată că pentru o valoare limită a tensiunii maxime, impusă de materialul curelei, 
capacitatea de transmitere a curelei este influenţată de tensiunea determinată de forţa de 
pretensionare a curelei, de tensiunea de încovoiere şi de tensiunea determinată de forţa centrifugă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.39 
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 3.5.2.4. Calculul de rezistenţă al transmisiilor prin curele 
 Calculul de rezistenţă are elemente specifice pentru fiecare tip de curea, fapt pentru care acest 
calcul se va prezenta în consecinţă. 
 Calculul transmisiilor prin curele late netede (lise). Calculul transmisiilor prin curele late 
constă în determinarea ariei secţiunii, capabilă să transmită sarcina exterioară şi să evite ruperea 
acesteia, datorită solicitărilor dinamice sau datorită oboselii materialului. 
 Aria secţiunii transversale a curelei se determină din condiţia de rezistenţă la întindere 

 ,
tua

u
dc

FKbhA
σ

==  (3.48) 

unde: Fu este forţa utilă transmisă de curea; σtua – tensiunea utilă admisibilă; Kd – coeficientul 
dinamic de suprasarcină, dependent de tipul maşinii motoare şi a celei antrenate; b – lăţimea curelei; 
h – grosimea curelei. 
 Metodele de calcul ale transmisiilor prin curele se diferenţiază după modul de determinare a 
tensiunii utile admisibile σtua. Există două metode de calcul: metoda bazată pe capacitatea de 
tracţiune (metoda capacităţii de tracţiune) şi metoda bazată pe rezistenţa la rupere a materialului 
curelei (metoda rezistenţei admisibile). 
 Metoda capacităţii de tracţiune. Este cea mai utilizată metodă de calcul a transmisiilor prin 
curele late şi constă în stabilirea valorii tensiunii utile admisibile σtua prin intermediul curbelor de 
alunecare, determinate experimental. Tensiunea utilă admisibilă se stabileşte din condiţia ca 
transmisia să funcţioneze în vecinătatea punctului optim de încărcare a transmisiei (ϕ = ϕopt). 
 Tensiunea utilă admisibilă se determină cu relaţia (v. şi relaţia (3.36)) 
 ,2 00 topttutua KK σϕ=σ=σ  (3.49) 

în care: σtu0 este tensiunea utilă optimă; ϕopt – coeficientul de tracţiune optim, determinat pe 
transmisia standard, pentru un anumit tip de material; σt0 – tensiunea iniţială, dezvoltată în curea de 
forţa de pretensionare; K – coeficient de corecţie, care ia în considerare diferenţele existente între 
transmisia proiectată şi transmisia încercată (standard). 
 Coeficientul de corecţie K se calculează cu relaţia 
 ,vtp KKKKK β=  (3.50) 

în care: 
 Kp reprezintă coeficientulul care ia în considerare tipul transmisiei şi poziţia liniei centrelor; 
 Kt – coeficientul modului de tensionare al curelei; ia în considerare influenţa modului de 
tensionare asupra capacităţii de tracţiune; 
 Kβ - coeficientul unghiului de înfăşurare; ia în considerare influenţa unghiului de înfăşurare 
asupra capacităţii de tracţiune a roţii motoare (capacitatea de tracţiune a roţii motoare scade odată 
cu scăderea unghiului de înfăşurare, ca urmare a creşterii raportului de transmitere); 
 Kv – coeficient de viteză; ia în considerare influenţa forţei centrifuge asupra capacităţii de 
transmitere a sarcinii; se aplică numai la transmisiile tensionate pe seama elasticităţii curelei. 
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 Valoarea tensiunii σtua este influenţată direct de valoarea tensiunii iniţiale σt0. La valori mari 
ale tensiunii  σt0, se constată distrugerea mai rapidă – prin oboseală sau uzare – a curelei, motiv 
pentru care se limitează tensiunea iniţială la valorile: σt0 ≤ 1,6…2 MPa – pentru curele din materiale 
clasice; σt0 ≤ 2,5…3,5 MPa – pentru curele compound. 
 Cunoscând valoarea tensiunii utile admisibile σtua, se poate determina secţiunea necesară a 
curelei, cu relaţia (3.48), rezultând, în final, lăţimea necesară a curelei 

 ;
1

max

D
D
h

Ab c









=  (3.51) 

valoarea obţinută se rotunjeşte la o valoare standardizată, imediat superioară. Valorile admise ale 
raportului (h/D)max sunt determinate pentru fiecare tip de curea. 
 Această metodă de calcul nu ţine seama de durabilitatea la oboseală a curelei, motiv pentru 
care se impune verificarea la oboseală a acesteia. 
 Cauza principală a distrugerii prin oboseală a curelei este variaţia ciclică a tensiunilor de 
întindere din curea. Cercetările experimentale au arătat că şi în cazul materialelor curelelor curbele 
de durabilitate respectă o dependenţă exponenţială de tip Wöhler 

 const.max =σ=σ c
m

b
m
b NN  (3.52) 

 Curba de tip Wöhler care se obţine nu prezintă o ramură asimptotică şi de aceea nu se poate 
defini o limită la oboseală propriu-zisă, ci numai o durabilitate la un anumit număr de cicluri. 
 Dacă se consideră frecvenţa încovoierilor fx, în Hz, pentru v, în m/s, L, în mm şi χ fiind 
numărul de roţi pe care se înfăşoară cureaua, 

 ,103

L
vf x χ=  (3.53) 

numărul de cicluri 
 3600 ,c x hN f L=  

durabilitatea la oboseală se verifică cu relaţia 

 ,
3600 max

hari

m
b

x

b
h LKK

f
NL ≥








σ
σ

=  (3.54) 

în care: Nb este numărul de cicluri de bază (Nb = 106); σb – rezistenţa la oboseală corespunzătoare 
numărului ciclurilor de bază; σmax – tensiunea maximă din curea, determinată cu relaţia (3.44); m  - 
exponentul curbei de oboseală; Ki – coeficientul care ia în considerare influenţa raportului de 
transmitere i asupra durabilităţii curelei; Kr – coeficientul de regim, care ia în considerare influenţa 
regimului de funcţionare; Lha – durabilitatea curelei, în ore, egală cu perioada de timp cuprinsă între 
două reparaţii ale utilajului acţionat de transmisia prin curele. 
 Metoda de calcul bazată pe curbele de alunecare şi randament se recomandă numai pentru 
transmisiile lente (v ≤ 25 m/s), care folosesc curele late din piele sau ţesături. 
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 Metoda rezistenţei admisibile. Această metodă constă în determinarea tensiunii maxime din 
fibrele extreme ale curelei şi compararea acesteia cu o rezistenţă admisibilă la întindere. 
 Tensiunea maximă din curea se calculează conform relaţiei (3.44) 

 
1

1max 1.1 tu tc i
e

e

µβ

µβσ = σ + σ + σ
−

 

 Mărimea 1eµβ  se poate exprima în funcţie de coeficientul de tracţiune ϕ, folosind relaţia 
(3.35), 

 1 1 .
1

eµβ + ϕ
=

− ϕ
 (3.55) 

 Expresia tensiunii maxime, în funcţie de coeficientul de tracţiune ϕ, devine 

 ,
2

1
1max atitctu σ≤σ+σ+σ

ϕ
ϕ+

=σ  (3.56) 

unde σat reprezintă rezistenţa admisibilă la întindere a structurii de rezistenţă a curelei. Această 
tensiune se calculează în funcţie de tensiunea de rupere σr a materialului de rezistenţă al curelei, cu 
relaţia 

 ,
σ

σ
=σ

c
r

at  (3.57) 

în care cσ este un coeficient de siguranţă (cσ = 6,3…13). 
 În cazul limită, când σmax = σat, rezultă valoarea tensiunii utile optime 

 ).(
1
2

10 itcattu σ−σ−σ
ϕ+

ϕ
=σ  (3.58) 

 Pe baza tensiunii σtu0 şi a relaţiei (3.49), se obţine tensiunea utilă admisibilă σtua. 
 Factorul K, din relaţia (3.50), îşi păstrează aceeaşi semnificaţie, dar în structura acestuia se 
introduce coeficientul de frecvenţă Kf în locul coeficientului de viteză Kv 
 .ftp KKKKK β=  

 Factorul Kf ia în considerare influenţa frecvenţei încovoierilor fx asupra tensiunii maxime. 
 Verificarea durabilităţii curelei se efectuează, şi la această metodă, pe baza relaţiei (3.54). 
 Calculul transmisiilor prin curelele late dinţate. Calculul de rezistenţă al curelelor late 
dinţate constă în determinarea lăţimii necesare a curelei şi alegerea, funcţie de aceasta, a unei lăţimi 
indicate de firmele producătoare. 
 În principiu, metodele de calcul prezentate de firmele producătoare sunt asemănătoare, 
diferind, uneori, factorii de corecţie. 

• Lăţimea curelei se determină, în funcţie de o putere de calcul Pc şi de puterea nominală P0 
transmisă de curea, cu relaţia 

 ,
0 zb

c

KKP
Pb ≥  (3.59) 

în care: Pc este puterea de calcul, determinată cu relaţia  
 Pc = C Pu, (3.60)  
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Pu fiind puterea utilă ce trebuie transmisă, iar C este un coeficient global de corecţie, prin care se 
ţine seama de condiţiile de funcţionare reale ale transmisiei şi care se calculează cu relaţia 
 C = C1 + C2 + C3 + C4, 
în care: C1 este coeficientul ce ia în considerare tipul maşinii motoare şi a celei antrenate; C2 – 
coeficient ce ia în considerare tipul transmisiei (multiplicatoare sau demultiplicatoare); C3 – 
coeficient de exploatare; C4 – coeficientul sistemului de întindere; Kb – coeficient de lăţime; Kz – 
coeficientul numărului de dinţi în angrenare ai roţii mici de curea (ze1 – v. rel. (3.12)). 

• Lăţimea curelei se determină cu relaţia 

 ,4,25
1P

P
K
Kb c

z

t≥  (3.61) 

în care: Pc = KrPu este puterea de calcul: Pu – puterea utilă transmisă şi Kr – coeficient de regim; P1 
– puterea transmisă de curea pe un ţol de lăţime; Kt – coeficient de tensionare; Kz – coeficientul 
numărului de dinţi în angrenare ai roţii mici de curea. 

• Deoarece modulul m este parametrul constructiv principal, se prezintă şi o metodă de 
determinare a lăţimii curelei plecând de la parametrul m, care se calculează din condiţia de 
rezistenţă la forfecare a dinţilor curelei, cu relaţia 

 ,35 3

1n
P

m u=  (3.62) 

în care Pu este puterea utilă transmisă de curea, în kW, n1 – turaţia roţii motoare, în rot/min, 
modulul obţinându-se în mm. Valoarea obţinută se rotunjeşte la o valoare superioară normalizată 
sau indicată de firmele producătoare. 
 În continuare se determină lăţimea curelei 
 b = ψcm, (3.63) 
cu ψc = 6…9 reprezentând coeficientul de lăţime al curelei. 
 În final, valorile lăţimilor obţinute cu relaţiile (3.59), (3.61) şi (3.63) se rotunjesc la o valoare 
superioară, corespunzătoare datelor indicate de firmele producătoare. 
 Calculul transmisiilor prin curele trapezoidale. Calculul de rezistenţă al curelelor 
trapezoidale constă în determinarea numărului necesar de curele, pentru transmiterea unei puteri P 
date, în funcţie de puterea teoretică P0, posibil a fi transmisă de o curea, stabilită pe stand, în 
condiţii standard de funcţionare. 
 Se calculează, iniţial, numărul preliminar de curele, cu relaţia 

 ,
0

0 Pcc
Pc

z
L

f

β

=  (3.64) 

în care: 
• P este puterea de transmis (dată de proiectare); 
• P0 – puterea teoretică pe care o poate transmite o singură curea; mărimea acestei puteri 

depinde de tipul curelei şi de nişte factori dimensionali şi cinematici, care influenţează 
mărimea tensiunilor în curea, cum ar fi: diametrul roţii mici Dp1 (important în stabilirea 
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tensiunii de încovoiere a curelei); turaţia roţii mici n1 (importantă pentru mărimea tensiunii 
de tracţiune dată de forţa centrifugă); raportul de transmitere (important pentru definirea 
mărimii unghiului de înfăşurare β1 pe roata mică);  

• coeficienţii cf, cL, cβ sunt coeficienţi de corecţie, prin care se ţine seama de diferenţele ce 
apar între transmisia standard (pe care a fost stabilită puterea P0) şi transmisia reală, astfel: 
- cf – coeficient de funcţionare, dependent de tipul maşinii motoare, maşinii antrenate şi 

de felul încărcării; 
- cL – coeficient de lungime, dependent de lungimea curelei; 
- cβ - coeficient de înfăşurare, dependent de unghiul de înfăşurare pe roata mică 

(conducătoare) β1. 
 Deoarece la un număr mare de curele (mai mare de doi) curelele nu vor fi uniform încărcate, 
se calculează numărul de curele, cu relaţia 

 ,12...80 ≤=
zc

zz  (3.65) 

în care cz este coeficientul numărului de curele, care ia în considerare faptul că sarcina nu se 
distribuie uniform pe cele z curele. 
 Calculul la oboseală a curelelor constă în determinarea frecvenţei încovoierilor curelei şi 
compararea acesteia cu o frecvenţă admisibilă 

 ,40103
tax Hf

L
vf =≤χ=  

unde: χ reprezintă numărul de roţi ale transmisie; v – viteza curelei, în m/s, L – lungimea curelei, în 
mm. 
 
 3.5.3. Metodologia de proiectare a transmisiilor prin curele  
 Metodologia de proiectare a transmisiilor prin curele late netede (lise), dinţate (sincrone) şi 
trapezoidale este prezentată centralizat în tabelul 3.3, urmărindu-se etapele care trebuie parcurse de 
la datele de proiectare la tipul şi dimensiunile curelelor şi a roţilor de curea. 
 Sunt prezentate şi restricţiile impuse transmisiilor prin curele, prin acceptarea, din 
bibliografie, a unor valori admisibile, care conferă transmisiilor o funcţionare corectă şi o 
durabilitate ridicată. 

Tabelul 3.3 
Metodologia de calcul a transmisiilor prin curele 

DATE DE PROIECTARE: 
• Puterea P, kW 
• Turaţia roţii conducătoare n1, rot/min 
• Raportul de transmitere i < imax 
• Condiţii de lucru: maşina motoare, maşina antrenată, caracterul sarcinii 

Tipul curelei Lată netedă Lată dinţată Trapezoidală 
Mărimea 
curelei 

Funcţie de (h/D)max se stabileşte 
grosimea normalizată a curelei 
(h/D)max - funcţie de materialul 
curelei  

Din cataloage, 
funcţie de Pc 
(rel. (3.60)) şi n1   

Din standarde, funcţie de 
P şi n1, atât pentru curelele 
trapezoidale clasice cât şi 
înguste 
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Tabelul 3.3(continuare) 
Tipul curelei Lată netedă Lată dinţată Trapezoidală 

Diametrul 
roţilor ( )3

1
1 066,0...054,0

ω
=

PD  

D2 = iD1 

Dp1 = mz1; Dp2 = mz2 

m – din cataloage sau 

3

1

35
n
Pm = , rotunjit 

z1 > z1min (funcţie de m)  
z2 = iz1 

Dp1 – din standarde 
Dp2 = iDp1 – standar-
dizat sau nu 

Distanţa 
dintre axe 

preliminară 
Aprel 

• Curele late obişnuite 
Aprel > 2(D1 + D2) 
• Curele late compound 
0,75(D1 + D2) ≤ Aprel ≤  2(D1 + 
D2) 

0,5(Dp1 + Dp2) + 2m ≤ 
Aprel ≤ 2(Dp1 + Dp2) 

0,7(Dp1 + Dp2) ≤ Aprel 
≤ 2(Dp1 + Dp2) 

Unghiurile de 
înfăşurare ale 
curelei pe roţi 

β1 şi β2 

β1 > β1min = 1500 

A
DD

2
12

2,1
−

π=β m  

6
3600

1
1 ≥

β
=ez  

β1 > β1min = 1100 

( ) ( )2
2 1

2 12
2 4p prel

D D
L A D D

A
−π

= + + −  

Lungimea 
curelei 

Lp = L – lungimea definitivă, 
cureaua tăindu-se la lungimea 
L plus lungimea necesară 
îmbinării capetelor 

,
4

)(

)(
2

2

2

12

21

A

zzp

zzpAL prelp





 −
π+

+++=

 

unde p = πm 
Lp se rotunjeşte la un 
număr întreg de paşi, 
obţinându-se L definitiv 

Lp se rotunjeşte la L 
definitiv, care este 
standardizat 

Distanţa 
dintre axe 
definitivă 

A = Aprel 1 2

2 2
1 2 2 1

2 ( )
1
8 2 ( ) 8( )

p p

p p p p

L D D
A

L D D D D

− π + + 
 =
  + − π + − −  

 

60000
11nDv π

= , m/s, pentru D1, în mm şi n1 în rot/min. 

Viteza curelei 

v < va 

va – corespunzătoare fiecărui 
tip de curea adoptat  

v < va 

va = 25 m/s, pentru  
m = 2 mm 
va = 35 m/s, pentru  
m = 3 mm 
va = 40 m/s, pentru  
m = 4…10 mm 

v < va = 30 m/s  - curele 
trapezoidale clasice 
v < va = 40 m/s  - curele 
trapezoidale înguste 
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Tabelul 3.3(continuare) 
Tipul curelei Lată netedă Lată dinţată Trapezoidală 

Lăţimea 
curelei, 

respectiv 
numărul de 

curele 
(trapezoidale) 

max 1( / )
cAb

h D D
= , în care 

tua

u
dc

FKA
σ

=  

02 topttua K σϕ=σ  

(h/D)max – funcţie de materialul 
curelei 
b – conform standardelor  
v. subcap. 3.4.2.4 pentru 
factori 

zb

c

KKP
Pb

0

≥ , în care 

P0 – puterea 
nominală transmisă 
de curea  
v. subcap. 3.5.2.4 pentru 
factori 
b – se alege normalizat, 
din cataloage  

Preliminar 

0
0 Pcc

Pc
z

L

f

β

= , în care  

P0 – puterea teoretică 
transmisă de o curea 
Definitiv 

12...80 ≤=
zc

zz  

cL, cβ, cf, cz  - factori de 
corecţie 
Valorile lui P0, cf, cL, 
cβ şi cz se adoptă din 
standarde 

Verificarea la 
oboseală L

vf χ= 310  

v, în m/s; L, în mm;  
χ - numărul roţilor transmisiei 
Se determină durabilitatea la 
oboseală Lh (v. rel. (3.54)), 
care trebuie să îndeplinească 
condiţia 
Lh ≥ Lha 
Lha – perioada de timp impusă 
între două reparaţii 

L
vf χ= 310  

L
vf χ= 310 ≤ fa =  

40Hz 
v, în m/s; L, în mm;  
χ - numărul roţilor 
transmisiei 
 

Diverse Se mai pot determina, după recomandările firmelor producătoare sau 
standardelor: 

• forţa care încarcă arborii Fa (v. şi rel. (3.28), (3.29)); 
• cotele de modificare a distanţei între axe pentru montaj; 
• elementele geometrice ale roţilor. 
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4. VARIATOARE (TRANSMISII PRIN FRICŢIUNE) [4; 6; 7; 8; 13; 14; 
16; 21; 22;24; 29; 30; 31; 47; 50; 51; 52] 

 
4.1. CARACTERIZARE ŞI DOMENII DE FOLOSIRE 
  
Transmisiile prin fricţiune sunt transmisii mecanice la care mişcarea de rotaţie şi momentul de 

torsiune se transmit, de la elementul conducător la cel condus, prin intermediul forţelor de frecare, 
ca urmare a apăsării reciproce a elementelor în contact. 

Transmisiile prin fricţiune pot fi: cu raport de transmitere constant, care realizează, la 
elementul condus, o turaţie constantă, în ipoteza absenţei alunecărilor; cu raport de transmitere 
variabil (variatoare), care realizează, la elementul condus, o turaţie variabilă continuu, între anumite 
limite.  

Principalele avantaje ale transmisiilor prin fricţiune sunt: funcţionează la un nivel redus de 
zgomot şi vibraţii; asigură protecţia transmisiei în cazul apariţiei unor suprasarcini în funcţionare; 
realizează reglarea continuă a turaţiei la ieşire (variatoarele), în funcţie de cerinţele impuse de 
maşina de lucru; soluţia constructivă este simplă şi costul relativ redus, în cazul unora dintre 
variatoare. 

Cele mai importante dezavantaje ale transmisiilor prin fricţiune sunt: nu asigură un raport de 
transmitere constant, ca urmare a alunecărilor dintre elementele în contact şi a erorilor de execuţie a 
acestora; randamentul este mai redus decât al transmisiilor prin angrenaje, datorită alunecărilor 
dintre elementele în contact; patinarea produce uzuri neuniforme a elementelor în contact, 
conducând la scoaterea din funcţiune a transmisiei; durabilitatea este relativ scăzută; necesită forţe 
mari de apăsare, care încarcă arborii şi lagărele, determinând mărirea gabaritului transmisiei. 

Transmisiile prin fricţiune se recomandă în următoarele cazuri: la transmisii cu rol cinematic, 
puţin încărcate; la transmisii încărcate cu sarcini mici, care funcţionează la viteze foarte mari sau la 
care se impune un nivel scăzut de zgomot şi vibraţii; la transmisii încărcate cu sarcini mici-medii, 
care necesită reglarea continuă a turaţiei la ieşire, impusă de procesul tehnologic, dar care nu 
necesită un raport de transmitere riguros constant. Acestea se întâlnesc: în industria constructoare de 
maşini; în industria extractivă, uşoară şi alimentară; în transporturi; în agricultură. 
 

4.2. PRINCIPALELE FORME DE DETERIORARE A TRANSMISIILOR PRIN 
FRICŢIUNE 

  
Principalele forme de deteriorare a suprafeţelor active ale elementelor transmisiilor prin 

fricţiune sunt: oboseala de contact (pittingul) şi/sau griparea – în cazul transmisiilor care 
funcţionează cu ungere; uzarea abrazivă şi/sau griparea – în cazul transmisiilor care funcţionează 
fără ungere. 
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Oboseala de contact apare ca urmare a solicitării variabile – după un ciclu pulsator – a 
straturilor superficiale de pe suprafeţele funcţionale ale elementelor în contact. Această formă de 
distrugere este caracteristică variatoarelor prin fricţiune care funcţionează cu ungere şi la care uzura 
abrazivă este nesemnificativă. Primele semne de oboseală sunt microfisuri de suprafaţă, care se 
dezvoltă în timp, luând aspectul unor ciupituri, care micşorează suprafaţa funcţională.  

Uzarea abrazivă este principala formă de deteriorare a transmisiilor prin fricţiune care 
funcţionează fără ungere. Aceasta este favorizată de vitezele mici de funcţionare şi de sarcinile mari 
de încărcare a transmisiei, fiind sensibil influenţată de existenţa alunecărilor geometrice şi a 
patinărilor.  

Griparea poate apărea atât la transmisiile prin fricţiune fără ungere cât şi la cele cu ungere, în 
condiţiile întreruperii peliculei de lubrifiant dintre suprafeţele în contact. Această formă de 
deteriorare este specifică transmisiilor prin fricţiune care funcţionează la viteze mari. 

 
4.3. MATERIALE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢIA TRANSMISIILOR PRIN 

FRICŢIUNE 
  
Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate pentru construcţia 

elementelor active ale transmisiilor prin fricţiune sunt: rezistenţa la solicitarea de contact; rezistenţa 
la uzură; coeficient de frecare cât mai mare – pentru a se evita  forţe de apăsare mari – şi constant în 
timp. 

Ø Materialele caracterizate prin rezistenţă ridicată la solicitarea de contact şi uzură se 
grupează după cum urmează: 

• oţel călit/oţel călit – pentru transmisiile puternic încărcate, la care se cere o durabilitate 
mare şi care funcţionează cu sau fără ungere – caracterizate prin gabarit minim şi randament ridicat; 
necesită precizii ridicate de execuţie şi montaj, concomitent cu reducerea alunecărilor geometrice, 
care ar putea duce la apariţia gripării; 

• fontă/oţel călit – pentru transmisiile care funcţionează cu sau fără ungere, prezentând 
avantajul unei rezistenţe sporite la gripare; 

• fontă/fontă – pentru transmisiile care funcţionează cu ungere. 
Ø Materialele care se caracterizează prin coeficienţi de frecare mari – şi, deci, asigură 

reducerea forţei de apăsare – şi elasticitate mărită – care permite reducerea preciziei de execuţie şi 
montaj – sunt materiale nemetalice (textolit, cauciuc, piele etc.) /oţel sau fontă. Acestea se 
recomandă pentru transmisii puţin încărcate, care funcţionează fără ungere şi se caracterizează prin 
dimensiuni de gabarit mari şi randament mai scăzut. Materialul nemetalic se foloseşte sub formă de 
căptuşeli, montate pe elementul conducător, pentru asigurarea unei uzări uniforme. 

Valorile coeficienţilor de frecare ale diverselor cupluri de materiale, în funcţie de condiţiile de 
funcţionare (cu ungere sau fără ungere), sunt prezentate în tabelul 4.1. 
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Tabelul 4.1 
Valorile coeficienţilor de frecare µ, pentru diverse cupluri de materiale 

Coeficientul de frecare µ 
Condiţiile de funcţionare 

Cuplul de materiale 

Cu ungere Fără ungere 
Oţel călit/oţel călit 0,04...0,05 0,15...0,18 
Fontă/ oţel călit 0,07...0,08 0,17...0,18 
Fontă/fontă 0,08...0,1 - 
Textolit/oţel sau fontă - 0,2...0,4 
Cauciuc/oţel sau fontă - 0,8 

 
4.4. ELEMENTE DE CALCUL 
 
Pentru transmisiile prin fricţiune care funcţionează cu ungere, forma principală de deteriorare 

este oboseala de contact (apariţia de ciupituri), pentru evitarea acesteia fiind necesar un calcul la 
solicitarea de contact. 

Unanim acceptată pentru calculul la solicitarea de contact este relaţia lui Hertz, stabilită pe 
baza unor ipoteze de calcul, pentru un contact liniar, între doi cilindrii, după generatoare 

 ,1
11

11

2

2
2

1

2
1

HP
n

E
n

H b
FZ

EE
b
F

σ≤
ρ

=








 υ−
+

υ−
π

ρ
=σ  (4.1) 

în care: ZE reprezintă coeficientul de elasticitate al materialelor celor două elemente în contact – 
care depinde de modulele de elasticitate longitudinale ale materialelor şi de coeficienţii de 
contracţie transversală a acestora (coeficienţii Poisson) υ1,2; Fn – forţa normală în zona de contact; b 
– lungimea de contact; 1/ρ - curbura redusă, calculată cu relaţia 

 ,111

21 ρ
±

ρ
=

ρ
 (4.2) 

în care semnul plus corespunde contactului exterior, iar semnul minus contactului interior (pentru 
principalele forme ale zonelor de contacte întâlnite în transmisiile prin fricţiune, în tabelul 4.2 sunt 
prezentate razele de curbură şi curbura redusă); σHP – rezistenţa admisibilă la solicitarea de contact, 
care se determină în funcţie de cuplul de materiale ale elementelor în contact şi de numărul de 
cicluri de solicitare, cu relaţia 

 ,
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N

H

H
HP Z

S
σ

=σ  (4.3) 

în care: σHlim reprezintă tensiunea limită la solicitarea de contact, după un ciclu pulsator (tabelul 
4.3); SH min – coeficientul minim de siguranţă la oboseală a materialului (SH min = 1,1…1,2);  
ZN – factorul de durabilitate, care se determină cu relaţia 

 .m

L

B
N N

NZ =  (4.4) 
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Tabelul 4.2 
Razele de curbură şi curburile reduse pentru principalele forme ale zonelor de contact 

Nr. 
crt. 

Schema contactului Razele de curbură în zona de contact  
Curburi reduse 

1 Variator frontal (mono) 

 

ρ1 = R1; ρ2 ⇒ ∞ 

121

1111
R

=
ρ

+
ρ

=
ρ

 

2 Variator conic (mono) 

 

ρ1 = R1;  2
2 cos

x
x

R
ρ =

α
 

min21min21max

cos1111
RR

α
+=

ρ
+

ρ
=








ρ

 

ρ2min – raza de curbură la limita poziţiei rolei 
spre vârful conului (R2min) 

3 Variator frontal cu role biconice (duo) 

 

2
;

sin 33
3

3
bRRR

m
m −=
α

=ρ  (3 – element  intermediar) 

ρ1x = ρ1 ⇒ ∞ 
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4 Variator sferic (duo) 

 

ρ3 = R3 (3 – element intermediar) 

α
=ρ

cos1
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5 Variator cu conuri deplasabile şi inel rigid 
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Tabelul 4.3 
Tensiuni limită la solicitarea de contact 

Materialul roţilor Tratamentul aplicat Duritatea 
superficială 

Tensiunea limită 
σHlim, MPa 

OLC 45 210…280 HB 650…700 
40 Cr10 285…330 HB 780…840 
41 MoCr11 270…320 HB 770…820 
35 MnSi12 255…290 HB 730…785 
34 MoCrNi15 

Îmbunătăţire 

310…330 HB 735…830 
OLC 45 48…50 HRC 950…990 
40 Cr10 Călire superficială 50…52 HRC 990…1030 
OLC 15 
18 MoCr10 
17 MoCrNi14 

44…60 HRC 1150…1250 

21 TiMnCr12 
28 TiMnCr12 58…63 HRC 1800…1920 

17 MoCrNi14 
13 CrNi30 

Cementare 

60…64 HRC 1680…1800 

Alte tipuri (mărci) de oţeluri. 
• Pentru alte oţeluri de îmbunătăţire sau călite superficial: σHlim = cBHHB, în care cB = 

2,6…2,8 – pentru durităţi < 300 HB, respectiv cB = 2,3…2,6 – pentru durităţi ≥ 300 HB; 
cB = 1,5 – pentru fontă. 

• Pentru oţeluri de cementare: σHlim = cRHHRC, în care cR = 22…24 – pentru oţeluri aliate 
cu durităţi > 55…60 HRC.  

 
 În relaţia (4.4): NB reprezintă numărul ciclurilor de bază, la care diagrama de oboseală devine 
asimptotică şi care este funcţie de calitatea şi tratamentul termic aplicat materialelor elementelor în 
contact; m – gradul curbei de oboseală; NL – numărul real de cicluri de solicitare, realizat pentru o 
durată de funcţionare impusă Lh, determinat cu relaţia 
 NL1,2 = 60 n1,2Lh, (4.5) 
în care n1,2 reprezintă turaţiile roţii conducătoare 1, respectiv a celei conduse 2, în rot/min şi Lh – 
durata de funcţionare impusă transmisiei, în ore. 
 Forţa normală Fn, de interacţiune între elementele în contact, se determină impunând condiţia 
ca momentul de torsiune să se transmită numai prin frecare. În acest caz, relaţia de calcul este 

 ,
1

1

x

t
n Rz

McF
µ

=  (4.6) 

în care: Mt1 este momentul de torsiune la elementul conducător, în Nmm; c – coeficient de siguranţă 
la alunecare (cu valori c = 1,15…1,25); z – numărul fluxurilor de transmitere a sarcinii; µ - 
coeficientul de frecare corespunzător materialelor elementelor în contact; R1x – raza căii de rulare, 
la mijlocul liniei de contact – pentru variatoare mono R1x = R1 şi z = 1 (v. variatoarele frontal mono 
şi conic mono), iar pentru variatoare cu elemente intermediare R1x = R1min şi z = 1, 2 sau 3  
(v. schemele din fig. 4.1 şi tabelul 4.2). 
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 În fig. 4.1 sunt prezentate, schematic: a – variatorul frontal (mono); b – variatorul frontal cu 
role biconice, fără bifurcaţie; c şi d – variatorul frontal cu role biconice, cu bifurcaţie. 

 
 
 

 
 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Fig. 4.1 
 

4.5. TIPURI PRINCIPALE DE VARIATOARE 
 
4.5.1. Caracterizare, clasificare, caracteristici principale 

 Variatoarele mecanice de turaţie realizează transmiterea mişcării şi a sarcinii prin frecare, cu 
modificarea continuă a turaţiei şi a momentului de torsiune la elementul de ieşire, între anumite 
limite. 
 Clasificarea variatoarelor se face pe baza unor criterii cinematice şi constructive, prezentate în 
continuare. 
 ■ După modul de transmitere a mişcării, se deosebesc variatoare cu contact direct între 
elementul conducător şi cel condus (de tip mono) şi variatoare cu elemente intermediare (de tip 
duo). 
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 ■ După forma geometrică a elementelor active, variatoarele pot fi: frontale, conice, sferice, 
toroidale, cu conuri deplasabile, multidisc etc. 
 ■ După sistemul de apăsare folosit, variatoarele pot fi: cu apăsare constantă (apăsare cu 
arcuri), independentă de încărcare, forţa de apăsare determinându-se din condiţia transmiterii 
momentului de torsiune maxim; cu apăsare dependentă de sarcina transmisă. 
 O clasificare a variatoarelor după forma geometrică a elementelor active este prezentată în 
tabelul 4.4. 
 

Tabelul 4.4 
Clasificarea variatoarelor 

Transmiterea 
sarcinii 

Tipul 
variatorului 

Schema elementelor active 

1 2 3 

Frontal 

 

 
 

Conic 

 

 
 

Directă 
(variatoare 

mono) 

Cu discuri 

 

 
 

Cu element 
intermediar 

(variatoare duo) 
Frontal 
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Tabelul 4.4 (continuare) 
1 2 3 

Conic 

 

 

 
 

 

Cu role 
biconice 

 

 
 

Sferice 

 

 
 

Toroidale 

 

Cu element 
intermediar 

(variatoare duo) 

Cu inel rigid  
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Tabelul 4.4 (continuare) 
1 2 3 

Cu lanţ 

 
Schemă generalizată 

 
Schemă funcţională 

Cu element 
intermediar 
(variatoare 

duo) 
Cu curele 

 
 
 Caracteristicile principale ale variatoarelor sunt: puterea de intrare P1; turaţia de intrare n1; 
turaţia de ieşire n2x – variabilă între n2min şi n2max; gama de reglare a turaţiei G; randamentul η. 
 Gama de reglare a turaţiei se defineşte prin relaţia 

 ,
min2

max2

n
nG =  (4.7) 

iar având în vedere expresiile rapoartelor de transmitere (instantaneu ix, minim imin şi maxim imax) 

 ,,,
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1
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n
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n
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n
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x
x ===  (4.8) 

se ajunge la relaţia 

 .
min

max

i
iG =  (4.9) 

 Varierea turaţiei la ieşire, implicit a raportului de transmitere şi a momentului de torsiune, se 
realizează prin modificarea – între anumite limite – a razei de rostogolire a unuia din elementele 
active (variatoare mono) sau a razelor de rostogolire a ambelor elemente active (variatoare duo).  
 Pentru variatoarele mono, la care se modifică raza de rostogolire a elementului conducător, 
gama de reglare 

 ,
min1

max1

R
RG =  (4.10) 
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iar la cele la care se modifică raza de rostogolire a elementului condus, gama de reglare 

 .
min2

max2

R
RG =  (4.11) 

 Pentru variatoarele duo, la care se modifică razele de rostogolire atât la elementul conducător 
1 cât şi la cel condus 2, gama de reglare este 

.
min2

max2

min1

max1

R
R

R
RG =  (4.12) 

 
 4.5.2. Variatorul frontal (mono) 
 La acest variator (fig.4.2), elementul conducător este executat sub forma unei role cilindrice 1, 
cu rază constantă R1, iar corpul de rostogolire condus are forma unui disc 2, a cărui rază de 
rostogolire R2x este variabilă.  

 Modificarea raportului de transmitere şi implicit 
a turaţiei la ieşire se realizează prin deplasarea rolei 1, 
în lungul arborelui conducător, prin intermediul 
mecanismului şurub-piuliţă 3, forţa necesară de 
apăsare Fn realizându-se cu ajutorul arcului elicoidal 
cilindric de compresiune 4. 
 Rapoartele de transmitere se determină cu 
relaţiile: 

 
1

2

R
Ri x

x = ;
1

min2
min R

Ri = ;
1

max2
max R

Ri = ,            (4.13) 

iar gama de reglare a turaţiei cu relaţia 

 
min2

max2

R
RG = .                                                 (4.14) 

 
 Forţa normală de apăsare Fn, necesară calculului la solicitarea de contact, se determină 
plecând de la relaţia (4.6), în care z = 1 şi R1x = R1, cu relaţia 

 .
1

1

R
McF t

n µ
=  (4.15) 

 Curbura redusă, necesară pentru calculul la solicitarea de contact, este dată în tabelul 4.2, 
poz.1. 
 Din fig. 4.2, rezultă că forţa normală, în zona de contact, este realizată de arcul 4, care trebuie 
tensionat de o sarcină Q = Fn. 
 Funcţionarea acestui variator se caracterizează prin existenţa unor alunecări geometrice între 
rolă şi disc, exprimate prin relaţia (fig. 4.3)  

 ,
1

max

v
val

g =ξ  (4.16) 

Fig. 4.2 
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 în care: val max =  v2x max – v1 = v1 –  v2x min,  v2x max şi v2x min fiind vitezele punctelor extreme de 
contact dintre rolă şi disc; v1 – viteza rolei, egală cu viteza v2x a punctului median de contact, punct 
în care alunecarea este nulă. 

 Din relaţia (4.16), prin înlocuiri şi urmărind fig. 
4.3, rezultă 

 
x

g R
b

22
=ξ                                                     (4.17) 

şi deci micşorarea alunecării geometrice se poate realiza 
prin executarea unor role cu lăţimi foarte mici sau sub 
formă de discuri cu profil semicircular, la care contactul 
teoretic este punctiform. 
  
 4.5.3. Variatorul frontal cu rolă intermediară 
                    cilindrică (duo) 
 La acest variator (fig. 4.4), elementul conducător 
1 şi cel condus 2 se execută sub forma unor discuri, 
montate pe arbori paraleli, dezaxaţi, elementul 
intermediar fiind rola cilindrică 3, a cărei axă de rotaţie 
este plasată în planul axelor celor doi arbori. 
 Modificarea raportului de transmitere şi implicit a 

turaţiei la ieşire se realizează prin deplasarea rolei 3, între cele două discuri, rezultând modificarea 
simultană a razelor de rostogolire a celor două discuri.  
 Rapoartele de transmitere se determină cu relaţiile: 

 
x

x
x R

Ri
1

2= ;
max1

min2
min R

Ri = ;
min1

max2
max R

Ri = ,                 (4.18) 

iar gama de reglare se determină cu relaţia 

 .
min2

max2

min1

max1

R
R

R
RG =                                                (4.19) 

 Forţa normală de apăsare, plecând de la relaţia (4.6), 
în care z = 1 şi R1x = R1min, se determină cu relaţia 

 ,
min1

1

R
McF t

n µ
=                                                     (4.20)  

iar curbura redusă va fi 

 .11

3R
=

ρ
                                                             (4.21)  

 Valorile stabilite prin relaţiile (4.20) şi (4.21) vor fi 
utilizate pentru calculul la contact, lungimea liniei de 
contact fiind egală cu lăţimea rolei b. 
 Ca şi la variatorul frontal mono, forţa normală va fi realizată de un arc de compresiune, care 
va fi calculat pentru a dezvolta o forţă Q = Fn. 
  

 
Fig. 4.3 

Fig. 4.4 
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 4.5.4. Variatorul frontal cu bile (duo) 
 Prin înlocuirea rolei cilindrice – de la variatorul frontal duo (v. fig. 4.4) – cu o bilă, se elimină 
alunecarea geometrică dintre elementele în contact, iar frecarea de alunecare se înlocuieşte prin 
frecare de rostogolire, ceea ce conduce la mărirea randamentului. În această situaţie însă, 
capacitatea de transmitere a sarcinii este redusă. 
 Pentru mărirea capacităţii de transmitere a sarcinii, variatoarele cu bile se execută cu mai 
multe bile, montate într-o colivie (fig. 4.5, a). Reducerea alunecărilor geometrice, care apar în acest 
caz, se realizează prin montarea coliviei într-un rulment 4 – fixat în cadrul de reglare 5 (fig. 4.5, b) 
– care permite rotirea coliviei în raport cu axa acesteia. 

 
 

 
 
a 
  

b 
Fig. 4.5 

 Modificarea raportului de transmitere, implicit a turaţiei la ieşire, se realizează prin deplasarea 
coliviei 3, între cele două discuri, obţinându-se, astfel, varierea simultană a razelor de rostogolire – 
R1x şi R2x – ale discurilor. 
 Rapoartele de transmitere se determină cu relaţiile (4.18), iar gama de reglare cu relaţia 
(4.19). 
 Forţa normală Fn, egală cu forţa de apăsare Q, se determină cu relaţia (4.20), iar curbura 
redusă cu relaţia (4.21), în care R3 este raza bilei. 
 În fig. 4.5, b se prezintă soluţia constructivă a variatorului frontal cu bile, realizată după 
schema din fig. 4.5, a. 
 
 4.5.5. Variatorul conic (mono) 
 Acest variator (fig. 4.6) este analog variatorului frontal mono, elementele active fiind rola 
cilindrică 1 şi conul 2, fiecare dintre acestea putând fi element conducător sau condus. 
 Pentru variatorul din fig. 4.6, rola cilindrică 1 este element conducător şi are posibilitatea 
deplasării axiale, prin intermediul mecanismului şurub-piuliţă 3; în acest mod se obţine modificarea 
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razei de rostogolire a elementului condus 2 şi, implicit, varierea raportului de transmitere. 
Rapoartele de transmitere se determină cu relaţiile (4.13), iar gama de reglare cu relaţia (4.14). 
 În funcţie de corelaţiile dintre R1, R2min şi R2max, variatorul poate funcţiona: ca reductor de 
turaţie (R2min > R1); ca multiplicator de turaţie (R2max < R1); ca reductor sau multiplicator (R2min < R1 
< R2max). 
 Forţa normală Fn, necesară transmiterii momentului de torsiune Mt1 numai prin frecare, se 
stabileşte plecând de la relaţia (4.6), în care z = 1 şi R1x = R1, cu relaţia (4.15). Curbura redusă, 
necesar a fi introdusă în relaţia tensiunii de contact, este determinată în tabelul 4.1, poz. 2. 

 Forţa normală Fn este realizată de 
arcul de compresiune 4 (v. fig. 4.6), care 
trebuie tensionat, pentru realizarea forţei Fn, 
la o forţă stabilită prin relaţia 

 .
sin α

= nF
Q                                  (4.22) 

 Variatoarele conice cu contact direct 
(mono) au suprafaţa activă a rolelor 
cilindrice placată cu materiale nemetalice 
(de obicei textolit) şi funcţionează fără 
ungere. 
 Alunecările geometrice care apar sunt 
mai reduse comparativ cu variatoarele 
frontale de construcţie asemănătoare, 
deoarece – la aceeaşi lăţime b a rolei 

cilindrice – diferenţa dintre razele de rostogolire limită este mai mică. 
 
 4.5.6. Variatorul conic duo 
 Variatorul conic duo, prezentat în fig. 4.7, este 
asemănător din punct de vedere cinematic cu 
variatorul frontal duo, dar are o gamă de reglare mai 
mare decât acesta. Rola intermediară cilindrică 3, 
plasată între suprafeţele active ale conurilor 1 şi 2, 
deplasându-se axial, modifică razele de rostogolire R1x 
şi R2x ale conurilor şi, implicit, raportul de transmitere. 
 Rapoartele de transmitere ix, imin şi imax se 
determină cu relaţiile (4.18), gama de reglare G cu 
relaţia (4.19), forţa normală Fn cu relaţia (4.20), 
curbura redusă 1/ρ cu relaţia prezentată în tabelul 4.1, 
poz. 3, iar forţa de apăsare Q = Fn. 
 
 4.5.7. Variatorul frontal cu role biconice 
 La acest tip de variator (fig. 4.8), între discul conducător 1 şi cel condus 2 se plasează rola 
biconică 3, care are posibilitatea să se rotească în jurul axei proprii şi să se deplaseze axial, prin 

Fig. 4.7 
 

Fig. 4.6 
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intermediul mecanismului şurub-piuliţă 4, realizându-se, astfel, modificarea razelor R1x şi R2x, care 
definesc raportul de transmitere instantaneu al variatorului. 

Avantajul utilizării rolei biconice, ca element intermediar, reduce substanţial alunecările 
geometrice, ca urmare a lăţimii reduse de contact dintre rolă şi discuri. 
 Pentru transmiterea de puteri mai mari, se utilizează variatoare cu role biconice cu bifurcarea 

fluxului de putere (v. fig. 4.1, c) sau variatoare 
realizate prin înserierea a două asemenea 
variatoare (v. fig. 4.1, d); pe lângă mărirea puterii 
transmise, se obţine şi o mărire a gamei de reglare. 
 Rapoartele de transmitere ix, imin, imax şi 
gama de reglare G se determină cu relaţiile (4.18), 
respectiv (4.19), iar forţa normală Fn, pentru cele 
trei scheme structurale prezentate, cu relaţia 

 ,
min1

1

Rz
McF t

n µ
=                                   (4.23) 

în care z reprezintă numărul fluxurilor de 
transmitere a puterii (z = 1 – fig. 4.1, b şi 4.8; z = 2 
– fig. 4.1, c; z = 4 – fig. 4.1, d). Curbura redusă se 
determină cu relaţiile din tabelul 4.1, poz. 3. 
 Variatoarele frontale cu role biconice sunt 

prevăzute cu sisteme de apăsare combinate: cu apăsare constantă, realizată prin arcuri şi cu apăsare 
dependentă de sarcină, realizată printr-un sistem de apăsare cu bile (v. subcap. 4.6). Forţa de 
apăsare constantă, realizată de arc şi care reprezintă sarcina de calcul a arcului de compresiune 
trebuie să îndeplinească condiţia 

 1
min

1max
,t

n
c MQ F
R

≥ =
µ

 (4.24) 

pentru a se asigura o forţă de frecare minimă, necesară antrenării discului condus, la pornire. 
 Soluţia constructivă pentru un variator cu o rolă biconică este prezentată în fig. 4.9, iar pentru 
un variator realizat prin înserierea a două variatoare cu bifurcarea fluxului de putere, în fig. 4.10, la 
care (v. şi fig. 4.1, c şi d) intrarea în variator se face printr-un angrenaj bifurcat. 

 
 4.5.8. Variatorul toroidal (duo) 
 Variatorul toroidal este compus din discurile 1 şi 2, cu suprafeţe toroidale, şi rolele 
intermediare conice 3, care transmit – prin frecare – sarcina de la discul conducător 1 la cel condus 
2 (fig.4.11). 
 Turaţia la ieşire se modifică prin modificarea poziţiei rolelor intermediare 3, dispuse 
echidistant între cele două discuri, având loc o variere simultană a razelor de rostogolire R1x şi R2x. 
 Rapoartele de transmitere – instantaneu şi limită – se determină cu relaţiile (4.18). 
 Pentru cazul în care rolele intermediare sunt înclinate spre stânga faţă de verticală, razele de 
rostogolire sunt date de relaţiile: 

 
( ) ( ),cos

2
sin

);cos(

1

2

α+γ−=





 α+γ−

π
−=

α−γ−=

RARAR

RAR

x

x
 (4.25) 

R fiind raza de curbură a zonelor de contact ale discurilor 1 şi 2. 

 
Fig. 4.8 
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Fig. 4.9 

 
 

Fig. 4.10 
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 Dacă rolele intermediare sunt înclinate spre dreapta (v. fig. 4.11), se obţin următoarele relaţii 
pentru razele de rostogolire: 

 
).(cos
);(cos

1

2

α−γ−=
α+γ−=

RAR
RAR

x

x  (4.26) 

 Rezultă că raportul instantaneu de transmitere al variatorului toroidal se exprimă prin relaţia 

 ,
)(cos
)(cos

αγ−
α±γ−

=
mRA

RAix  (4.27) 

iar valorile limită ale raportului de transmitere imax şi imin depind de valorile limită ale unghiului α 
de înclinare a axelor rolelor intermediare (αmax, respectiv αmin). 
 Variatorul poate funcţiona ca reductor de turaţie, dacă axele rolelor intermediare sunt înclinate 
ca în fig. 4.11, respectiv ca amplificator, dacă axele rolelor sunt înclinate invers. 
 Gama de reglare a turaţiei se determină cu relaţia (4.19) şi considerând că rotirea axei de 
rotaţie a rolelor, în jurul punctului O, este simetrică (R1,2 max = Rmax, respectiv R1,2 min = Rmin), gama 
de reglare este dată de relaţia 

 .
2

min

max








=

R
RG                                                      (4.28) 

 Apăsarea necesară între discuri şi role este obţinută 
printr-un cuplaj special cu bile, care asigură o forţă de 
apăsare dependentă de sarcina transmisă, forţa de apăsare 
necesară determinându-se din condiţia de echilibru a 
discului toroidal (fig. 4.12) 
 ( ),sin α−γ= nFzQ        (4.29) 
unde z reprezintă numărul rolelor (z = 2 sau 3). 
 Forţa normală dintre discuri şi role se exprimă în 
funcţie de forţa tangenţială maximă 

 
Fig. 4.11 

Fig. 4.12 
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 .
min1

1max

Rzμ
Mc

z
F

cF tt
n =

µ
=  (4.30) 

 Curbura redusă se determină cu relaţia 

 ,11111

3231 ρ
+

ρ
=

ρ
+

ρ
=

ρ
 (4.31) 

în care, pentru poziţia extremă când α = αmax, rezultă (v. fig.4.12)  

 ( ) ;
cos max

min1
1 αγ

R
ρ

−
=  ,3 R=ρ  (4.32) 

tensiunea maximă de contact apărând când rolele ocupă o astfel de poziţie extremă. 
 Axele rolelor sunt fixate într-o ramă specială, care asigură dispunerea simetrică a acestora faţă 
de axa discurilor, asigurându-se, în acest fel, o încărcare uniformă a lor. 
 Principalul avantaj al variatoarelor toroidale constă în reducerea la minim a alunecării, iar ca 
dezavantaj se poate aminti precizia ridicată de execuţie şi montaj, care poate fi redusă prin utilizarea 
rolelor din textolit. 
 Soluţia constructivă a unui variator toroidal este prezentat în fig. 4.13. Se observă că în poziţia 
de repaus elementele 1, 2 şi 3 sunt păstrate în contact datorită unor arcuri de compresiune, care 
exercită o forţă permanentă, independenţă de sarcină, folosită la pornirea variatorului, până când 
intră în funcţiune sistemul automat de apăsare, realizat printr-un cuplaj special cu bile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.13 
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 4.5.9. Variatorul sferic (duo) 
 Una din variantele posibile ale variatoarelor sferice (v. şi tabelul 4.1) este prezentată în  
fig. 4.14. Elementele componente ale variatorului sunt discurile conice 1 şi 2 şi elementele 
intermediare 3, de formă sferică, sarcina transmiţându-se prin frecarea între elementele conducător 
şi condus şi elementele intermediare sferice, dispuse echidistant, permanent menţinute în contact 
prin intermediul inelului liber rotitor 4. 
 Modificarea turaţiei la elementul condus şi implicit a raportului de transmitere se realizează 
prin înclinarea sincronă a axelor elementelor intermediare 3, deci prin modificarea unghiului γ  
(v. fig. 4.14), realizată printr-un mecanism special. 

 Rapoartele de transmitere – instantaneu, minim şi 
maxim – se calculează cu relaţiile: 

 .;;
max32

min31
min

min32

max31
max

32

31

R
Ri

R
Ri

R
Ri

x

x
x ===                 (4.33) 

  
 Plecând de la relaţiile (4.33), se poate determina şi 
relaţia de calcul pentru gama de reglare. Având în vedere că 
variatorul asigură o reglare simetrică, adică R31max = R32max şi 
R31min = R32min, se poate scrie relaţia pentru gama de reglare 

 .
2

min31

max32

2

min32

max31

min

max








=








==

R
R

R
R

i
iG                       (4.34) 

 În funcţie de poziţia axei elementelor sferice faţă de 
orizontală, deci de valoarea unghiului γ, variatorul poate funcţiona ca reductor sau ca amplificator, 
trecând şi prin poziţia în care ix = 1, pentru γ = 0. În acest sens, se prezintă, în continuare, relaţiile 
de determinare a razelor R31x şi R32x, în funcţie de unghiul γ şi de unghiul conurilor 1 şi 2 (α = 
400…500): 

 31 3 31 32 3 31 3

32 3 32 3

Înclinaredreapta a axei Axa bilei paralelă cu Înclinarestânga a axei bilei
bilei (v.fig.4.14) axelediscurilor (γ 0)

cos( ) cos cos( )
cos( ) cos( )

1(reductor) 1 1(amp

x x x x

x x

R R R R R R R
R R R R
i i i

=
= α − γ = = α = α + γ

= α + γ = α − γ

> = < lificator)

 (4.35) 

 Se remarcă faptul că rapoartele de transmitere sunt definite doar de razele de curbură ale 
bilelor şi de valorile unghiurilor de înclinare ale axelor de rotaţie ale acestora şi de unghiul conurilor 
α; razele de curbură ale discurilor – conducător şi condus – pot fi considerate constante (R – pentru 
discurile conice). 
 Raportul de transmitere instantaneu se obţin înlocuind în relaţiile (4.33) relaţiile (4.35) 

 ( )
( ) ,

cos
cos

γ±α
γα

=
m

xi  (4.36) 

semnul superior indicând funcţionarea variatorului în regim de reductor, iar cel inferior în regim de 
amplificator. Valorile maxime şi minime a raportului de transmitere se obţin pentru γmax, respectiv 
γmin, iar pentru γ = 0, ix = 1. 

 
Fig. 4.14 
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 Forţa normală, necesară transmiterii sarcinii numai prin frecare, se determină cu relaţia 

,1

Rz
McF t

n µ
=  (4.37) 

în care z reprezintă numărul elementelor sferice (z = 3…6). 
 Curbura redusă, necesară pentru calculul la solicitarea de contact, se determină cu relaţia 
stabilită în tabelul 4.1, poz. 4. 
 În fig. 4.15 este prezentată construcţia unui variator sferic. Utilizarea mai multor elemente 
intermediare sferice permite mărirea sarcinii transmise şi simetrizarea construcţiei şi încărcării 
arborilor. Inelul 4 (v. fig. 4.14), care menţine în contact elementele sferice şi elementele conice, 
contribuie şi la asigurarea ungerii zonelor de contact. Pentru reglarea turaţiei elementului condus, se 
utilizează un mecanism care asigură înclinarea sincronă a axelor elementelor sferice. Apăsarea 
necesară între elementele conice şi cele sferice este obţinută prin două sisteme cu bile, care asigură 
reglarea forţei de apăsare în funcţie de sarcina transmisă (v. subcap. 4.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 4.5.10. Variatorul multidisc 
 Variatorul multidisc (fig. 4.16) asigură transmiterea mişcării şi a sarcinii prin contactul 
multiplu şi reglabil continuu – între anumite limite – dintre pachetele de discuri conducătoare şi 
conduse. Mişcarea de rotaţie imprimată arborelui conducător 1 este transmisă, prin intermediul 
roţilor dinţate 2, 3 şi 4, arborelui 5, pe care se montează, prin caneluri, pachetele de discuri 
conducătoare 6. Datorită contactului forţat, realizat prin arcul 9, discurile 6 transmit, prin frecare, 
mişcarea şi sarcina pachetului de discuri conduse 7, montate, prin caneluri, pe arborele de ieşire 8. 

 
Fig. 4.15 
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 Reglarea turaţiei la ieşire este posibilă prin schimbarea razei de rostogolire curente R1x, prin 
rotirea, în ambele sensuri, în anumite limite, a corpului de comandă 10, care schimbă poziţiile 
pârghiilor 11 – articulate, la un capăt, cu elementul de comandă 10 - şi 12, determinând modificarea 
raportului razelor de rostogolire dintre discurile 6 şi 7 (roţile 2, 3 şi 4 rămân permanent în 
angrenare). 

 
 

 Elementele geometrice ale discurilor de fricţiune sunt: 
• raza minimă de rostogolire a discurilor conducătoare 6 

,
22 1

1
min1 ∆++=

bdR  (4.38) 

unde: d1 este diametrul exterior al arborelui 5 pe care sunt montate discurile conducătoare 6, 
determinat din calculul de predimensionare; b – lăţimea zonei de contact (b ≈ 0,06d1); ∆1 – distanţa 
minimă dintre discurile centrale (conduse) 7 şi arborele canelat 5, pe care sunt montate discurile 
periferice (conducătoare) 6, corespunzătoare distanţei minime dintre axele acestor arbori (∆1 = 2…3 
mm); 

• raza maximă de rostogolire a discurilor conducătoare 6 
 R1max = GR1min, (4.39) 
unde G este gama de reglare impusă; 

 

 
Fig. 4.16 
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• raza exterioară a discurilor conducătoare 6 
 R1 = R1max + δ, (4.40) 

unde 3...2
2

+=δ
b  mm: 

• raza de rostogolire a discurilor conduse 7 

 ,'
22

2
2 rbDR −−=  (4.41) 

unde: D2 este diametrul exterior al discurilor conduse 7; r’ – raza de racordare a colţurilor zonei de 
contact a discurilor conduse; 

• diametrul exterior al arborelui condus 8 
 d2 = D2 + d1 – 2(R1 - ∆1 + ∆2 + r’), (4.42) 
unde: ∆2 este distanţa minimă dintre arborele condus şi discurile conducătoare (∆2 = 2…3 mm). 
 Rapoartele de transmitere realizate prin intermediul discurilor se calculează cu relaţiile: 

 ,;;
min1

2
max

max1

2
min

1

2

R
Ri

R
Ri

R
Ri

x
x ===  (4.43) 

iar rapoartele de transmitere realizate de întreaga transmisie (variator + angrenaje) se calculează cu 
relaţiile: 

 .;
2

4
max

'
max

2

4
min

'
min z

zii
z
zii ==  (4.44) 

 Gama de reglare, având în vedere relaţiile (4.44), se calculează cu relaţia 

 .
i
i

z
z

G
min

max

2

4=  (4.45) 

 Forţa normală Fn ce revine unui disc conducător se determină cu relaţia 

 ,
min1

1

Rpq
iMcF zt

n µ
=  (4.46) 

în care: q este numărul de discuri conducătoare, dintr-un pachet; p – numărul de pachete; 
2

4

z
ziz =  - 

raportul de transmitere al trenului de roţi dinţate 2-3-4. 

 Curbura redusă 1/ρ, pentru γ−
π

=δ=δ
221 , se determină cu relaţia (v. fig. 4.16) 

 ,sin
11111

max

max

min121

γ
+

=
ρ

+
ρ

=
ρ i

i
R

 (4.47) 

în care: γ = 2,750 – pentru q = 2; γ = 2,500 – pentru q = 4; γ = 2,250 – pentru q ≥ 8. 
 Forţa necesară de pretensionare a arcului se determină cu relaţia 

 ;cos
min1

1 γ
µ

=
Rpq

iMcQ zt  (4.48) 

se recomandă c = 1,2…1,3 şi µ = 0,015…0,04. 
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 Variatoarele multidisc se folosesc în construcţia maşinilor – unelte, în locul cutiilor de viteză 
sau avans. 
 
 4.5.11. Variatoare cu conuri deplasabile 
 Aceste variatoare se compun din două perechi de conuri, montate pe arborii de intrare şi 
ieşire. Poziţia celor două conuri poate fi reglată prin menţinerea unui con fix şi deplasarea axială a 
celuilalt con sau prin deplasarea axială, simultană, a ambelor conuri. 
 Transmiterea mişcării şi a sarcinii, între cele două perechi de conuri, se realizează printr-un 
element intermediar, care poate fi rigid sau flexibil (curea sau lanţ). 

 
 4.5.11.1. Variatorul cu conuri deplasabile şi    
                             inel rigid 
 Acest variator se compune din conurile 
conducătoare 1 şi 1’ şi din conurile conduse 2 şi 
2’, care sunt în contact cu inelul rigid 3 (fig. 
4.17). 
 Prin deplasarea axială a conurilor mobile 
1 şi 2’, în raport cu conurile fixe 1’ şi 2, se 
modifică razele de rostogolire ale conurilor şi, 
implicit, raportul de transmitere şi turaţia la 
ieşire. Deplasarea conurilor se poate realiza 
printr-un mecanism şurub-piuliţă 4 (v. fig. 4.17) 
sau printr-un mecanism pinion-cremalieră. 
 Rapoartele de transmitere şi gama de 
reglare sunt date de relaţiile: 
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(4.49) 

 Din condiţia transmiterii momentului de torsiune prin frecare, min11 2 RFMc nt µ= , rezultă 
forţa normală 

 
min1

1

2 R
McF t

n µ
=  (4.50) 

şi forţa tangenţială 

 .
2

c
F

F n
t

µ
=  (4.51) 

 Apăsarea dintre conuri şi inel – necesară transmiterii momentului de torsiune prin frecare – se 
realizează automat, prin împănarea şi deformarea elastică a inelului. 
 Curbura redusă se determină în funcţie de razele de curbură ale elementelor în contact, cu 
relaţiile stabilite în tabelul 4.1, poz. 5, curbura maximă fiind dată de relaţia (v. şi fig. 4.17) 

Fig. 4.17 
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 (4.52) 

 Cu relaţiile stabilite pentru calculul forţei normale (4.50) şi a curburii reduse maxime (4.52), 
acceptând o lungime b a liniei de contact (v. fig. 4.17), se poate determina tensiunea de contact, cu 
ajutorul relaţiei lui Hertz (4.1), şi limitarea acesteia la o valoare admisibilă. 
 
 4.5.11.2. Variatoare cu conuri deplasabile şi curea 
 La aceste variatoare se folosesc elemente intermediare flexibile, sub formă de curele 
trapezoidale late sau curele trapezoidale clasice, iar atunci când este necesară o flexibilitate mărită a 
elementului intermediar, se folosesc curele trapezoidale dinţate. 
 Capacitatea de transmitere a momentului de torsiune şi gama de reglare a variatoarelor cu 
curele trapezoidale late sunt superioare variatoarelor cu curele trapezoidale clasice. 
 Cureaua trapezoidală se înfăşoară pe cele două perechi de conuri, din care cel puţin o pereche 
are geometrie variabilă. 

 Variatoarele care au o singură pereche de 
conuri cu geometrie variabilă, numite şi variatoare 
mono, realizează varierea raportului de transmitere 
prin modificarea razelor de rostogolire ale acestei 
perechi de conuri. Concomitent cu deplasarea unuia 
(fig. 4.18, a) sau a ambelor (fig. 4.18, b) conuri ale 
perechii cu geometrie variabilă, se modifică şi 
distanţa dintre axele conurilor, prin deplasarea 
(apropierea sau îndepărtarea) unuia din arbori. 
Deplasarea subansamblului mobil trebuie să asigure 
menţinerea planului median al curelei paralel cu el 
însuşi. 
 Pentru ambele soluţii, rapoartele de 
transmitere şi gama de reglare se determină cu 
relaţiile stabilite pentru variatoarele mono: 
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 (4.53) 

 Variatoarele la care varierea raportului de transmitere se realizează prin modificarea simultană 
a razelor de rostogolire ale ambelor perechi de conuri – fără a fi necesară modificarea distanţei 
dintre axe – se numesc variatoare duo. Varierea razelor de rostogolire se poate realiza prin 
modificarea simultană a poziţiei relative a două discuri – câte unul din fiecare pereche (fig. 4.19, a 
şi b) sau a tuturor celor patru discuri (fig. 4.19, c).  
 Rapoartele de transmitere şi gama de reglare a turaţiei, pentru aceste variatoare, se determină 
cu relaţiile: 

          a                                   b 
Fig. 4.18 
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 Pentru o transmisie simetrică, R1max = R2max şi R1min = R2min, se obţine 
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2

min1

max1








=








=

R
R

R
RG  (4.55) 

 Tensionarea curelei se poate realiza prin sisteme de tensionare permanentă (cu arcuri) sau prin sisteme de tensionare automată, iar modificarea raportului de transmitere se realizează prin deplasarea axială a subansamblului mobil s
 Variatoarele cu curele sunt de o mare diversitate constructivă, acelaşi rol funcţional fiind îndeplinit de diferite soluţii constructive de roţi de variator.
 În fig. 4.20 este prezentată o roată de variator la care dep
dis
cul 

2 şi 
piu
liţa 

4 
se 

real
ize

ază prin rulmentul radial 6, rulmentul 7 
având doar rolul de a fixa radial şi axial 
şurubul. 
 La roţile din fig. 4.21, discul conic 2 

este deplasabil axial, faţă de discul 1, deplasare care modifică săgeata arcului central de 
compresiune 3 (fig. 4.21, a), respectiv săgeţile arcurilor periferice de compresiune 3 (fig. 4.21, b), 
realizându-se, astfel, tensionarea curelei. Pentru micşorarea frecării, ce apare la deplasarea axială a 
discului 2, se prevede şi un sistem de ungere, cu unsoare consistentă (se observă ungătoarele din 

capetele arborilor discurilor conice 1 – fig. 4.21). 
Roţile sunt 
prezentate în 
cele două 

situaţii 
limită, când 
se obţin 
razele Rmax, 

respectiv 
Rmin. 

Fig. 4.21 

 
  a    b         c 

 

Fig. 4.19 

 
 

Fig. 4.20 
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 Cu roata prezentată în fig. 4.20, ca roată comandată (din exterior), şi una din roţile prezentate 
în fig. 4.21, ca roţi autoreglabile, se poate realiza un 
variator conform schemei din fig. 4.19, a, dacă 
discurile mobile ale celor două roţi de variator sunt 
plasate conform acestei scheme, situaţie în care 
planul median al curelei se păstrează paralele cu el 
însuşi, în orice poziţie de reglare. 
 La roata din fig. 4.22, discurile conice 2 şi 3 
se deplasează axial simultan (unul stânga, celălalt 
dreapta sau invers), datorită sistemului de acţionare 
format din roata dinţată 1 şi cremalierele 5 şi 6, 
solidare cu discurile 2, respectiv 3. Deplasarea 
axială a discurilor conice, faţă de butucul 4 al 
arborelui de intrare se obţine prin asamblări cu pene 
(mobile), ce formează corp comun cu cremalierele 5 
şi 6. În această situaţie, axa mediană a zonei conice, 
formată din cele două discuri, rămâne aceeaşi (în 
aceeaşi poziţie), indiferent de poziţia curelei faţă de 

discuri. 
 Roţile din fig. 4.23 se reglează automat (tensionând şi cureaua), datorită arcurilor ce le 
echipează. Astfel, la roata din fig. 4.23, a, discurile 1 şi 2 (identice) sunt acţionate de arcurile 
lamelare 3, fixate axial pe bucşa 4, pe care se pot deplasa axial (pe caneluri) cele două discuri. Dacă  
arcul elicoidal 3 este montat ca în fig. 4.23, b, este necesar un sistem de sincronizare a deplasării 
discurilor 1 şi 2, realizat, în această figură, prin pârghia 4. 

 
Fig. 4.22 
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 Variatoarele cu curele ale căror scheme structurale sunt prezentate în fig. 4.18, a şi b sunt 
puţin folosite în practică, datorită dificultăţilor tehnologice, de montaj şi reglare. 

 Prin înserierea a două variatoare cu conuri 
deplasabile şi curea (prezentate în fig. 4.18, a) se obţine 
transmisia din fig. 4.24, la care subansamblul mobil 
este format din discurile conice 2, 2’, fixe pe arborele 4, 
şi discul mobil 3, biconic, la a cărui deplasare axială se 
modifică atât razele R2x, respectiv R2’x, cât şi raportul de 
transmitere instantaneu 

 ,
'2

2

x

x
x R

Ri =  (4.56) 

obţinându-se valorile limită ale rapoartelor de 
transmitere: 

 ,;
min'2

max2
max

max'2

min2
min R

Ri
R
Ri ==  (4.57) 

respectiv gama de reglare a turaţiei 

 .
min'2

max'2

min2

max2

min

max

R
R

R
R

i
iG ==  

 Pentru cele două variatoare înseriate, prin deplasarea arborelui intermediar 4, se modifică 
concomitent distanţele între axe A’, respectiv A” (variabile); distanţa dintre axe a întregii transmisii, 
între arborele de intrare şi cel de ieşire, rămâne constantă (A = const.). 
 Elementul principal al acestor variatoare este cureaua, calculul de rezistenţă constând în 
alegerea şi verificarea acesteia, cu metodologii prezentate la transmisiile prin curele (v. cap. 3). 

 
                        a b 

Fig. 4.23 
 

 
Fig. 4.24 
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 4.5.11.3. Variatoare cu conuri deplasabile şi lanţ 
 La variatoarele cu lanţuri se folosesc lanţuri speciale, care răspund condiţiilor de funcţionare: 
flexibilitate mare, cu frecări mici în articulaţii şi condiţii optime de contact cu discurile conice ale 
şaibelor conducătoare şi condusă. Lanţurile folosite la variatoare sunt cu role, cu inele, cu sprijin pe 
bolţuri şi cu lamele. 
 Variatoarele cu lanţuri şi-au găsit utilizarea în diverse domenii, cum ar fi: maşini-unelte, 
textile şi de cablat, în industriile cimentului, hârtiei, maselor plastice. 
 Lanţurile cu role sunt formate din pachete de eclise, fiecare pachet cuprinzând două role 
cilindrice scurte, care sunt în contact între ele 
(fig. 4.25). Contactul dintre lanţ şi suprafeţele 
netede ale discurilor conice are loc prin 
împănarea rolelor între aceste suprafeţe, 
deoarece diametrele rolelor definesc cota Lr 
mai mare decât deschiderea lanţului la nivelul 
ecliselor laterale Le. La modificarea turaţiei la 
arborele de ieşire, prin deplasarea unuia sau 
ambelor discuri conice, deplasarea lanţului de-
a lungul generatoarelor conurilor discurilor se 
realizează prin rostogolirea rolelor în canalele 
frontale ale discurilor, cu pierderi foarte mici. 
Lanţurile se pot folosi, în aceste condiţii, la 
viteze de 18…20 m/s. 
 Un tip reprezentativ de variator cu lanţ 
cu role este cel prezentat în fig. 4.26. Discurile 
conice 1 şi 2 sunt deplasabile pe arborii conducător 3 şi condus 4, prin intermediul pârghiei de 
comandă 5, articulată la bază prin şurubul de reglaj 17. Celelalte două discuri 6 şi 7, ale şaibelor 
conducătoare şi condusă, sunt legate de arborii 3 şi 4 prin cuplajele de apăsare automată C1 şi C2. 
Discurile 6 şi 7 sunt prevăzute cu crestături frontale şi sunt fixate axial prin rulmenţi axiali, montaţi 
în inelele 8 şi 9. Aceste inele sunt sprijinite pe pârghiile 10 şi 11, articulate prin bolţuri la bază şi 
reglabile axial prin şurubul 17. Discurile cu crestături frontale 12, 13, ale cuplajelor de apăsare 
automată, sunt sprijinite axial prin intermediul a doi rulmenţi axiali montaţi în inelele 14 şi 15. 
Aceste inele, la rândul lor, sunt legate, prin articulaţii cu bolţuri, de pârghiile 10 şi 11. Deplasarea 
axială a discurilor conice mobile se realizează prin-un mecanism şurub-piuliţă, şurubul 16 având 
două porţiuni, cu filet dreapta-stânga. 

Fig. 4.25 
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Fig. 4.26 
 

 Lanţurile cu inele (fig. 4.27) sunt realizate din 
elementele bloc 2, articulate prin intermediul bolţurilor 
4, montate fix în două blocuri succesive, formând o 
articulaţie în care frecarea este de rostogolire. Peste 
fiecare bloc este montat un inel 1, fixat axial prin 
intermediul inelelor 3. Durabilitatea lanţului şi 
randamentul variatorului sunt influenţate favorabil de 
frecarea mică din articulaţii. Aceste lanţuri se utilizează 
la puteri mari şi viteze mari (20…24 m/s).  
 Lanţurile cu sprijin pe bolţuri sunt realizate fără 
spaţiu liber între eclise, cu articulaţii cu frecare de 
rostogolire. Pachetele de eclise sunt strânse cu piese 
ştanţate în formă de U. În contact cu discurile conice 
ale variatorului sunt suprafeţele de cap, bombate, ale 
bolţurilor.  

 
 

Fig. 4.27 
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 Lanţurile cu lamele sunt cu sau fără spaţiu liber între eclise. În eclise, transversal, sunt 
dispuse pachete de lamele, care angrenează lateral cu dinţii discurilor conice. Aceste discuri sunt 
astfel montate încât dinţii frontali sunt decalaţi, găsindu-se în faţă un gol al unui disc cu un plin al 
celuilalt disc. Lamelele subţiri permit înfăşurarea lanţului pe şaibe (discuri) de orice diametru. 
Numărul de lamele care materializează, de fapt, dinţii laterali ai lanţului creşte cu creşterea razei 
cercului de înfăşurare. Eclisele şi lamelele se execută din oţel crom-nichel călit la 46…48 HRC, iar 
suprafeţele active ale discurilor au duritatea de 60…62 HRC. 
 Situaţiile de funcţionare ale variatoarelor cu lanţ, în funcţie de poziţia lanţului faţă de 
discurile conice (şaibele) conducătoare şi conduse, sunt prezentate în fig. 4.28. Dacă I este arborele 
conducător şi II arborele condus, în fig. 4.28, a variatorul funcţionează în regim de reductor, până 
când, în urma reglării turaţiei la arborele condus II, razele cercurilor de contact ale şaibelor de pe 

arborele conducător şi cel condus devin 
egale, deci raportul de transmiteri este 
egal cu unul (fig. 4.28, b). Variatorul 
poate funcţiona şi în regim de amplificator 
de turaţie, dacă poziţia lanţului faţă de 
şaibele conducătoare şi conduse este cea 
prezentată în fig. 4.28, c. 
  
 4.5.11.4. Transmisii prin fricţiune  
                          cu raport de transmitere   
                          variabil de tip Van Doorne 
 Structural, transmisiile Van Doorne 
sunt asemănătoare cu variatoarele cu 
conuri deplasabile şi curea sau lanţ, 
îmbinând, însă avantajele pe care le 
prezintă aceste două tipuri de variatoare. 
Astfel, şaibele conducătoare şi conduse 
sunt formate din două discuri conice la 
interior, care au posibilitatea modificării 
distanţei axiale dintre ele, prin deplasarea 
axială a unuia dintre discuri, în urma unei 
comenzi din exterior. Elementul flexibil 
prezintă, însă, caracteristici atât ale 
curelelor cât şi a lanţurilor, este denumit 
curea de împingere şi este executat din 
elemente de oţel. Această curea este 
formată din 300 elemente profilate (fig. 
4.29, a), a căror zone laterale, 
trapezoidale, vin în contact cu suprafeţele 
conice ale discurilor şaibelor conducătoare 
şi conduse. Forma de curea continuă este 

 
 

Fig. 4.28 
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realizată prin două benzi flexibile, formate, la rândul lor, din 10 benzi continue, cu grosimea foarte 
mică, de 0,18 mm fiecare. Aceste benzi sunt montate în spaţii plasate lateral pe elementele profilate 
(fig. 4.29, b). Geometria elementelor profilate, în zona de contact cu benzile metalice, este astfel 
concepută încât, datorită curburii în plan frontal (definită prin raza de curbură R - fig. 4.29, c), este 
împiedicată deplasarea axială a benzii, după montarea acesteia. De asemenea, pentru ca înfăşurarea 
curelei pe roată să aibă loc în condiţii de funcţionare corecte, zona de contact a elementului profilat, 
în plan axial, este tot o suprafaţă curbă, definită prin raza R1 (fig. 4.29, c). Se obţine, astfel, un 
variator cu element intermediar flexibil, prezentat, parţial, în fig. 4.30. 
 
 

 
Fig. 4.29 

 
Fig. 4.30 

Dintre cele două discuri ale şaibei, discul 1 
este fix, iar discul 2 este deplasabil axial, 
printr-un sistem de comandă hidraulic. 
Cureaua metalică de împingere 3 are 
posibilitatea deplasării radiale în raport cu 
discurile 1 şi 2, care formează, între 
suprafeţele conice, unghiul β.  

Avantajele acestei transmisii sunt 
multiple, comparativ cu transmisiile cu 
elemente flexibile (curea, lanţ), la care 
aceste elemente trag nu împing. 

Capacitatea de încărcare a 
transmisiei este mult mai mare la 
transmisiile Van Doorne, la care elementul 
flexibil este metalic. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Variatoare (Transmisii prin fricţiune) 203 
 

 

 Astfel, dacă pentru transmisiile cu roţi dinţate se acordă un indice de capacitate de 100 puncte, 
la transmisiile cu curele de împingere metalice acest indice ajunge la 60…70, în timp ce la 
variatoarele clasice cu lanţuri indicele maxim este 18, iar la cele clasice cu curele este de maxim 10. 
De asemenea, durabilitatea este sensibil mai mare, datorită contactului hertzian între suprafeţe 
metalice, materialele din care se execută elementele componente (discuri, elemente profilate) fiind 
de calitate superioară, cu caracteristici mecanice ridicate. 
 Principalul element cinematic al unei transmisii este raportul de transmitere 

 ,
1

2

2

1

R
Ri =

ω
ω

=  (4.59) 

unde ω1, ω2 reprezintă vitezele unghiulare ale elementului 
conducător, respectiv condus, la fel ca şi razele de 
rostogolire (contact) R1 şi R2.  
 Dacă gama de reglare este definită prin relaţia 

 ,
min

max

i
iG =  

se obţine, pentru o transmisie simetrică (R1max = R2max şi R1min 
= R2min – fig. 4.31) 
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RG                                    (4.60) 

 Caracteristic pentru această transmisie este 
compactitatea, spaţiul ocupat în cadrul unei transmisii 
complexe fiind foarte mic. Acest lucru se explică prin faptul 

că elementul flexibil (cureaua metalică) împinge nu trage ca la transmisiile clasice. 
 Este justificată, astfel, utilizarea acestei transmisii în spaţii mici, alături de angrenaje, în cutii 
de viteze ale autovehiculelor: Ford, Fiat, Nissan, Rover, Subaru, Volvo, Chrysler, Volkswagen. 
 Exemplificarea acestui lucru este dată de fig. 4.32, în care se defineşte distanţa dintre axe în 
funcţie de valorile razelor de contact ale roţilor conducătoare R1 şi condusă R2, în situaţiile extreme 
de minim şi maxim. 
 Plecând de la o situaţie instantanee, definită prin indicele x, în care 

 ,12 GRR xx =  
se poate scrie 
 ,2 min1 ∆+= GRa                             (4.61) 
respectiv 
 .min1max2max1 GRRR ==                   (4.62) 
 Relaţiile între puterea transmisă, 
momentele de torsiune, vitezele unghiulare şi 
gama de reglare sunt prezentate grafic în fig. 
4.33. Astfel, dacă momentul la intrare este Mt1, 
la o viteză unghiulară ω1, la arborele de ieşire, 

 
Fig. 4.31 

 
Fig. 4.32 
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momentele de torsiune şi turaţiile, pentru o transmisie simetrică (R1max = R2max şi R1min = R2min), vor 
fi: 

 ,; 1
min21max2 G

GMM tt
ω

=ω=   

 .; 1max2
1

min2 G
G

M
M t

t ω=ω=   

 Curbele din fig. 4.33 sunt trasate pentru diverse game de reglare G, gama maximă fiind 
limitată la Gmax = 5. 
 Momentul ce poate fi transmis de acest 
variator, 1 fiind ramura activă, care împinge, este 
dat de relaţia 
 ( ) ,min121 RFFM t −=                             (4.64) 
R1min fiind raza minimă a roţii 1. 
 Dacă la transmisiile clasice, prin curele sau 
lanţ, forţa în ramura activă este definită prin 
mărimea forţei de întindere iniţială F0 şi forţa ce 
urmează a fi transmisă (forţa utilă), la transmisiile 
Van Doorne, prin întinderea iniţială se realizează 
o sarcină F0, care solicită elementul flexibil la 
tracţiune, dar sarcina utilă, ce trebuie transmisă şi 
care defineşte momentul de torsiune, este de 
împingere şi, deci, micşorează forţa F0 situaţie 
prezentată schematic în fig. 4.34. 
 Dacă F1 este forţa care împinge, în ramura 
activă este necesar ca să fie respectată condiţia  
F0 > F1, pentru ca pe această ramură cureaua să 

rămână întinsă. Se recomandă F0 = KF1, unde factorul K este indicat de firmele constructoare ca 
fiind K >1,2. 
 Plecând de la relaţia lui Euler, aplicată pentru această situaţie, se poate scrie 

 '0 2

0 1
,

F F e x
F F

µ β−
= =

−
 

unde '
cos

µ
µ =

α
, µ fiind coeficientul de frecare, α - unghiul elementului profilat al curelei şi β1 - 

unghiul de înfăşurare pe roată (v. fig. 4.34). 
 Având în vedere şi relaţia (4.64), se poate determina valoarea maximă a forţei de împingere  

 
( )( )1

min

1 ,
1 1

tMF
x K R

=
− −

 (4.65)  

respectiv a forţei de întindere iniţială 

 
( )( )0

min1 1
tMKF

x K R
=

− −
. (4.66) 

Fig. 4.33 
 

(4.63) 
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 Utilizarea transmisiilor Van Doorne este, cu precădere, în transmisiile automobilelor. O astfel 
de utilizare este prezentată în fig. 4.35, în care 1 este element de intrare, 2 – cuplaj, 3 – cilindru 
hidraulic de comandă, 4 – disc primar comandat, 4a – disc rigid pe arborele de intrare, 5 – pompă 
hidraulică pentru acţionarea discului 4, 6 – al doilea cilindru hidraulic, 7 – disc secundar comandat, 
7a – disc rigid cu arborele de ieşire din variator, 8 – transmisie cu roţi dinţate, 9 – diferenţial.  
 În fig. 4.35, a şi b sunt prezentate situaţiile 
extreme, pentru R1 = R1min, respectiv R1 = R1max, 
rapoartele de transmitere pentru cele două situaţii 
fiind imax, respectiv imin. 
 
 4.5.12. Variatoare planetare cu roţi de 

fricţiune 
 Variatoarele planetare cu roţi de fricţiune 
sunt, în general, superioare variatoarelor cu roţi cu 
axe fixe, atât în privinţa gamei de reglare (la acelaşi 
număr de elemente de fricţiune) cât şi în privinţa 
indicelui de masă. 

 a b 
Fig. 4.35 

 

Fig. 4.34 
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 Există o mare varietate de transmisii planetare cu roţi de fricţiune, cu o roată centrală, cu două 
sau trei roţi centrale, înserieri de variatoare simple, respectiv transmisii complexe cu roţi de 
fricţiune şi cu roţi dinţate. 
 Dintre acestea, se vor prezenta variatoare planetare cu două şi trei roţi centrale, cu sateliţi de 
tip role biconice. 
 În fig. 4.36 este prezentat variatorul Rincone RC, cu două roţi centrale. Elementul conducător 
este roata centrală 1, iar elementul condus este braţul port-sateliţi H. Variaţia raportului de 
transmitere se obţine prin deplasarea axială a inelului nerotitor 2, printr-un sistem de acţionare 
format dintr-un angrenaj melcat, înseriat cu un angrenaj roată-cremalieră, cremaliera fiind corp 
comun cu inelul 2.  
 Raportul de transmitere, ţinând seama şi de notaţiile din fig. 4.36, este 

  

       
,

sin
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3
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=−=−=
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R
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ii
x

H
H

          (4.67) 

cota x fiind cea care defineşte acest raport 
(celelalte cote sunt constante). 
 Cuplajul C realizează apăsarea 
automată între elementele de fricţiune, 
sistemul având prevăzută şi o apăsare 
independentă de sarcină, realizată prin 
arcuri elicoidale de compresiune. 
 În fig. 4.37 este prezentat variatorul 
Rincone cu trei roţi centrale. Elementul 
conducător este roata centrală 1, iar 
elementul condus este roata centrală 3. 
Variaţia raportului de transmitere se obţine 
prin deplasarea axială a inelului nerotitor 4, 

printr-un sistem asemănător cu cel prezentat anterior. Braţul port-sateliţi H este liber şi are rolul de 
a poziţiona echidistant sateliţii 2. 
 Raportul de transmitere, ţinând seama şi de notaţiile din fig. 4.37, este dat de relaţia 
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în care 
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Fig. 4.36 
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Din relaţiile (4.69), rezultă că termenul 
variabil este R24x, care poate fi exprimat prin 
relaţia 
 ,sinxR 2x24 α=  
x fiind elementul variabil, cu valori ce depind 
de poziţia inelului nerotitor 4 pe generatoarea 
conului satelitului 2. Din fig. 4.37, rezultă că 
la valori mici ale cotei x raportul de 
transmitere este maxim, iar la valori mari ale 
cotei x raportul de transmitere este minim. 

 
4.6. SISTEME DE APĂSARE 

 
 Variatoarele, de orice tip, transmit 
sarcina prin frecare. Este, deci, necesar să se 
asigure o sarcină normală în zona de contact a 

 
Fig. 4.37 

elementelor ce participă la transmiterea momentului de torsiune, printr-un sistem de apăsare. Din 
punct de vedere al modului de realizare a apăsării, sunt cunoscute şi utilizate două soluţii: sistem cu 
apăsare constantă, independentă de sarcină; sistem cu apăsare proporţională cu sarcina ce trebuie să 
fie transmisă. Evident, fiecare din cele două sisteme are avantaje şi dezavantaje. 
 Sistemul de apăsare constantă este realizat cu ajutorul arcurilor elicoidale cilindrice de 
compresiune sau a arcurilor disc, elementele componente ale variatorului – elementele de fricţiune, 
arborii şi lagărele – sunt puternic solicitate (permanent), chiar dacă transmisia funcţionează la o 
încărcare mică sau în gol, ceea ce are o influenţă negativă asupra durabilităţii acesteia. În aceste 
condiţii, însă, variatorul poate funcţiona şi ca limitator de suprasarcini, la apariţia acestora 
intervenind alunecările între elementele în contact. 
 Sistemele de apăsare automată, care realizează forţe de apăsare variabile, proporţionale cu 
sarcina ce trebuie transmisă, elimină dezavantajul sistemului de apăsare constantă, însă nu se mai 
realizează protecţia împotriva suprasarcinilor. Se precizează însă că mijloacele practice de realizare 
a apăsării automate nu asigură, în general, decât pentru un anumit raport de transmitere, egalitatea 
între apăsările efective (realizate de sistemele de apăsare) şi cele necesare (stabilite, pentru fiecare 
variator în parte, din condiţia de transmitere a momentului de torsiune numai prin frecare), în restul 
domeniului de reglare apăsarea efectivă depăşind apăsarea necesară. În plus, la pornire, este necesar 
să se asigure o sarcină normală iniţială, în zona de contact a elementelor variatorului, pentru 
evitarea patinării. În această situaţie, sistemele cu arcuri (apăsare constantă) sunt prezente alături de 
sistemele de apăsare automată, chiar dacă sarcina normală pe care o realizează are valori relativ 
mici. 
 Sistemele de apăsare automată se bazează pe efectul de pană, realizat de subansamble 
speciale, cum ar fi cuplajele cu craboţi, cu bile sau role. În fig. 4.38 sunt prezentate sisteme de 
apăsare automată, cu craboţi (fig. 4.38, a), cu bile (fig. 4.38, b) şi reprezentarea simbolică a unui 
asemenea cuplaj (fig. 4.38, c), reprezentare întâlnită în schemele structurale ale variatoarelor. 
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 Cuplajele cu craboţi şi bile au proprietatea că realizează o forţă axială, datorită formelor 
elementelor ce vin în contact, proporţională cu momentul de torsiune transmis. Forţa axială astfel 
creată se transmite elementelor funcţionale ale variatorului sub forma unor forţe normale în zonele 
de contact, care produc forţe de frecare şi, la nivelul arborilor, momente de frecare ce trebuie să 
îndeplinească condiţia Mfr > Mtn, Mtn fiind momentul de torsiune ce trebuie transmis de variator. 
 La cuplajul cu craboţi din fig. 4.38, a, deplasarea axială a semicuplajului 2 şi realizarea forţei 
axiale au loc datorită formelor suprafeţelor frontale conjugate ale celor două semicuplaje, 1 şi 2, 
montate pe arborele de intrare sau ieşire. Suprafeţele frontale sunt came spaţiale cilindrice sau o 
camă spaţială şi o suprafaţă plană, formă aleasă din considerente tehnologice. Dacă momentul de 

torsiune ce trebuie transmis la nivelul semicuplajului 2 este Mt2x, forţa efectivă de apăsare, ce 
trebuie realizată de cuplaj, este dată de relaţia  

 2 ,
( )

t x
x ef

m

MQ
r tg

=
λ + ϕ

 (4.70) 

în care: rm este raza medie a suprafeţelor de lucru ale craboţilor, λ - unghiul de presiune al 
cuplajului, ϕ - unghiul de frecare între elementele cuplajului. 
 Cuplajul cu bile din fig. 4.38, b realizează apăsarea prin intermediul bilelor plasate în canale 
de adâncime variabilă, executate pe feţele frontale ale elementelor conjugate ale celor două 
semicuplaje. Deoarece la această soluţie frecarea între bile şi canale este cu rostogolire (faţă de cea 
de alunecare la craboţi), pentru determinarea forţei efective de apăsare, în relaţia (4.70) unghiul de 
frecare se consideră nul (ϕ = 0). 
 Precizare. Sarcina efectivă de apăsare se realizează la nivelul cuplajului (cu craboţi sau bile), 
iar sarcina necesară de apăsare se determină la nivelul elementelor în contact ale variatorului, din 
condiţia transmiterii prin frecare, fără alunecare, a momentului de torsiune. Această sarcină se 
stabileşte pentru fiecare tip de variator în parte. 
 Teoretic, un sistem de apăsare automată poate fi ataşat oricărui variator, dar compararea 
forţelor efectivă şi necesară de apăsare se poate face doar dacă se cunoaşte tipul variatorului căruia i 

 
Fig. 4.38 
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s-a ataşat acest sistem. Pentru ca forţele efectivă şi necesară să fie cât mai apropiate, se pot alege 
şi/sau stabili valori pentru anumite elemente geometrice ale variatorului şi sistemului de apăsare. 
 Dacă unui variator cu elemente intermediare de tip role biconice i se ataşează, pe arborele de 
ieşire, un sistem de apăsare automată cu craboţi, forţa axială necesară transmiterii momentului de 
torsiune este 

 2

2
,t x

x nec
x

MQ
R

=
µ

 (4.71) 

unde µ este coeficientul de frecare între elementele active ale variatorului (discurile frontale şi rola 
biconică). 
 Dacă se impune condiţia egalităţii forţei efective de apăsare (4.70) şi cea necesară transmiterii 
momentului de torsiune (4.71), rezultă unghiul de presiune 

 .2 ϕ−







µ=λ

m

x

r
R

arctg  (4.72) 

 Alegând constructiv rm şi acceptând R2x = R2min, se obţine mărimea unghiului λ pentru care 
cele două forţe axiale – efectivă şi necesară – sunt egale, pentru µ şi ϕ cunoscute în urma alegerii 
cuplului de materiale ale elementelor active ale variatorului, respectiv ale cuplajului. 
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