


2 

 

CUPRINS 

 

1. Lista executorilor  4 

2. Etapele de realizare a proiectului, anul 2020 5 

3. Studiul tendințelor de dezvoltare a geometriei contactului în angrenaje cu roți dințate 6 

4. Evoluția angrenajelor transmisiilor mecanice cu contact ”conform” al dinților 9 

4.1. Studiul performanțelor angrenajului Wildhaber-Novikov cu contact  

convex-concav al dinților 9 

4.2. Dezvoltarea angrenajului precesional cu angrenare multiparăși profiluri nestandarde  

ale dinților 15 

5. Identificarea condițiilor de existență a contactului convex-concav al dinților în angrenajul 

precesional dințat 19 

6. Studiul și argumentarea influenței particularităților geometrice ale angrenajului precesional 

dințat 21 

7. Descrierea analitică a profilurilor dinților roților conjugate în angrenarea D

CX CVA   cu contact 

convex-concav funcție de parametrii geometrici ai angrenajului DA  25 

8. Descrierea analitică a geometriei contactului ”conform” al dinților cu profiluri în contact 

convex-concav cu diferență mică a razelor de curbură 46 

8.1. Raza de curbură spațială a profilului dinților roților 46 

8.2.  Diferența razelor de curbură ale profilurilor dinților conjugați 51 

9.  Descrierea analitică a cinematicii punctului de contact a flancurilor dinților conjugați 54 

10.  Descrierea analitică a alunecării relative între flancurile conjugate în angrenare D

CX CVA    63 

11.  Descrierea analitică a evoluției varierii geometriei contactului în funcție de unghiul de 

precesie       68 

12. Evoluția geometriei dinților conjugați în angrenările precesionale D

CX CVA   cu coraportul 

1(4) 2(3) 1Z Z   în funcție de parametrii configurației , 1gZ       71 

12.1. Influența coraportului numerelor de dinți ai roților conjugate în angrenarea  

CX V

D

CA   asupra geometriei contactului  72 

12.2. Influența numărului de dinți ai roții centrale Z1 asupra geometriei contactului 

 în angrenarea CX V

D

CA   cu 1 2 1Z Z    75 

12.3. Influența razei de curbură r a profilului dinților Z2  ai roții-satelit asupra  

geometriei contactului în angrenarea CX V

D

CA   cu 1 2 1Z Z   77 

12.4. Influența unghiului de nutație   asupra geometriei contactului în angrenarea CX V

D

CA   

 cu 1 2 1Z Z     80 

12.5. Influența unghiului axoidei conice   asupra geometriei contactului în angrenarea 

CX V

D

CA   cu 1 2 1Z Z    80 

12.6. Modificarea geometriei dinților conjugați în angrenările CX V

D

CA   cu coraportul 

1( (4) 2 3) 1Z Z     84 

Concluzii, constatări și recomandări  86 

Bibliografie    90 



3 

13. Asigurarea competitivității transmisiilor precesionale în condițiile actuale de dezvoltare 

tehnico-tehnologică   93 

13.1. Prelucrarea danturii precesionale la viteze mari 95 

13.2. Fabricarea aditiva a rotilor dintate  97 

13.2.1. Evolutia fenomenului “Fabricarea Aditiva” (Additive Manufacturing) 97 

13.2.2. Stereolitografia (SLA)  97 

13.2.3. Proces hibrid bazat pe injectia materialului in stare lichida (POLYJET) 98 

13.2.4. Fused Deposition Modeling (FDM) – depunere prin extrudarea materialului 99 

13.2.5. Selective Laser Sintering (SLS) - sinterizarea selectivă cu laser 101 

13.2.6. Topirea selectiva cu laser (Selective Laser Melting -SLM) 102 

13.2.7. Sinterisarea directa a metalelor cu laser (Direct Metal Laser  

Sintering - DMLS)  103 

13.2.8. Laser Engineered Net Shaping (LENS) - modelarea controlata fina cu laser 104 

13.2.9. Electro Beam Melting (EBM) - topirea cu flux de electroni 105 

13.2.10. 3D Printing (3DP) - tiparirea tridimensionala 107 

13.3. Materiale plastice utilizate pentru fabricarea rotilor dintate 107 

13.4. Bunele practici de cercetare si utilizare a tehnologiilor additive pentru roti dintate 112 

13.5. Tehnologii de fabricare a rotilor dintate prin stantare 125 

13.6. Tehnologii de prelucrare a danturii roților dințate precesionale prin metoda de rulare  

cu disc profilat.   127 

Concluzii, constatări și recomandări  138 

Bibliografie    139 

Anexe     142 

Anexa 1. Vederea generală a standului de încercări și testări experimentale ale transmisiilor 

precesionale (figura A 1). 

 

Anexa 2. Vederea generală a formei de turnare a roților transmisiilor precesionale prin 

presare cu injecție din mase plastice (figura A 2). 

 

Anexa 3. Mostre de transmisii precesionale. (figurile A3.1, A3.2 A3.3, A3.4). 

 

Anexa 4. Postere ale prezentărilor rezultatelor obținute la saloanele internaționale, aprecieri. 

   

Anexa 5. Prospect al realizărilor obținute în cadrul proiectului în anul 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Lista executorilor 

 

 



5 

2. Etapele de realizare a proiectului, anul 2020  

 

Etapa I: Studiul condițiilor de existență a contactului „conform” și ”superior conform” al 

dinților în angrenajele clasice și precesionale, descrierea analitică a profilurilor dinților 

satelitului și roților centrale cu asigurarea contactului „conform” al dinților conjugați. 

 

Scopul etapei: Identificarea condițiilor de existență a contactului convex-concav al dinților cu 

diferența mică a curburilor și descrierea analitică a flancurilor. 

 

Obiectivele cercetării:  

1. Studiul tendințelor de dezvoltare a geometriei contactului în angrenaje cu roți dințate. 

2. Evoluția angrenajelor transmisiilor mecanice cu contact ”conform” al dinților. 

3. Studiul performanțelor angrenajului Wildhaber-Novicov cu contact convex-concav al 

dinților. 

4. Dezvoltarea angrenajului precesional cu angrenare multipară și profiluri nestandarde ale 

dinților. 

5. Identificarea condițiilor de existență a contactului convex-concav al dinților în angrenajul 

precesional dințat. 

6. Studiul și argumentarea influenței particularităților geometrice ale angrenajului 

precesional. 

7. Descrierea analitică a profilurilor dinților roților conjugați în angrenarea D

CX CVA   cu 

contact convex-concav funcție de parametrii geometrici ai angrenajului .DA   

 

Etapa II: Descrierea analitică a geometriei contactului „conform” al dinților, a cinematicii 

punctului de contact ”conform” și a evoluției varierii geometriei contactului „conform” în 

funcție de unghiul de precesie. 

 

Scopul etapei: Crearea angrenajului precesional cu contact convex-concav cu diferență mică a 

curburilor, cu alunecare relativă redusă între flancuri și posibilități cinematice extinse. 

 

Obiectivele cercetării:  

1. Descrierea analitică a geometriei contactului ”conform” al dinților cu profiluri în contact 

convex-concav cu diferență mică a razelor de curbură. 

2. Determinarea varierii razei de curbură spațială a profilului dinților roților centrale, funcție 

de unghiul de precesie  . 

3. Studiul influenței diferenței razelor de curbură ale profilurilor dinților conjugați în contact 

convex-concav. 

4. Descrierea analitică a cinematicii punctului de contact a flancurilor dinților conjugați în 

angrenările 
D

CX CVA  . 

5. Descrierea analitică a alunecării relative între flancurile conjugate în angrenările 
D

CX CVA  . 

6. Descrierea analitică a varierii geometriei contactului în funcție de unghiul de precesie  . 

7. Evoluția geometriei dinților conjugați în angrenările precesionale 
D

CX CVA   cu coraportul 

1(4) 2(3) 1Z Z  , funcție de parametrii configurației , 1gZ     . 
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 Influența coraportului numerelor de dinți ai roților conjugate în angrenarea CX V

D

CA   

asupra geometriei contactului. 

 Influența numărului de dinți ai roții centrale 1Z  asupra geometriei contactului în 

angrenarea CX V

D

CA   cu 1 2 1Z Z  . 

 Influența razei de curbură r a profilului dinților 2Z  ai roții-satelit asupra 

geometriei contactului în angrenarea D

CX CVA    cu 1 2 1Z Z  . 

 Influența unghiului de nutație   asupra geometriei contactului în angrenarea 
D

CX CVA    cu 1 2 1Z Z  . 

 Influența unghiului axoidei conice   asupra geometriei contactului în angrenarea 
D

CX CVA   cu 1 2 1Z Z  . 

8. Asigurarea competitivității transmisiilor precesionale cu angrenări D

CX CVA   în condițiile 

tehnico-tehnologice actuale. 

 Competitivitatea transmisiilor precesionale în funcție de tehnologiile de fabricație 

a roților dințate cu profiluri nestandardizate. 

 Competitivitatea transmisiilor precesionale în funcție de materialul roților dințate. 

 Competitivitatea transmisiilor precesionale în funcție de caracteristicele 

funcționale dependente de procesele tribologice în contactul convex-concav al 

flancurilor dinților cu diferența mică a curburilor.  

9. Standuri de încercări a mostrelor experimentale ale transmisiilor precesionale. 

 

3. Studiul tendințelor de dezvoltare a geometriei contactului în angrenaje cu 

roți dințate 

 

Destinația unei transmisiei mecanice rezidă în transformarea – cu reducere sau multiplicare 

– a mișcării de rotație (angrenaj roată-roată) sau/și de translație (angrenaj roată-cremalieră) cu 

transmiterea sarcinii între doi arbori (sau/și o cremalieră). 

Misiunea duală de transformare și de transmitere a mișcării și a sarcinii în transmisiile cu 

angrenare, racordată la cerințele mereu crescânde ale consumatorilor, se realizează prin 

conceperea unor noi principii de funcționare a acestora și prin dezvoltarea performanțelor 

contactului dintre dinți. 

Capacitatea portantă a unei transmisii cu angrenaje, făcând abstracții de materialul roților și 

prelucrarea lor chimico-tehnică, depinde de doi factori esențiali: 

- geometria contactului; 

- multiplicitatea angrenării. 

Astfel, majorarea capacității de încărcare a transmisiilor mecanice cu angrenaj a evoluat în 

direcții diferite, cu trei abordări separate: 

1. Dezvoltarea performanțelor geometriei contactului; 

2. Majorarea multiplicității angrenării dinților; 

3. Sporirea capacității de încărcare prin sporirea concomitentă performanțelor contactului și 

majorarea multiplicității angrenării dinților. 

Prima direcție se referă la majorarea capacității portante a transmisiilor cu angrenare 

singulară a dinților. În transmisiile cu angrenare singulară, profilurile flancurilor dinților 
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preponderent considerate cu grad de acoperire <2 sunt realizate după o curbă ciclică, care trebuie 

să corespundă condițiilor: 

- să satisfacă legea angrenării; 

- dantura realizată să aibă o execuție simplă: 

- să aibă o sensibilitate mică la erori; 

- dantura obținută să aibă o capacitate mare de încărcare; 

- să ofere interoperabilitate. 

Dintre curbe, cel mai des este utilizată evolventa, aproximativ 98% din angrenaje fiind 

evolventice. Pentru angrenaje din mecanica fină (orologerie) se folosește cicloida și arcurile de 

cerc racordate. 

Legea fundamentală a angrenării (teorema lui Willis) postulează faptul că: profilul dinților 

trebuie construit astfel încât să asigure un raport de transmitere constant, printr-o mișcare 

continuă, iar normala comună la cele două profiluri aflate în contact trebuie să treacă printr-un 

punct. 

Legea fundamentală a angrenării are următorul enunț: în orice punct de contact al flancurilor 

conjugate, normala geometrică comună μ  trebuie să fie perpendiculară pe viteza relativă 

respectivă 21ν : 

 21 0ν μ   (1) 

Pentru angrenaje cu axe paralele și concurente, legea fundamentală a angrenării este 

adecvată și în formularea: în orice punct de contact al flancurilor conjugate, normala geometrică 

comună intersectează axa instantanee 21  a mișcării de rotație relativă. 

Angrenajele cu profil evolventic au o serie de dezavantaje: raze mici de curbură ale 

flancurilor dinților conjugați, în consecință performanță redusă la oboseala de contact; contact 

liniar pe toată lungimea dinților, și prin urmare abaterile direcției generatoarelor produc o 

repartiție neuniformă a sarcinii pe lățimea danturii; pierderi mari prin frecare. 

Pentru a contracara aceste dezavantaje ale angrenajelor cu dantură evolventică dreaptă, 

cercetătorii, inginerii-proiectanți și inginerii-tehnologi au căutat soluții de a executa flancurile 

dinților din alte curbe, în general arcuri de cerc sau similare acestora. Astfel au apărut mai multe 

tipuri de angrenaje cu profil în arc de cerc, printre care: Bostock-Bramley-Moore și Walker 

(Marea Britanie), Wildhaber (SUA), Novikov (URSS). 

A doua direcție de dezvoltare a transmisiilor precesionale cu angrenare ține de elaborarea  

noilor tipuri de angrenări cu contact multipar al dinților.  

Majorarea multiplicității angrenării dinților a fost posibil de realizat, de regulă, prin 

elaborarea transmisiilor bazate pe noi principii de transformare a mișcării și de transmitere a 

sarcinii, printre care transmisiile cicloidale CYCLO, armonice și precesionale.  

Cerințele în creștere a consumatorilor de transmisii mecanice față de performanță deseori 

depășesc posibilitățile oferite de prima și a doua direcție de dezvoltare. Aceste cerințe pot fi 

satisfăcute prin a treia direcție de dezvoltare  a transmisiilor mecanice, și anume prin soluții 

tehnice cu efect dual menit să asigure pe de o parte, modernizarea geometriei contactului, și pe 

de altă parte – majorarea multiplicității angrenării. Această direcție, îmbină modificarea 

contactului dinților, formei profilului dinților și a multiplicității angrenării și este realizată prin 

cercetarea – dezvoltarea angrenajelor și angrenărilor precesionale cu geometrie transformabilă a 

contactului dinților simbolizate prin: 
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BA  - angrenaj precesional cu bolțuri; 
DA  - angrenaj precesional cu dinți drepți; 

,D βA  - angrenaj precesional cu dinți înclinați; 
B

CX RA   - angrenare precesională cu bolțuri cu contact convex-rectiliniu; 

B

CX CVA   - angrenare precesională cu bolțuri cu contact convex-concav; 

D

CV CVA   - angrenare precesională dințată cu contact concav-concav; 

D

CX CVA   - angrenare precesională dințată cu contact convex-concav; 

D

CX RA   - angrenare precesională dințată cu contact convex- rectiliniu; 

,D

CV CVA 


 - angrenare precesională dințată cu contact concav-concav al dinților înclinați. 

Varianta transmisiei precesionale cu angrenare din bolțuri 
B

CX CVA   expusă în volumul 1 al 

monografiei (capitolele 2 – 6) [1] posedă unele dezavantaje, ce limitează aria lor de aplicație, 

printre care: 

 Capacitatea de încărcare a contactului ”dinte – bolțuri conice” este limitată de raza 

mediană a bolțurilor conice, care nu poate depăși jumătate din pasul dinților, iar contactul 

dinților în majoritatea perechilor portante este convex-convex și convex-rectiliniu. 

 Bolțurile conice necesită precizie înaltă de fabricație a dimensiunilor și de poziționare 

axială individuală a acestora, de care depind uniformitatea distribuirii sarcinii între 

perechile de dinți concomitent angrenate. 

 Coroanele satelitului formate din bolțuri conice fac irațională, dificilă și uneori imposibilă 

fabricarea angrenajelor cu diametre 50 .mm  

 Costul de producere și asamblare a angrenajului cu bolțuri este relativ mai mare și 

necesită precizie înaltă de execuție și montaj. 

Aceste dezavantaje ale transmisiilor precesionale pot fi înlăturate prin dezvoltarea 

transmisiilor cu angrenări dințate. Aria de aplicație ai transmisiilor precesionale cu angrenare 

dințată poate fi extinsă prin realizarea unor soluții tehnice menite să asigure majorarea capacității 

lor portante, a randamentului mecanic, lărgirea posibilităților cinematice și funcționale, 

reducerea consumului de materiale și a costurilor de fabricație. În acest context este important să 

se asigure dezvoltarea constructiv-funcțională a transmisiilor precesionale cu angrenare dințată 

sub aspect inovațional. 

Dezvoltarea transmisiilor precesionale cu angrenaj dințat DA  presupune abordări teoretice, 

experimentale și simulări computerizate privind:  

 optimizarea parametrică a angrenajului de tip 2K-H, a angrenării 
D

CV CVA   multipare și a 

geometriei contactului dinților 
CV CVK 

; 

 analiza cinematicii punctului de contact între flancurile conjugate și modificarea 

formei dinților; 

 diversificarea și dezvoltarea structurilor cinematice funcționale. 

Soluțiile tehnice elaborate se expun în revendicări distinctive inovaționale. 
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4. Evoluția angrenajelor transmisiilor mecanice cu contact ”conform” al 

dinților 

 

4.1. Studiul performanțelor angrenajului Wildhaber-Novikov cu contact 

convex-concav al dinților 

 

Premisele în evoluție istorică ce au condus la sinteza angrenajului convex-concav cu 

profiluri în arc de cerc și contact punctiform, cunoscut în literatura de specialitate cu denumirile 

Wildhaber (SUA, Germania, Marea Britanie etc.), Novikov (URSS și țările CAER) sau 

Wildhaber-Novikov, pot fi identificate și partajate pe soluții tehnice concrete, protejate prin 

patentul SUA Angrenaj elicoidal, nr. 1.601.750 din 1926 (prioritatea din 2.11.1923), autor 

Ernest Wildhaber, și brevetul de invenție URSS Transmisii dințate și mecanisme cu camă cu 

angrenare punctiformă, nr. 109113 din 1956 (prioritatea din 19.04.1956, nr. 550525), autor 

Mihail Novikov. 

Angrenajul elicoidal, autor Ernest Wildhaber. 

Soluțiile tehnice care au condus la sinteza angrenajului cu profiluri în arc de cerc și contact 

punctiform, propuse de E. Wildhaber, sunt prezentate grafic în figurile 1 și 2, descrise în patentul 

nr. 1.601.750 din 1926, cu prioritatea din 2.11.1923. Astfel, autorul prin patentul său protejează: 

1. Angrenajul convex-concav cu profilurile dinților descrise cu arcuri de cerc și contact 

punctiform, caracterizat geometric prin: 

1.1. Propune pentru prima dată angrenajul elicoidal cu profilurile dinților descrise 

cu arcuri de cerc, cu originile deplasate, în care flancurile dinților pinionului au 

forma convexă, iar cele ale roții – forma concavă fig. 1 b, 2 f). 

1.2. Propune pentru prima dată angrenajul elicoidal, în care atât pinionul, cât și 

roata au dinții cu cap convex și picior concav (fig. 2 f), descriși cu arcuri de 

cerc cu originile deplasate. 

1.3. Pentru profilurile flancurilor dinților conjugați conform angrenajelor p. 1.1 și p. 

1.2, propune raze de curbură cu diferență valorică minimă, dependentă de 

factorii tehnologici, de precizia de execuție și de parametrii geometrici ai 

angrenajului. 

2. Procedeele și sculele de fabricare a danturilor cu dinți elicoidali cu profiluri în arc de 

cerc, printre care: 

2.1. Propune geometria sculei-disc pentru frezarea prin copiere a golurilor dintre 

dinți cu profilurile flancurilor în arc de cerc - profil convex pentru dinții 

pinionului  (fig. 1 d [Fig. 5]) și  profil concav pentru dinții roții (fig. 1 d [Fig. 

6]). 

2.2. Propune geometria cremalierei cu dinți în arc de cerc pentru generarea prin 

așchiere cu rulare a profilurilor flancurilor dinților în arc de cerc - profil 

convex pentru dinții pinionului (fig. 1 e [Fig. 7]) și profil concav pentru dinții 

roții (fig. 1 e [Fig. 8]). 

2.3. Propune geometria sculei-disc abrazive pentru generarea prin rulare cu 

rectificare a flancurilor dinților elicoidali cu profiluri în arc de cerc - profil 

concav pentru dinții roții (fig. 2 c) și profil convex pentru dinții pinionului (fig. 

2 d). 
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(a)  
(b) 

 
(c) 

 
 

(d) 

 
(e) 

 
 

(f) 

Figura 1 . Soluții protejate prin patentul SUA nr. 1.601.750, anul 1926, autor E. Wildhaber. Vederea de sus a 

angrenajului (a), vederea frontală în secțiune normală pe dinți (b) și pe axe (c), scule de frezat prin copiere a 

golurilor dintre dinți (d) și cremaliere pentru generarea prin așchiere a danturilor roții și a pinionului (e) 

 



11 

Constatarea 1. Geometria angrenajului, procedeele de generare și sculele pentru generare 

(fabricare) a flancurilor dinților, conform patentului “Angrenaj elicoidal”, autor Ernest 

Wildhaber, sunt protejate cu 28 de clauze. 

Astfel, E. Wildhaber în 1926 pune bazele geometriei și tehnologiei de generare a 

angrenajului elicoidal cu profilurile flancurilor dinților în arc de cerc cu contact punctiform, iar 

prin patentul SUA nr. 3251236 din 1966 dezvoltă bazele teoretice fundamentale ale angrenajului 

respectiv. 

În 1956, Mihail Novikov înregistrează brevetul de invenție URSS nr. 109113 Transmisii 

dințate și mecanisme cu camă cu angrenare punctiformă (cu prioritatea din 19.04.1956 nr. 

550525). 

Scopul declarat al invenției constă în sporirea capacității portante a transmisiilor cu roți 

dințate prin utilizarea angrenării dinților cu contact convex-concav cu profiluri descrise cu curbe 

în arc de cerc cu contact punctiform și diferența mică a razelor de curbură. Esența invenției este 

declarată fără a face referire la un analog sau prototip cunoscut anterior și e redată prin figura 3, 

în care: 

 DAD constituie un arc circular cu originea în polul angrenării P și reprezintă hotarul 

de extindere a profilurilor dinților roților angrenate (aici suprapuse unul peste altul); 

 BAB sunt curbe arbitrare de formă circulară, amplasate pe interiorul arcului circular 

DAD, răspândite în vecinătatea lui pe direcția corpului dintelui, care reprezintă 

profilul dinților uneia dintre roți; 

 CAC sunt curbe arbitrare de formă circulară, amplasate pe exteriorul arcului circular 

DAD, răspândite în vecinătatea lui pe direcția corpului altui dinte, care reprezintă 

profilul dinților altei roți. 

Profilurile flancurilor dinților conjugați au raze de curbură cu diferență valorică minimă și 

asigură un contact punctiform (în lipsa sarcinii). 

Constatarea 2. Autorul M. Novikov declară că invenția sa se deosebește prin faptul că, în 

scopul majorării forțelor tangențiale transmise profilurilor dinților formate la intersecția 

suprafețelor lor de lucru cu un plan auxiliar perpendicular pe axa instantanee a rotirii-

alunecării și trecătoare prin poziția curentă a punctului angrenării, sunt arcuri de cerc sau alte 

curbe continue (line), aproximate după formă și valoarea razei de curbură cu arcul 

circumferinței cu originea centrului comasată în punctul de intersecție a planului auxiliar cu axa 

instantanee, iar linia de angrenare, ce reprezintă locul geometric al punctelor angrenajului în 

spațiul în care sunt fixate axele de rotire a roților, reprezintă o linie dreaptă sau o curbă 

continuă (fără maximuri și minimuri). 

Considerând importanța soluțiilor tehnice protejate prin patentul SUA nr. 1.601.750 din 

1926, autor E. Wildhaber, și prin brevetul de invenție URSS nr. 109113, autor M. Novikov, 

angrenajul cu contact convex--concav punctiform cu profilurile dinților în arc de cerc cu 

diferența mică a razelor de curbură a intrat în literatura de specialitate cu denumirea angrenajul 

Wildhaber-Novikov (sau abreviat W-N). 

După cum rezultă din figura 4, angrenajul Wildhaber-Novikov este format din două roți 

cilindrice cu profilul dinților în arc de cerc, fără deplasare de profil. Există trei variante de 

angrenaje: 

 cu angrenare postpolară, amplasată după polul O (fig. 5 a), flancul pinionului este 

format din capul dintelui de formă convexă, iar cel al roții este format din piciorul 

dintelui de formă concavă; 



12 

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

(c) 

 
 

(d) 

 

 

 

 
 

 

 

 

(e) 

 
 

(f) 

Figura 2. Soluții protejate prin patentul SUA nr. 1.601.750, anul 1926, autor E. Wildhaber. 

Rectificarea flancurilor dinților cu profil convex/concav în arc de cerc cu sculă abrazivă (a), 

vederea de sus (b), frontală a roții (c), frontală a pinionului (d), angrenaj intern (e), angrenaj  

extern (f) 
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 cu angrenare antepolară, amplasată până la polul O (fig. 5 b), flancurile dinților 

pinionului au profil concav, iar ale roții-profil convex; 

 cu angrenare antepostpolară (fig. 5 c), adică intrarea și ieșirea dinților din angrenare sunt 

similare cu angrenajele evolventice, în care atât pinionul, cât și roata au dinții cu cap 

convex și picior concav. 

 

 

Figura. 3 Soluții protejate prin brevetul de invenție USSR nr. 109113, anul 1956, 

autor M. Novikov: profilul flancurilor dinților în secțiune normală pe axa 

instantanee de rotire a roților 

 

Angrenajele antepostpolare sunt o soluție mai nouă, iar datorită faptului că realizează un 

grad de acoperire axial   mai mare decât celelalte două variante, au o portantă mai mare. De 

asemenea, au roți mai înguste, iar pinionul și roata cu aceeași freză, fapt datorită căruia 

reprezintă o soluție preferată în viitor. 

 

 
(a) 

 

 

 

 

 
 

(b) 

Figura 4. Angrenajul Wildhaber-Novikov postpolar (a), linia de angrenare și liniile de contact (b) 
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În figura 4 (a) 
1d  este prezentat un angrenaj postpolar la care diametrele de divizare-

rostogolire ale roților sunt 
1d  și 

2d . Parametrul principal al angrenării este punctul de rostogolire 

C. Razele de curbură ale flancurilor pot fi alese independent de diametrele de divizare ale roților. 

Dacă se adoptă 
1 2R R , contactul dinților, teoretic liniar pe toată înălțimea dintelui, ar fi 

perturbat de orice erori, mai ales ale distanței dintre axe. Pentru acest motiv, razele de curbură a 

dinților sunt diferite (de obicei, 1 1,40 nR m   și 2 1,55 nR m  ). Dinții în stare nerodată vor avea 

astfel un contact punctiform în punctul K, iar pe măsura rodării se ajunge la un contact liniar pe o 

parte din înălțimea dinților. 

Curbele celor doi dinți aflați în contact nu sunt însă reciproc înfășurătoare, astfel contactul 

nu se menține continuu între cele două flancuri. Angrenarea continuă nu se poate realiza decât cu 

dinții înclinați, adică 1.    

Angrenarea nu mai este frontală ca la angrenajul evolventic cu dinți drepți, ci longitudinală, 

punctul de contact K deplasându-se din poziția 1 în poziția 2 și așa mai departe pe lungimea 

dintelui (fig. 4 b). Linia de angrenare K-K este locul geometric al acestor puncte și este 

amplasată de-a lungul dintelui. Pentru a exista o continuitate a angrenării este necesar un grad de 

acoperire axial  : 

 
sin

1,
x n

b b

m





 
    (2) 

unde b este lățimea danturii, x  este pasul axial al danturii,   – unghiul de înclinare al danturii, 

iar nm  – modulul normal. La angrenajele antepolare și cele postpolare, 1,15 1,3   , respectiv 

2,15 2,3.     

Și la angrenajele Wildhaber-Novikov baza determinării elementelor geometrice și a 

angrenării danturii o formează o cremalieră de referință cu dinții înclinați. Elementele profilului 

de referință se precizează în secțiunea normală a cremalierei, unde apar și profilurile în arc de 

cerc, în funcție de modulul normal nm  și unghiul de divizare .  

Cauzele principale de scoatere din uz a angrenajelor în arc de cerc sunt deteriorarea 

flancurilor prin oboseala de contact și ruperea la baza dintelui prin oboseala la încovoiere. 

Conform datelor experimentale, capacitatea portantă a angrenajelor Wildhaber-Novikov la 

oboseala prin contact a flancurilor este de 1,5-1,75 ori mai mare decât capacitatea angrenajelor 

evolventice cu dinți înclinați. 

În angrenajele Wildhaber-Novikov, tensiunile de contact în comparație cu cele evolventice 

se micșorează considerabil, deoarece contactul flancurilor dinților cu profil evolventic convex 

este înlocuit prin contactul profilurilor convex și concav cu diferență mică a razelor de curbură. 

Pentru menținerea continuității funcției de transfer a mișcării, angrenajul W-N se execută cu dinți 

înclinați cu 1.    

În angrenajul postpolar (fig. 5 a), profilul convex se atribuie dinților roții conducătoare și 

profilul concav – roții conduse, iar în angrenajul antepolar (fig. 5 b), profilul concav – dintelui 

roții conducătoare, și convex – roții conduse. În angrenajul antepostpolar (fig. 5 c), profilul 

dinților este executat astfel încât o parte din el să fie convexă, iar cealaltă – concavă, fapt ce 

asigură angrenarea dinților până la pol și după pol. În varianta angrenării antepostopolare, dinții 

pinionului și ai roții au profil identic, și anume convex la cap și concav la picior. În acest caz, 

piciorul dintelui pinionului contactează cu capul dintelui roții, iar la a doua pereche de dinți 
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conjugați – capul dintelui pinionului contactează cu piciorul dintelui roții, astfel formându-se 

două linii de angrenare. 

Capacitatea de încărcare a angrenajului antepostpolar este evident mai mare decât în 

angrenajele cu o linie de angrenare. De aceea, angrenajul Wildhaber-Novikov antepostpolar se 

consideră preferențial. Dezavantajul de bază al transmisiilor W-N constă în vulnerabilitatea lor la 

abaterile depărtării interaxiale   a roților, fapt ce necesită precizie înaltă de execuție a roților și 

de montaj al arborilor cu o marjă mică a erorii .  Acest dezavantaj a fost exclus în varianta 

angrenajului cu profilul dinților în arc de cerc elaborat de Compania Symmark, care a propus 

introducerea între profilurile capului și piciorului dinților în regiunea cercurilor de divizare a 

unei porțiuni rectilinii de profil orientate spre centrele roților. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5. Variante ale angrenajului Wildhaber-Novikov: angrenaj postpolar (a), angrenaj antepolar (b), angrenaj 

antepostpolar (c) 

 

Astfel, au fost reduse considerabil cerințele față de precizia de execuție a organelor de bază 

ale transmisiei. Totodată, constatăm că în perioada de la inventarea angrenajului Wildhaber-

Novikov până în prezent, trecând prin anumite modernizări geometrice și tehnologice, aceste 

angrenaje nu și-au găsit o răspândire largă în industria reductoarelor, în mare parte din cauza 

tehnologiei de fabricație mai complicate  și cerințelor de precizie mai stricte decât pentru cele 

evolventice. 

Calculul angrenajelor Wildhaber-Novikov, datorită formei dinților și condițiilor de încărcare 

a contactului, are o serie de particularități, prezentate detaliat în literatura de specialitate [1, 170, 

176, 184, 191, 226, 234, 275--280]. La dezvoltarea angrenajului W-N au contribuit numeroase 

școli științifice din întreaga lume, cercetători, ingineri-constructori și tehnologi care au 

modernizat angrenajul în sensul majorării capacității portante și elaborării tehnologiilor de 

generare a danturilor cu profil în arc de cerc și contact punctiform. 

 

4.2. Dezvoltarea angrenajului precesional cu angrenare multipară și 

profiluri nestandarde ale dinților 

 

Cerințele mereu crescânde ale utilizatorilor de transmisii mecanice cu angrenare pot fi 

divizate în două categorii: 

 Majorarea continuă a puterii și a vitezei mecanismelor de acționare bazate pe transmisii 

mecanice cu angrenare reprezintă tendințe care presupun necesitatea creșterii capacității 

portante și extinderii posibilităților cinematice ale angrenajelor. Căile posibile de 
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satisfacere a acestor cerințe se rezumă la crearea unor noi tipuri de transmisii mecanice, 

bazate pe noi principii de funcționare. 

 Tendințele de miniaturizare a tehnicii, dezvoltarea roboticii și sistemelor mecanice cu 

restricții de dimensionalitate impun angrenajelor cerințe tot mai dure privind masa și 

gabaritele, calitatea materialului roților dințate, eficiența tehnologică măsurată prin durata 

operațiunilor de fabricație. 

Aceste două categorii de cerințe luate în ansamblu conduc la necesitatea diversificării și 

modernizării angrenajelor sub aspectul formei contactului dinților, al geometriei angrenajului și 

al tehnologiei de fabricație a roților dințate. Spre exemplu, angrenajul precesional constituit din 

roata centrală cu profil convex/concav al flancurilor dinților și roata-satelit cu mișcare 

sferospațială și dantura formată din bolțuri conice se caracterizează prin capacitate portantă 

înaltă și posibilități cinematice extinse, datorate multiplicității angrenării   și mecanismului nou 

de transformare și transmitere a mișcării și a sarcinii. 

 

 
Figura 6. Transmisia precesională dințată, brev. de inv. SU 1455094 A1, 1986 

 

Astfel, prima categorie de cerințe avantajează utilizarea angrenajelor precesionale cu 

angrenare dinte–bolțuri conice în transmisiile de putere (notificat BA ). Cerințele categoriei a 

doua dezavantajează extinderea utilizării transmisiilor precesionale cu angrenare dinte – bolțuri 

conice din următoarele considerente: 

1. Capacitatea de încărcare a contactului „dinte – bolțuri conice” este limitată de raza 

mediană de curbură a bolțurilor conice, care nu poate depăși jumătate din pasul 

dinților. 

2. Coroanele satelitului formate din bolțuri conice fac irațională, dificilă și uneori 

imposibilă fabricarea angrenajelor cu diametre 50 .mm   

3. Având în vedere condiția similarității formei bolțurilor conice din transmisia reală cu 

cea a sculei de generare a danturii, la diametre mici ale acestora, productivitatea 

generării danturilor scade, iar costurile de fabricație cresc. 
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4. Pentru asigurarea vitezei de așchiere, procedeul tehnologic de generare cu diametre 

mici ale sculei necesită o majorare considerabilă a turațiilor acesteia. 

5. Diametrele mici ale sculei și, respectiv, ale dispozitivului portsculei în ansamblu 

determină diminuarea rigidității sistemului și, respectiv, a preciziei de generare a 

dinților. 

Aceste dezavantaje ale transmisiei precesionale cu angrenare dinte – bolțuri conice se referă 

în deplina măsură și la transmisiile cicloidale cu bolțuri cilindrice, cunoscute sub denumirea de 

transmisie CYCLO. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 7. Contactul dinților cu profiluri rectiliniu în arc de cerc (a) și rectiliniu – arc de 

cerc cu originile deplasate (b, c, d) 

 

Astfel, în 1989 autorul a înregistrat brevetul de invenție SU 1455094 A1 cu prioritatea din 

13.05.1986 Transmisia precesională dințată (fig. 6). 

Scopul anunțat al invenției consta în sporirea capacității portante a transmisiei prin 

majorarea simultană a razei reduse de curbură R a profilurilor dinților în contact și a 

multiplicității angrenării dinților .   

Angrenajul transmisiei precesionale [108] este conic notificat ,CX RA   format din roata-satelit 

1 cu dinți cu profil rectiliniu și roata centrală 2 cu profil în arc de cerc cu originea razei de 

curbură R pe normala n-n, ridicată din punctul de contact prin punctul de intersecție a 

echidistantei profilului rectiliniu cu linia de înclinare a profilurilor conjugate sub unghiul 

( )f    (fig. 7). 

Raza de curbură R a profilului în arc de cerc (fig. 6) poate fi majorată de până la 7 raze r ale 

circumferinței înscrise în grosimea dintelui cu profil în arc de cerc, cu originea amplasată pe 

echidistanta profilului rectiliniu. 
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În conformitate cu cele menționate, în continuare vor fi examinate variante de angrenaje 

precesionale cu angrenare dinte– dinte DA  cu geometrii diferite ale contactului D

CX RA   (fig. 7), 

care permit creșterea capacității portante prin majorarea razei de curbură reduse a profilurilor 

flancurilor dinților conjugați. În aceste angrenaje pot fi utilizate o multitudine de profiluri fără 

înfășurători reciproce sau înfășurători comune ale flancurilor dinților conjugați, obligatorii în 

cazurile evolventei, cicloidei, epihipocicloidei). 

Geometria contactului dinților cu profiluri în arc de cerc și rectiliniu ,D

CX RA   prezentată în 

variantele figurii 7, permite sporirea capacității de încărcare a contactului dinte - dinte prin 

majorarea multiplicității angrenării   și/sau a razelor de curbură R ale profilurilor flancurilor 

dinților angrenați. 

În angrenajul precesional DA  cu roți dințate, interacțiunea dinților coroanelor satelitului și ai 

roților centrale are loc cu alunecare și doar parțial cu rostogolire. 

Alunecarea relativă în contactul dinților se datorează principiului de formare a profilurilor 

flancurilor dinților roților angrenajului precesional în afara cerinței de existență a 

înfășurătoarelor comune (ca în cazul profilurilor evolventice). 

Rostogolirea reciprocă a profilurilor flancurilor se datorează mișcării sferospațiale a 

satelitului, iar ponderea acesteia în mișcarea relativă a dinților depinde de mărimea unghiului de 

nutație   și de coraportul 1  al dinților roților angrenate. 

Conjugarea dinților, respectiv realizarea mecanismului de transformare a mișcării și de 

transmitere a sarcinii, în angrenajul precesional se produce preponderent cu prezența în 

angrenare a forțelor de frecare prin alunecare. Acest fapt conduce la diminuarea randamentului 

mecanic al transmisiei precesionale, la înăsprirea restricțiilor privind alegerea materialului 

roților, la realizarea unor soluții constructive și tehnologice de evacuare a căldurii din zona 

angrenării dinților etc., cerințe care duc la creșterea costurilor de fabricație. De asemenea, este de 

menționat faptul că în sistemele tribologice cu mișcare relativă a corpurilor contactante, odată cu 

majorarea forțelor de frecare prin alunecare, respectiv crește considerabil uzura suprafețelor în 

contact, scade fiabilitatea exploatării acestora. Conform literaturii de specialitate [173, 174, 222, 

225], existența a 10% de alunecare în contactul cuplelor cinematice de clasă superioară conduce 

la majorarea de 1000 de ori a uzurii suprafețelor contactante. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 8. Contactul dinților cu profiluri curbiliniu – arc de cerc cu originea comună a razei de curbură r (a, b)  și 

cu originile deplasate (c) 

 

Angrenarea dinților 
D

CX CVA   prezentată în figura 8 reprezintă geometric contactul flancurilor 

dinților danturii satelitului cu mișcare sferospațială cu un punct fix descris în arc de cerc cu 

flancul curbiliniu 2 al dinților roții centrale, descris cu ecuații parametrice bazate pe ecuațiile 
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cinematice ale lui Euler. Profilurile flancurilor 1 și 2 din figura 8 (a), (b), geometric reproduc 

profilurile bolțurilor conice, respectiv ale dinților roții centrale din transmisia precesională reală 

(în figura 8 (a), (b) vârfurile dinților roților centrale și ale satelitului sunt teșite). Profilurile 

flancurilor 24 ale dinților roților centrale sunt variabile dependente de coraportul parametrilor 

geometrici ai angrenajului 1, , ,  Z    și 2 1 1Z Z   (v. p. 1.2.4). 

Capacitatea portantă a angrenajului precesional DA  cu dinți poate fi majorată prin trei soluții 

de modificare a geometriei contactului prezentate în figura 8: 

1. Prin majorarea multiplicității angrenării   efectuată prin operarea cu configurația 

valorică a parametrilor geometrici ai angrenajului 1, , , Z    și 2 1 1Z Z   (fig. 8 a). 

2. Prin majorarea razei de curbură r a profilului 1 în arc de cerc, care constructiv este 

limitată și nu poate depăși jumătate din pasul dinților (fig. 8 b). 

3. Prin aproximarea profilului în arc de cerc cu raza de curbură cu originea comună 

(fig. 8 a, b) cu profilul în arc de cerc, descris cu raza de curbură majorată, și originile 

deplasate (fig. 8 c). În acest caz, abaterile de profil la aproximarea profilurilor nu 

trebuie să depășească limitele erorilor de pas pentru angrenajul proiectat (fig. 8 c). 

 

5. Identificarea condițiilor de existență a contactului convex-concav al 

dinților în angrenajul precesional dințat 

 

Transmisia precesională 2K-H cu angrenaj dințat DA  este concepută în baza structurii 

cinematice prezentată în figura 2.9 (a) [1] și include următoarele componente de bază: arbori 

manivelă și condus coaxiali, o roată satelit cu două coroane dințate conice instalată pe porțiunea 

înclinată a arborelui manivelă între două roți conice centrale, una imobilă fixată în carcasa și alta 

mobilă montată pe flanșa arborelui condus. 

Capacitatea portantă a angrenajului precesional DA  cu dinți poate fi majorată prin 

proiectarea geometriei contactului convex-concav cu diferență mică a razelor de curbură a 

profilurilor dinților conjugați prin varierea parametrilor 1, , , Z    și 2 1 1.Z Z   Este de 

menționat că la proiectarea geometriei contactului trebuie să ținem cont de sensul influenței 

parametrilor geometrici asupra multiplicității angrenării .  De exemplu, la majorarea unghiului 

,  multiplicitatea angrenării   scade, iar la majorarea   și  multiplicitatea   crește.  

Spre exemplu, în contactul D

CX CVA   prezentat în figura 8 b, raza de curbură r a profilului 

dinților în arc de cerc, exprimată prin parametrul   (unghiul de conicitate a dinților satelitului), 

este majorată în detrimentul multiplicității angrenării .  Micșorând multiplicitatea angrenării ,  

poate fi proiectat contactul cu conjugarea profilurilor cu curburi concave cu diferență mică a 

razelor de curbură R și r. Un astfel de contact se caracterizează prin capacitate portantă înaltă, 

deoarece contactul liniar al dinților sub sarcină se transformă în contact de fâșie, lățimea căreia 

depinde de forțele în angrenaj și de caracteristicile fizico-mecanice ale materialului dinților.  

Este de menționat că angrenajele precesionale cu geometria contactului dinților prezentate în 

figurile 7 și 8 se caracterizează prin prezența în contact a frecării cu alunecare, fapt ce reduce 

randamentul mecanic, sporește uzura flancurilor active ale dinților, crește temperatura degajată 

în contact etc.  

Pentru excluderea alunecării din angrenare, se propune proiectarea contactului precesional 

cu angrenare singulară, și anume cu mai puțin de două perechi de dinți concomitent angrenați, iar 
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pentru menținerea capacității portante - realizarea unui contact al dinților prezentat în figura 8 (b, 

c). 

Pentru a diminua sau a exclude alunecarea în angrenare, este necesar să analizăm influența 

parametrilor geometrici ai angrenajului asupra vitezei liniare relative EV  în punctul de contact al 

profilurilor conjugate, exprimată prin relația: 

 
1

2

1 1

2 2

1 1

2 2

sin cos 1 cos ,

sin sin 1 cos ,

( )

( )

E E E

E E E
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Z Z
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,
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E E E E

Z
V Y X

Z
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 (4) 

unde 1Z  și 2Z  reprezintă numărul dinților roților conjugate,   este unghiul de nutație,   – 

unghiul de precesie, , ,E E EX Y Z  sunt coordonatele punctului de contact E al profilurilor 

conjugate. 

 

 
Figura 9. Viteza 

EV  pentru parametrii geometrici: 
1 27,Z   

2 28,Z   2,5 ,   4 ,   

22,5 ,   100 ,eR mm  
1800n min   

 

În figura 9 este prezentată variația vitezei liniare relative EV  în punctului de contact E al 

dinților în funcție de unghiul de precesie .   

Pentru proiectarea contactului dinților cu angrenare singulară, trebuie să ținem cont de 

următoarele: 

1. Geometria contactului CX CVK   în angrenarea DA  cu angrenarea CX CVA   (fig. 8) este 

variabilă, dependentă de parametrii geometrici , , , , 1b g bZ Z Z      și poate fi 

conformată la condițiile favorabile, pentru asigurarea regimului optim de lubrifiere. 

2. Viteza de alunecare relativă a profilurilor în contact necesită a fi optimizată conform 

geometriei acestuia. 

3. Conjugarea dinților în angrenajul precesional DA  se produce cu frecare, respectiv cu 

luarea în calcul atât a tensiunilor normale, cât și a celor tangențiale, raportul cărora 
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conduce la apariția comportamentului de aderență sau de alunecare relativă a 

suprafețelor contactante. 

4. Conjugarea dinților are loc cu contact neconform, în care suprafața de contact 

evoluează în timpul aplicării sarcinii și contactul poate fi liniar sau punctiform. 

5. Conjugarea dinților este un proces dinamic, cu variabilele de stare dependente atât de 

variabila spațială, cât și de cea temporală, iar corpurile contactante (dinții) se mișcă 

relativ cu contact mixt, și anume preponderent cu alunecare și parțial cu rostogolire, 

în funcție de unghiul de nutație ( 1 3 )     al mișcării sferospațiale a satelitului. 

6. Contactul dinților din punctul de vedere al mecanicii solidului deformabil cu 

comportament material diferit,  în funcție de legile constitutive adoptate, este 

deformabil – deformabil (în funcție de coeficienții Poison 
1  și 

2 , și modulele de 

elasticitate Young 
1E  și 2E  ale dinților). 

7. Tribologic, conjugarea dinților în contactul CX CVK   (cu prelucrare prin rectificare a 

flancurilor) are loc cu frecare de alunecare și parțial de rostogolire, cu regim de 

ungere „frecare fluidă”, în care suprafețele de contact sunt despărțite printr-un film 

continuu de lubrifiant cu diverse regimuri de lubrifiere: hidrostatic, hidrodinamic, 

elastohidrodinamic sau „squeeze-film”. 

Având în vedere cele menționate, prezintă interes cercetarea complexă a angrenajului 

precesional DA  prezentat în figura 10 cu contact concav-concav  CV CVK 
 cu grad redus de 

acoperire}, cu profilurile dinților conjugați în arc de cerc și curbilinii, descriși prin ecuații 

parametrice deduse din ecuațiile lui Euler. În figura 1.11 [1] este prezentat angrenajul 

precesional DA  cu contact convex-concav -- arc de cerc ( )CX CVK   pentru transmisii cu 

diminuarea sarcinii de solicitare a rulmenților manivelei și a satelitului. 

 

6. Studiul și argumentarea influenței particularităților geometrice ale 

angrenajului precesional 

 

Definirea parametrică a angrenajului ,DA  a angrenării 
D

CV CVA   și a contactului concav-

concav al dinților 
CV CVK 

. Transmisia precesională cu angrenare dințată revendicată prezentată 

în figura 10 include carcasa 1, roată satelit 2 cu două coroane dințate conice 3 și 4 instalată pe 

porțiunea înclinată a arborelui manivelă 5, două roți conice centrale 6 și 7, una imobilă 6, fixată 

în carcasa 1 și alta mobilă 7 montată pe flanșa arborelui condus 8 care, conform revendicării 1, 

este caracterizată prin aceea că: 

a) angrenarea dinților 
D

CV CVA   este realizată în contacte cu geometrie concav-concavă cu 

diferența mică a curburilor profilurilor de flanc conjugate (a se vedea p.7.7.5, [1]); 

b) coroanele dințate conice 3 și 4 ale roții satelit 2 au dinți cu profiluri de flanc în arc de 

cerc de raza r, iar roțile conice centrale 6 și 7 au dinți cu profiluri curbilinii variabile, 

dependente de configurația parametrică , 1gZ      a angrenajului precesional și 

anume, de unghiurile   și ,  de raza r a arcului de cerc, de numărul Z și coraportul 

numerelor de dinți conjugați (a se vedea tabelul 2.1) în angrenările  1 2Z Z  și 

 3 4Z Z  (a se vedea p.7.7.3 – 7.7.6, [1]); 
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c) roțile conice centrale 6 și 7 sunt executate cu profiluri de flanc curbilinii cu curbura 

variabilă cu câte un dinte mai puțin decât coroanele dințate 3 și 4 ale roții satelit 2 

executate cu profiluri de flanc în arc de cerc (a se vedea p. 7.7.5) [1]; 

d) flancurile dinților conjugă cu acoperire frontală în limitele 1,5 4,0f   perechi de 

dinți simultan angrenate realizată prin scurtarea înălțimii dinților conjugați (a se vedea 

p. 7.7.4); 

e) roțile dințate sunt executate (a se vedea fig. 10, a) cu unghiul axoidei conice în 

limitele 0 30   (a se vedea p. 7.7) [1]; 

f) unghiul de nutație   dintre axele manivelei 5 și ale roților conice centrale 6 și 7 

variază în limitele 1,5 7   (a se vedea p.7.7) [1]; 

g) raza arcului de cerc a profilului de flanc a coroanei roții satelit 2 cu Z dinți are limitele 

 1,0 1,57 D Z mm  (a se vedea p.7.7) [1]; 

h) dinții conjugă în contacte concav-concave 
CV CVK 

 cu diferența curburilor profilurilor 

de flanc în secțiunea cu diametrul D micșorată de până la  0,02 1,5 D Z mm  (a se 

vedea p.7.7) [1]; 

i) dinții conjugă în contacte concav-concave 
CV CVK 

 cu unghiul de presiune   între 

flancuri micșorat de până la 15  (a se vedea p.7.7.3) [1]; 

j) viteza relativă de alunecare între flancurile conjugate în zona angrenării nu se 

schimbă după sens, iar valoric constituie (0,7 – 1,0) în raport cu viteza relativă din 

transmisiile evolventice clasice de aceiași putere (a se vedea p.7.7.6.1 – p7.7.6.6) [1]; 

k) configurația parametrilor , 1gZ      influențează modificarea geometriei 

contactului dinților, determină gradul lor de acoperire frontală, exprimat prin numărul 

perechilor de dinți concomitent aflate în angrenare ,f  determină mărimea unghiului 

de presiune   și viteza de alunecare cu frecare între flancurile conjugate (a se vedea 

p.7.7 – p.7.8) [1]. 

Abordările ce urmează privind crearea angrenajului precesional ,DA  angrenării precesionale 

D

CV CVA   și a contactului dinților 
CV CVK 

 referitoare la transmisia precesională cu angrenare 

dințată 
D

CV CVA   revendicată conform figurii 10, cu anumite adaptări și precizări, sunt valabile atât 

pentru transmisiile cinematice cu roți injectate din mase plastice și transmisiile cinematice cu roți 

presate prin sinterizare din pulberi metalice prezentate, respectiv în figura 11 (a) și (b), cât și 

pentru transmisiile de putere cu roți dințate fabricate pe mașini unelte cu comandă numerică. 

Crearea contactului între dinți cu geometrie convex-concavă și cu diferența mică a 

curburilor. S-a constatat că multiplicitatea absolută a angrenării dinților (100%) cu respectarea 

celor trei condiții definitorii (a se vedea p.7.1 – p.7.6) [1] poate avea loc doar în cazul utilizării 

profilului convex/concav variabil al flancurilor dinților, de regulă, a roților centrale, dependent 

de valorile unghiurilor axoidei conice   și de nutație   de raza r a curburii profilurilor dinților 

coroanelor roții satelit, precum și de numărul dinților roților Z și de coraportul acestora 1  (a se 

vedea figurile 10 și 11). 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 10. Transmisie cu angrenare precesională dințată: secțiunea axială (a); vederea generală 3D (b) 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 11. Transmisie cu angrenare precesională dințată: cu roți injectate din mase plastice (a); 

presate din pulberi metalice prin sintetizare (b) 

 

 



25 

Capacitatea portantă și randamentul mecanic al transmisiilor precesionale cu angrenare 

,D

CV CVA   conform revendicării 1, se propune a fi majorate prin realizarea următoarelor soluții 

tehnice:  

 crearea contactelor între flancurile dinților cu geometrie convex-concavă cu 

diferența mică a curburilor; 

 asigurarea unghiurilor minime de presiune între flancurile dinților angrenați; 

 asigurarea vitezei relative minime de alunecare cu frecare între flancurile conjugate; 

 micșorarea multiplicității angrenării frontale și majorarea gradului de acoperire 

longitudinală cu rostogolire pură a dinților în cadrul interacțiunii sferospațiale a 

roților conjugate. 

Soluțiile tehnice menționate mai sus, constituie baza elaborării transmisiilor cu angrenare 

precesională conform revendicării 1, prezentate în figurile 10 și 11. 

 

7. Descrierea analitică a profilurilor dinților roților conjugate în angrenarea 
D

CX CV
A


 cu contact convex-concav funcție de parametrii geometrici ai 

angrenajului D
A  

 

Pentru crearea contactului convex-concav al dinților angrenați cu mișcare sferospațială, 

profilul dinților roții-satelit 2 se descrie cu o curbă arbitrară LEM, spre exemplu, în arc de cerc de 

raza r cu originea în punctul G (fig. 12), care aparține dinților roții-satelit 2. 

Din ecuațiile Euler, luând în considerație relația cinematică dintre unghiurile   și   

exprimată prin 1 2Z Z   , obținem coordonatele originii G a razei arcurilor de cerc 

, ,G G GX Y Z  în funcție de unghiul de rotație   a arborelui manivelă: 

 

1 1

2 2

1 1

2 2

1

2

cos cos sin sin cos cos

sin sin sin ;

cos sin sin cos cos cos

sin cos sin ;

cos cos sin sin cos

G

D

D

Z Z
X R

Z Z

R

Z Z
Y R

Z Z

R

Z
Z R R

Z

     

  

     

  

    

    
      

    



    
      

    



 
   

 

  (5) 

Originea G a razei arcului de cerc, cu care arbitrar sunt descriși dinții coroanelor 3 și 4 a roții 

satelit 2 (a se vedea fig. 12), se mișcă pe suprafața sferei cu raza R cu originea în centrul de 

precesie O. descriind traiectoria  1 1f  , exprimată prin coordonatele ,GX ,GY GZ  (fig. 13). 

Traiectoria mișcării G a arcului de cerc LEM de pe sfera cu raza R o proiectăm pe planul 
1P  

utilizând regulile trigonometriei sferice. Astfel obținem traiectoria 
GT  a mișcării originii razei 

arcului de cerc G pe planul 
1P , exprimată prin dependența  1 1f  . 

Cunoscând traiectoria  1 1f   a mișcării originii razei arcului de cerc G, exprimată în 

coordonatele ,GX ,GY GZ  (fig. 13) determinăm poziția punctului de contact E al profilurilor 
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flancurilor dinților conjugați în angrenările  1 2Z Z  și  3 4Z Z  pentru orice poziție 

unghiulară   a arborelui manivelă 5. 

Familia punctelor de contact E obținut în cadrul unui ciclu de precesie 2 10 2 Z Z    

reprezintă profilul dinților roților centrale imobilă 6 sau mobilă 7. 

Pentru descrierea profilurilor de flanc al dinților roților centrale 6 și 7 se determină proiecțiile 

vectorului vitezei GV  pe axele de coordonate ale sistemului mobil 
1 1 1OX Y Z  în funcție de viteza 

unghiulară a arborelui manivelă 5 (a se vedea figurile 10 și 11). 

 

 
 

Figura 12. Traiectoria mișcării originii razei arcului de cerc G a profilului dinților roților satelit 
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Pentru determinarea poziției punctului de contact E al dinților pe suprafața sferică, identificăm 

ecuația unui plan 
2P  trasat perpendicular pe vectorul vitezei GV , care trece prin centrul de 

precesie O și originea razei arcului de cerc G. Ecuația planului 2P  poate fi scrisă prin expresia: 

 

  

   ,   0GOG OC V   (6) 

unde OG  și OC  sunt vectori care stabilesc poziția originii razei de curbură a dintelui satelitului 

G în arc de cerc și, respectiv, a unui punct arbitrar al planului 
2P  în raport cu originea sistemului 

imobil de coordonate OX Y Z  (fig. 12). 

 

 
 

Figura 13. Descrierea profilului de flanc al dinților roții centrale 
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Produsul vectorial  OG OC  se exprimă în formă de determinant de ordinul trei și, 

deschizându-l după elementele primului rând, obținem: 

 

        ,G G G G G GOG OC i Y Z Z Y j Z X X Z k X Y Y X        (7) 

în care , ,G G GX Y Z  sunt coordonatele originii razei de curbură G al profilului dinților roții satelit 

în arc de cerc; , ,X Y Z  - coordonatele punctului arbitrar C pe planul 
2P . 

Dacă punctul de contact al dinților E este amplasat pe sfera cu raza R, atunci coordonatele lui 

satisfac ecuația acesteia: 

 2 2 2 2 0.E E EX Y Z R      (8) 

Din figura 13 observăm că unghiul dintre vectorii poziției originii razei de curbură a dintelui 

în arc de cerc OG  al satelitului și vectorul poziției punctului de contact E al dinților OE  

reprezintă unghiul de cuprindere   de la centrul de precesie O a razei r a profilului dinților roții-

satelit în arc de cerc, din care rezultă: 

 

 OG OE  2 cosR    (9) 

sau 

  
2 cos 0.E G E G E GX Z X Y Z Z R       (10) 

 

Din ecuația (10) determinăm: 

 

  2 cos / .E E G E G GX R Y Y Z Z X     (11) 

Pentru determinarea coordonatei EY  a punctului de contact al dinților E, înlocuim (11) în (8) 

și obținem: 

  1 1,E EY k Z d    (12) 

iar înlocuind (12) în (11), obținem expresia coordonatei EX  a punctului de contact: 

  2 2 ,E EX k Z d    (13) 

 

unde 

 

   2

2 1

1

2

1

1

2

2
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,
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, .G

GG G G G G G G G G G G

G G G G

G G

G

G G

k X X X Y Y Z X X Y Y X Z

d R

k k Y Z X d R co

X X

Y X

Y

s

Y X

d



    

  

    
        



    

   

 
  

 
 (14) 

Înlocuind (12) și (13) în (8) și, având în vedere că curba profilului dinților roții centrale este 

echidistantă de traiectoria mișcării originii G a razei arcului de cerc, iar pentru orice unghi de 

rotire   al arborelui-manivelă trebuie să se îndeplinească condiția E GZ Z , coordonata EZ  

poate fi determinată prin relația: 
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2 2 2 2 2 2 1 2

1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2

2 2

1 2

(k ) [( ) ( 1)(R )]
.

( 1)
E

d k d k d k d k k d d
Z

k k

       


 
 (15) 

Relațiile (12), (13) și (15) determină coordonatele ,EX EY  și 
EZ  ale punctului de contact E al 

dinților, mulțimea cărora în cadrul unui ciclu de precesie reprezintă profilul de flanc al dinților 

roții centrale, plasat pe sfera de raza R. 

Din analiza ecuațiilor (12), (13) și (15) constatăm că profilul de flanc al dinților roților 

centrale este variabil dependent de numărul de dinți 2Z  coraportul numerelor de dinți ai roților 

angrenate 
1 2 1Z Z   sau 1 2 1,Z Z   de unghiurile axoidei conice  , de nutație   și de 

cuprindere la centru de precesie a razei de curbură a profilului în arc de cerc   a dinților roții 

satelit. 

Angrenajul precesional fiind conic, cu prelungirile generatoarelor intersectate în centrul de 

precesie, este oportun să redăm profilul dinților în secțiune normală, spre exemplu, în planul 1P  

trasat prin punctele 1E  și 2E  perpendicular pe planul 1 2OE E  (fig. 13). 

Coordonatele ,EX EY  și EZ  ale punctelor 1E  și 2E de pe profilul dinților pe sferă se determină 

din relațiile (12), (13) și (15) pentru unghiurile de precesie 0   și 2 12 ,Z Z   

corespunzătoare unui ciclu de precesie. 

Utilizând regulile trigonometriei sferice, proiectăm profilul dinților de pe sfera cu raza R pe 

planul 1P . 

Pentru proiectarea profilului dinților roții centrale în două coordonate   și   în planul 1P  

trasăm sistemul de coordonate 1E  cu originea în punctul 1E , a cărui axă 1E   trece prin 

punctul 2E  (fig. 13). De la coordonatele ,NX  NY  și NZ  trecem la coordonatele   și   utilizând 

relațiile: 

 
 

 

2 2 2

1 2 1 2
2 2

1

1 2

, .
2

E E

E E

 
   

  
     (16) 

Expresiile (16) reprezintă coordonatele punctelor curbei, familia cărora constituie profilul de 

flanc al dinților roții centrale, proiectat pe planul 1P , exprimat în formă parametrică cu varierea 

unghiului de precesie de la 0   până la 
1

2

22 .Z Z   

Pentru proiectarea traiectoriei mișcării originii G a arcurilor de cerc în 2D, trecem de la 

coordonatele ,nX nY  și nZ  la coordonatele carteziene 1 , 1  utilizând relațiile: 

 

 
 

 

2 2 2

1 2 1 2
2 2

1 1 1 1

1 2

, .
2

E E S S
S

E E
  

  
     (17) 

 

Funcția 1  de 1  (17) reprezintă proiecția traiectoriei mișcării originii G a arcurilor de cerc pe 

planul 1P , iar funcția   de   (16) reprezintă profilul de flanc al dinților roții centrale proiectat 

pe planul 1P . 

Configurația valorică a parametrilor , ,Z r   și   influențează forma profilului de flanc al 

dinților roților centrale și asigură angrenarea frontală de referință a dinților de până la 100% 

perechi de dinți concomitent angrenate. În transmisia precesională prezentată în figura 1 
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angrenările dinților  1 2Z Z  și  3 4Z Z  pot fi cu aceeași sau cu diferită multiplicitate de 

referință a angrenării dinților. 

Profilurile dinților roților centrale sunt prezentate prin funcțiile  f   construite după 

relațiile (17), iar ale dinților satelitului sunt prescrise în arc de cerc cu raza r. 

Parametrii de formă generalizatori ai contactului dinților în angrenajele transmisiilor 

mecanice sunt raza de curbura echivalentă a profilurilor dinților și parametrii diferenței 

curburilor flancurilor conjugate. 

În cadrul proiectării geometriei contactului dinților în angrenajul precesional, s-a admis că 

LEM este o curbă de forma arcului de cerc (fig. 14 a, b), care prescrie profilul dinților coroanelor 

satelitului cu mișcare sferospațială cu un punct fix, iar curba E1ECE2 (fig. 15 a) reprezintă 

profilul flancurilor dinților roții centrale, exprimat prin înfășurătoarele familiilor arcurilor de cerc 

LEM de raza r cu originea G amplasată pe traiectoria mișcării acestuia în cadrul unui ciclu de 

precesie 0˂ψ˂2π. 

Pentru a aborda gradul de influență a parametrilor geometrici și cinematici ai angrenajului 

asupra geometriei contactului dinților și cinematicii punctului lor de contact în analizele ce 

urmează, vor fi prezentate analize pentru angrenaje cu parametri concreți. 

 

 

Figura 14. Contactul dinților în angrenarea precesională dințată cu multiplicitatea frontală de 

100%f   (a) și 66,6%f   (b) 

 

În figura 14 este prezentată profilograma contactului profilurilor de flanc al dinților conjugați 

proiectată pe planul 1P , în care concomitent se află în angrenare 100% (fig. 14 a) și, respectiv, 

66,6% perechi de dinți (fig. 14 b) denumită multiplicitate frontală de referință a angrenării. 

Admitem că în mișcarea sferospațială a roții-satelit, în poziția arborelui-manivelă cu unghiul 

de precesie ψ=0, profilul dinților satelitului în arc de cerc LEM contactează cu profilul activ al 

dinților roții centrale E1EC în punctul E (fig. 14 a) sau cu profilul activ al dinților E1EEN (fig. 14 

b). Odată cu creșterea unghiului de precesie 0˂ψ˂π, punctul de contact E al arcurilor de cerc 

LEM și al profilului activ E1EC al dinților roții centrale migrează din punctul E1, când ψ=0, către 

punctul C, când ψ=π (fig. 14 a), sau către punctul EN (fig. 14 b). 

Geometric, amplasarea punctelor de contact E (fig. 14) ale profilurilor dinților roții-satelit pe 

profilul activ al dinților roții centrale este definită de unghiul de precesie ψ al arborelui-manivelă 

cu localizarea prezentată în figura 15: (a) – pentru angrenarea cu multiplicitatea frontală de 
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referință 100%f   (a) și (b) – pentru angrenarea cu 66,6%f  . Pe curbele ζ1=f(ξ1) sunt 

amplasate originile arcurilor de cerc G ale profilului dinților satelitului, iar pe curbele ζ=f(ξ) – 

contactele 1 2 3, , nk k k k  ale perechilor de dinți satelit – roata centrală concomitent angrenate la 

diferite poziții unghiulare ale arborelui-manivelă. 

Poziția originilor arcurilor de cerc G amplasate pe curba ζ1=f(ξ1), notate cu p. 1, 2, 3…i, 

corespund unghiurilor de precesie ψ ale arborelui-manivelă în creștere de la o pereche de dinți la 

alta cu pasul unghiular 
2

2 1360 .Z Z    

 

 
Figura 15. Evoluția punctului de contact al dinților în angrenările cu multiplicitatea frontală de 

referință 100%f   (a) și 66,6%f   (b) 

 

În funcție de faza de precesie a satelitului, determinată de unghiul de precesie ψ al arborelui-

manivelă, fiecare pereche de dinți satelit – roata centrală trece prin trei forme geometrice de 

contact, și anume, de la convex-concavă în contactele k0, k1 și k2, situate în zona de picior a 

dinților roții centrale, la convex-rectilinie în contactele k3 și k4, situate în zona de trecere a 

profilului dinților roții centrale de la curbura concavă la cea convexă și cea convex-convexă în 

contactele k5…k14 (fig. 15 a) și, respectiv, k5…k8 (fig. 15 b), situate în zona de vârf a dinților roții 

centrale. 

Conform revendicărilor invenției pentru majorarea capacității portante a contactului dinților 

se propune forma geometrică convex-concavă, iar având în vedere teoria clasică a contactului 

dintre corpuri deformabile, diferența razelor de curbură a profilurilor flancurilor dinților 

conjugați trebuie să fie minimă. Această revendicare, în transmisiile cu angrenare precesională 

dințată este realizabil prin două soluții interdependente: prima – prin varierea, selectarea 

configurației parametrilor Z1, Z2, δ, θ și r, care determină forma profilului dinților roții centrale, 

și a doua – prin excluderea din angrenare a perechilor de dinți cu contact geometric convex-

convex sau și convex-rectiliniu, cu extinderea zonei de contact al dinților cu geometrie convex-

concavă. 

Din analiza figurilor 14 și 15 constatăm că contactul convex-convex și cel convex-rectiliniu 

sunt caracteristice conjugării flancurilor cu zona de vârf a dinților roții centrale. Utilizând acest 

aspect geometric, se asigură posibilitatea modificării formei dintelui, implicit și a caracteristicilor 

de performanță a contactului, prin scurtarea înălțimii acestuia până la cota ce ar asigura doar un 

contact convex-concav (fig. 16). 



32 

 

 

Figura 16. Geometria dinților modificați prin realizarea vârfurilor în angrenarea cu multiplicitatea 

frontală de referință 100%f   (a) și 66,6%f   (b) 

 

Modificând forma dintelui roții centrale prin scurtarea înălțimii lui (fig. 17), flancurile 

dinților se conjugă în contact convex-concav la limită în punctul 
2k  (fig. 17), iar în zona dintre 

acesta și vârful dintelui modificat, flancurile se conjugă în contact convex-rectiliniu. Așadar, în 

funcție de înălțimea modificată a dinților roții centrale și de configurația parametrică 

, , , , 1,Z      care ar asigura transformarea mișcării cu raport de transmitere constant, putem 

asigura angrenare singulară, bipară, tripară etc., adică putem interveni asupra multiplicității 

angrenării frontale și de referință. 

În baza simulărilor computerizate pe modele virtuale, s-a constatat că la varierea unghiului 

de precesie al arborelui-manivelă 0˂ψ˂37º, contactul convex-concav se asigură în perechile de 

dinți conjugate în contactele k0,  k1,  k2  și  k3,  prezentate  în desfășurata profilogramei dinților în 

figura 17. 

Astfel, spre exemplu, pentru angrenajul cu parametrii geometrici Z1=29, Z2=30, R=75 mm, 

r=5,0 mm, θ=2,5º, δ=30º, β=3,8º, contactul dinților se caracterizează prin următoarea geometrie 

(fig. 18): în contactul k0 corespunzător unghiului de precesie al arborelui-manivelă ψ=0º, 

diferența razelor de curbură dintre profilurile roții centrale și a satelitului 

1 5,26 5,0 0,26r mm      în punctul de contact 1k  corespunzător unghiului de precesie 

ψ=12,84º; 1 5,78 5,0 0,78r mm      (prima pereche de dinți angrenați); în punctul de 

contact k2 corespunzător unghiului de precesie ψ=25,68º, 1 11,3 5,0 6,3r mm      (a doua 

pereche de dinți angrenați); în punctul de contact k3 corespunzător unghiului  de  precesie  

ψ=38,53º,  1 225 5,0 220r mm       (a treia pereche de dinți angrenați ș. a. m. d.). 

Constatăm că, variind parametrii , , ,Z     și coraportul dinților 1  modificând forma 

dinților roții centrale, putem proiecta angrenarea precesională dințată singulară, bipară, tripară 

sau cvadripară etc. În angrenarea tripară prezentată în figura 18, la rotirea arborelui-manivelă, 

punctul de contact al fiecărei perechi de dinți improvizează o mișcare oscilatorie pe o traiectorie 

cu amplitudinea A Rtg , cu perioada 2 12 RZ Z  și cu originea în punctul k0, iar zona de 

angrenare concomitentă a dinților portanți de sarcină se extinde de la contactul k0 până la ki.  
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Figura 17. Angrenare convex-concavă cu diferență mică a curburilor profilurilor de 

flanc conjugate cu multiplicitatea frontală 27,58%f    

 

La rotirea arborelui-manivelă, fiecare pereche de dinți în contactele ki efectuează o mișcare 

improvizată pe aceeași traiectorie, deplasându-se imaginar, de exemplu, din contactul k0 al 

dintelui satelitului pe fundul dintelui roții centrale (fig. 17) către contactul k0 format de perechea 

de dinți (premergătoare) după rotirea arborelui-manivelă cu unghiul 
2

2 1360 Z Z   . În această 

evoluție, în timp ce unghiul de poziție al arborelui-manivelă ψ crește în intervalul 
2

2 10 360 ,Z Z    contactul k1 se deplasează spre poziția contactului k0 (vezi k0 din perechea 

precedentă de dinți, conjugată pe fundul dintelui roții-centrale), contactul k2 – către k1, contactul 

k3 – către k2, iar perechea de dinți premergătoare primelor trei formează un nou contact k3 

ș.a.m.d., astfel încât în angrenarea concomitentă să se păstreze un număr constant de perechi de 

dinți. Perechile de dinți concomitent angrenate, în mișcarea precesională a satelitului, se 

păstrează ca număr constant (proiectat), iar contactele acestora migrează, respectând principiul 

de similaritate între ele în funcție de ψ. 
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Figura 18. Evoluția varierii geometriei contactului dinților cu trei, două și patru perechi de dinți simultan 

angrenate  

În transmisiile mecanice clasice, pentru asigurarea transformării mișcării cu raport de 

transmitere constant, este necesar ca la ieșirea unei perechi de dinți din angrenare, perechea 

premergătoare să fie deja în angrenare, astfel se asigură gradul de acoperire 1  . 
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În angrenajul precesional dințat prezentat în figura 17, se află concomitent în angrenare patru 

perechi de dinți care transmit sarcină și patru perechi de dinți pasive (nu transmit sarcină), 

amplasate pe de o parte și de alta a contactului 0k . La rotirea arborelui-manivelă, perechea de 

dinți conjugată în contactul 
0k  iese din angrenare, iar perechea cu poziția 5 formează un nou 

contact 
4k  purtător de sarcină, astfel păstrându-se constant patru perechi de dinți purtătoare de 

sarcină. 

În conformitate cu figura 17, fiecare dintre cele patru perechi de dinți simultan angrenate are 

coordonate unghiulare exprimate prin poziționarea arborelui-manivelă în funcție de unghiurile la 

centru 
1 4k k   crescânde de la contact la contact cu pasul 2

2 1360 .Z Z   Toate cele patru 

perechi de dinți solicitate cu sarcină se rotesc în jurul axei Z cu viteza unghiulară   și 

coordonata de start amplasată în planul P ce trece prin contactul 
0k . 

În figura 18 sunt prezentate pozițiile contactelor 0 4k k  și a punctului 5 de pe profilul 

dintelui satelitului corespunzătoare unghiurilor de poziționare 
0

0 ,k   
1

15,6 ,k   

2
31,2 ,k   

3
46,8 ,k   

4
62,4k   și 

5
78,0 ,k   determinată din relația 

2

2 1360 ,
ik i Z Z   

unde 0,1,2,3,4i  este numărul de ordine a contactului. Diferența razelor de curbură  1 r   

a flancurilor angrenate se calculează prin alternanță, variind parametrii geometrici , , ,Z     și 

coraportul dinților 1 . 

Este de menționat, că analogic cu angrenajul precesional dințat cu patru perechi de dinți 

concomitent angrenate, prezentat în figura 18, pot fi proiectate angrenaje cu trei, două și o 

pereche de dinți în angrenare, modificând corespunzător forma profilului dinților roții centrale și 

ai satelitului prin scurtarea respectivă a înălțimii dinților ambelor roți angrenate. 

Influența coraportului numerelor de dinți ai roților conjugate asupra cinematicii punctului de 

contact și a formei profilului de flanc al dinților. În angrenajele precesionale dințate, spre 

deosebire de cele cu bolțuri, transformarea și transmiterea mișcării și a sarcinii au loc cu prezența 

alunecării relative de frecare între flancurile dinților, dependentă de cinematica punctului de 

contact a dinților, în special, de coraportul numerelor de dinți ale coroanelor conjugate 

1 2 1Z Z   sau 1 2 1Z Z  . 

De aceea, calculul și proiectarea angrenajelor precesionale dințate, spre deosebire de cele 

clasice, inclusiv precesionale cu bolțuri, includ un algoritm aparte privind proiectarea geometriei 

contactului dinților, care în general definește capacitatea portantă și randamentul mecanic al 

transmisiei. 

Proiectarea geometriei contactului dinților din angrenajul precesional dințat se rezumă la 

identificarea formei contactului (a se vedea figura 19 a, b) și a parametrilor geometriei acestuia, 

la determinarea cinematicii punctului de contact al flancurilor considerat ca tribosistem – toate 

supuse scopului de a spori portanta și randamentul mecanic al contactului dinților. 
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Figura 19. Cinematica și profilurile dinților angrenărilor 

1 2( )Z Z  și 3 4( )Z Z  cu regimuri de 

funcționare de reductor (a) și de multiplicator (b) 
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În figura 20 (a) este prezentată profilograma dinților roților conjugate pentru configurația 

parametrilor Z1=24, Z2=25, θ=3,5º, δ=22,5º, r=6,27 mm, R=75 mm și coraportul numărului 

dinților Z1=Z2-1, în figura 20 (b) în configurația parametrilor diferă coraportul numărului dinților 

Z1=Z2+1, adică Z1=25 și Z2=24 și δ=0º, iar în figura 20 (c), coraportul numărului dinților 

Z1=Z2+1 și unghiul axoidei conice δ=22,30º. 

 

 

Figura 20. Geometria contactului dinților și poziționarea relativă a flancurilor conjugate în 

contactul 
1k  pentru: a) 

1 2 1Z Z  , 22,5 ;   b) 
1 2 1Z Z  , 0 ;   c) 

1 2 1Z Z  , 22,5   

 

Diminuarea unghiului de presiune dintre profilurile de flanc conjugate. Din figura 21 

constatăm că în angrenarea precesională în dependență de parametrii , , ,Z r   și 1 2 1Z Z   (a) 

și multiplicitatea de referință 100%f   punctele de contact 0 5...k k  ale flancurilor dinților se 

plasează pe porțiunea profilului dintelui roții centrale cu unghiul de presiune între flancuri 

31 ,   iar pentru parametrii (b) și 73%f   14 .   Micșorarea unghiului de presiune   

conduce la micșorarea sarcinii statice și dinamice din rulmenții arborilor și a roții satelit. 

 

 
                                 (a) 

              
                          (b) 

Figura 21. Profilurile și unghiul de presiune dintre flancurile dinților conjugați cu  

multiplicitatea de referință 100%f   (a) și 73%f   (b) 

Deci, spre deosebire de cele clasice, în transmisia precesională profilul dinților roților centrale 

este variabil fapt ce conduce la varierea geometriei contactului dinților în unul și același 

angrenaj, trecând dintr-o formă în alta, și anume de la convex-concavă la piciorul dintelui roții 

centrale la convex-rectilinie către mijlocul dintelui și convex-convexă către vârful dintelui. 
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Figura 22. Cinematica și geometria contactului dinților în angrenarea 3 4( )Z Z  cu 4 3 1Z Z   (a) 

și angrenarea 
1 2( )Z Z  cu 

1 2 1Z Z   (c) cu câte trei perechi de dinți simultan angrenați  

 

Alunecare relativă între flancurile dinților în angrenare. Cinematica punctului de contact al 

dinților în angrenare precesională și forma geometrică a flancurilor conjugate reprezintă două 

caracteristici determinante ale randamentului mecanic și ale capacității portante a contactului. 

Randamentul mecanic al angrenajului este expresia pierderilor energetice generate de forțele 

de frecare cu alunecare dintre flancurile conjugate, iar capacitatea portantă a contactului convex-

concav rezultă din mărimea diferenței razelor de curbură ale acestora. 



39 

Din aceste considerente, cinematica și geometria contactului în angrenare (fig. 22) se 

examinează pentru angrenări cu configurații parametrice , , ,Z     diferite între ele doar prin 

coraportul numerelor de dinți 1 2 1Z Z   și unghiul axoidei conice 0 .   Din cele menționate, 

configurația generalizată poate fi exprimată prin parametrii  1 24 25 ,Z    2 25 24 ,Z   

3,5 ,    22,5 0 ,   6,27r mm  și 75R mm . 

 

 
Figura 23. Vitezele liniare în punctul de contact 

1
,EV  

2
,EV  alV  (a) și diferența razelor de curbură 

 
1k r   (b) ale profilurilor conjugate în contactul ik  (c) în funcție de   pentru 1 2 1Z Z    și 

22,5   (
1 24Z  , 

2 25,Z   3,5 ,   22,5 ,    6,27 ,r  mm  75R  mm ) 
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Analiza cinematicii în punctele de contact 0 1 2, , ik k k k  corespunzătoare unghiurilor de 

poziționare a arborelui-manivelă, are loc prin varierea vitezelor liniare ale punctelor de contact 

1E  de pe profilul dinților roții centrale și 2E  de pe profilul dinților satelitului și a vitezei relative 

de alunecare dintre flancuri ,
ki

alV  iar geometria contactului dinților se prezintă prin razele de 

curbură 
ik  ale profilului dinților roților centrale și ale profilului dinților satelitului r și diferența 

lor  1 .r   Analiza cinematicii contactului dinților se efectuează pentru frecvența de turații a 

arborelui-manivelă 
1

1 3000min .n   

Astfel, în angrenarea 
D

CX CVA   cu coraportul numerelor de dinți 
1 2 1Z Z   și unghiul axoidei 

conice 22,5 ,   prezentată în figura 23 (a), în contactul dinților 
0k  viteza liniară 

1
9,83 ,EV m s  

2
9,69 ,EV m s

0
0,14 ,

kalV m s  iar raza de curbură a profilului dinților roții 

centrale 
0

6,43 ,k mm   a dinților satelitului 6,27r mm  și diferența lor  
0

0,16k r mm    

(fig. 23 b). 

Odată cu creșterea coordonatei unghiulare de la o pereche conjugată la alta cu pasul 

2 1360i Z Z  , spre exemplu, de la coordonata unghiulară 
0

0k   până la 15,6   atribuiră 

contactului 1k , vitezele liniare 
1EV  și 

2EV  se micșorează, înregistrând în contactul 1k  diferența 

1 1 2 2
0,34 ,

ki
al E k E kV V V m s    iar diferența razelor de curbură ale flancurilor conjugate în 

 
2

9,55 ;k r mm    în contactul 3k  corespunzător 46,8 ,m s   iar geometria contactului 

dinților trece din convex-concavă în convex-convexă, cu raza de curbură externă a profilului 

dinților roții centrale 
3

57,66k mm  . În figura 23 (c) este prezentată evoluția geometriei de la 

contactul 0k  către contactul 4k . 

În tabelul 1 este prezentată argumentarea și justificarea limitelor de variere a valorilor 

gradului de acoperire frontală f  a perechilor de dinți aflate simultan în câmpul de angrenare, a 

unghiului axoidei conice ,  a unghiului de nutație   dintre axele manivelei și ale roților conice 

centrale, precum și a razei arcului de cerc r a profilului de flanc a Z dinți ai coroanei roții satelit 

în secțiunea cu diametrul D, care în ansamblul lor asigură conjugarea dinților în contact convex-

concav și micșorarea diferenței curburilor flancurilor conjugate și a vitezei relative de alunecare 

în contactele dinților. 

Varierea acoperirii frontale în limitele 1,5 4,0f   perechi de dinți aflați simultan în 

câmpul angrenării, a unghiului axoidei conice în limitele 0 30   și de nutație în limitele 

1,5 7 ,   precum și a razei r arcurilor de cerc ale profilurilor de flanc ai dinților coroanelor 

roții satelit în limitele 1,0 , 1,57 , ,D Z mm r D Z mm   asigură existența geometriei convex-

concavă în contactele perechilor de dinți aflate în zona angrenării cu micșorarea diferenței 

curburilor de până la  0,02 1,5 ,D Z mm  și a unghiului de presiune   între flancuri de până la 

15 ,  precum și micșorarea vitezei relative de alunecare între flancurile conjugate. 

Aceste soluții tehnice favorizează majorarea capacității portante și a randamentului mecanic 

al transmisiei. 
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Tabelul 1. Argumentarea limitelor de variere a parametrilor angrenajului precesional  

Parametrul 
Limitele varierii parametrului 

Notă 
inferioară superioară 

Gradul de 

acoperire 

frontală f  a 

dinților aflați 

simultan în 

câmpul 

angrenării. 

1,5f   perechi de dinți. 

Micșorarea 1,5f   conduce la 

sensibilizarea influenței 

deformabilității sub sarcină a 

elementelor angrenării și a erorilor 

de execuție a profilului și pasului 

dinților asupra preciziei cinematice 

a transmisiei și respectării 

principiului de bază a legii 

fundamentale a angrenării 

5 8 .const    

4,0f   perechi de dinți. 

Depășirea limitei 4,0f   

conduce la majorarea 

alunecării relative cu frecare în 

contactele dinților și la 

diminuarea relativă a zonei cu 

contact concav-concav al 

dinților, ceea ce favorizează 

creșterea pierderilor energetice 

în angrenare și diminuarea 

randamentului mecanic al 

transmisiei. 

f  poate fi 

majorat 

concomitent 

cu 

micșorarea 

unghiului   

și 

micșorarea 

lungimii 

dinților. 

Unghiul 

axoidei conice 

al angrenării 

δ. 

0 ,   grade. În cazul în care 

   1 4 2 3
1,Z Z   micșorarea unghiului 

axoidei conice 0   conduce la 

majorarea diferenței curburilor 

flancurilor în contactele concave-

concave ale dinților, ceea ce 

diminuează capacitatea portantă și 

randamentul mecanic al 

transmisiei. 

30 ,   grade. În cazul în care 

   1 4 2 3
1,Z Z   majorarea 

unghiului axoidei conice 

30   conduce la interferența 

profilurilor dinților roților 

centrale și ale traiectoriilor 

originii razei de curbură a 

profilurilor arcurilor de cerc ai 

dinților coroanelor roții satelit.  

 

Unghiul de 

nutație   

dintre axele 

manivelei și 

ale roților 

conice 

centrale. 

1,5  , grade. Micșorarea 

unghiului de nutație 1,5   

conduce la majorarea unghiului de 

presiune între flancurile conjugate, 

ceea ce favorizează sporirea 

sarcinii în sprijinele roții satelit, 

arborilor conducător și condus, 

inclusiv a pierderilor energetice în 

angrenări. 

7 ,   grade. Majorarea 

unghiului de nutație 7   

conduce la sporirea 

dinamicității sarcinii în 

angrenare și sprijine. 

 

Raza r a 

arcului de cerc 

al profilului de 

flanc a Z dinți 

ai coroanei 

roții satelit în 

secțiunea cu 

diametrul D. 

1,0 , .r D Z mm  Micșorarea razei de 

curbură 1,0r D Z  conduce la 

diminuarea razei reduse de curbură 

a profilurilor conjugate și la 

transformarea geometriei 

contactului dinților celor patru 

perechi de dinți aflate în angrenare 

cu contact majoritar concav-

concav în contact cu geometrie 

convex-rectilinie și convex-

convexă. 

1,57 , .r D Z mm  Depășirea 

valorii razei 1,57 ,r D Z mm  

conduce la nerespectarea 

raportului lungimilor de pas al 

dinților coroanelor roții satelit 

și ale roții centrale reieșind din 

condiția coraportului 

numerelor de dinți 

   1 4 2 3
1.Z Z   

În angrenări 

cu profiluri 

aproximate 

raza r poate 

fi majorată 

în 

detrimentul 

preciziei 

cinematice 

a 

transmisiei. 



42 

O altă deosebire a transmisiei conform revendicării 2 constă în aceea că dinții roților 

centrale fixă 6 și mobilă 7, cât și a coroanelor 3 și 4 a roții satelit 2 sunt executați înclinați, ceea 

ce asigură sporirea cotei de rostogolire pură a flancurilor dinților angrenați cu interacțiune 

sferospațială dependentă de unghiurile de nutație   și de înclinare  , și majorarea lungimii 

sumare a liniilor de contact, cu intrarea treptată a acestora în câmpul de angrenare.  

 

 
Figura 24. Evoluția varierii liniei sumare de contact a dinților înclinați funcție de 
   

Conform revendicării 2, linia sumară l  de contact al dinților în angrenarea cu dinți înclinați 

se determină din condiția angrenării frontale f  a unui anumit număr de perechi de dinți 

 1,2,3 ,f   dar nu mai puțin de o pereche  , min 1 .f   În cazul , min 1f   rezultă că o pereche 

de dinți intră în angrenare, în timp ce perechea anterioară iese din angrenare. 
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În conformitate cu condiția de asigurare a continuității angrenării și a mersului lent al 

transmisiei, este necesar ca gradul de acoperire a dinților 1.m   Astfel, în cazul , min 1f   se 

propune înclinarea dinților sub unghiul ,g  care ar asigura un grad de acoperire longitudinală 

(axială). 

 
1

2

sin
.

2

w g

f

b Z

Z







   (18) 

În figura 24 se prezintă lungimea, varierea și poziționarea liniilor de contact al dinților 

înclinați angrenați în limitele zonei de acoperire, care se extinde la unghiul de centru .  

Din analiza succesivității intrării și ieșirii perechilor de dinți din zona angrenării constatăm 

că gradul de acoperire a dinților în angrenare și, respectiv, lungimea sumară a liniilor de contact a 

dinților angrenați depinde de acoperirea frontală ,f

  determinată de multiplicitatea angrenării 

frontale f  și de acoperirea longitudinală a  dependentă de unghiul de înclinare a dinților ,g  

inclusiv de parametrii configurației , ,Z    și coraportul   a dinților conjugați, și de 

modificarea înălțimii dinților. De asemenea, se observă că liniile de contact între dinții înclinați 

sunt poziționați în spațiu astfel încât prelungirile lor sunt tangente la cilindrul cu raza e. 

Trebuie de menționat că înclinarea dinților conduce la diminuarea alunecării cu frecare în 

contactul dinților angrenați, deoarece conjugarea dinților pentru aceiași parametrii ai 

configurației , , ,Z     și 1 2 1Z Z  are loc cu o cotă majorată de rostogolire pură a dinților 

funcție de unghiul .  

Spre deosebire de dinții drepți, cei înclinați nu intră în angrenare concomitent pe toată 

lungimea, ci treptat, cu un anumit decalaj al unghiului  dependent de unghiul de înclinare   și 

lungimea dintelui .wb  

Amplasarea liniilor de contact în angrenarea cu contact concav-concav al dinților înclinați în 

limitele câmpului de angrenare este prezentată în figura 25. La rotirea arborelui-manivelă 1,  

liniile de contact al dinților angrenați se deplasează în câmpul de angrenare în direcția indicată de 

săgețile A și B. 

În figura 25 (a) cu o pereche de dinți în angrenare frontală 1f  , în câmpul de angrenare 

sunt cuprinse trei perechi de dinți înclinați, inde perechea 2 contactează pe toată lungimea 2 2  

al dinților, perechea 1 – pe lungimea 1 1 ,  iar perechea 3 - 3 3 .  

La creșterea unghiului de poziționare al arborelui-manivelă   (fig. 25, a), lungimea liniei 

de contact 3 3  crește cu l  prin deplasarea punctului 3  către punctul 3 ,  iar lungimea liniei 

de contact 1 1  se micșorează cu aceeași lungime l  prin deplasarea punctului 1 către 1 .  

Evoluția lungimii sumare a liniilor de contact 1 1 ,  2 2  și 3 3  pentru orice valoare   

rămâne constantă, .l const   

În cazul angrenării cu două perechi de dinți în angrenare frontală 2f   prezentată în figura 

25 (b), în câmpul angrenării se află perechile de dinți cu contactul 2 și 3 pe toată lungimea 

dinților. La rotirea arborelui-manivelă cu valoarea unghiulară ,  lungimea liniei de contact 

4 4  crește cu l  prin deplasarea punctului 4  către 4 ,  iar lungimea liniei de contact 1 1  se 
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micșorează cu aceeași lungime l  prin deplasarea punctului 1 către 1 .  Lungimea sumară a 

liniilor de contact pentru orice valoare a unghiului   este constantă, .l const   

În angrenarea precesională, dinții înclinați se încarcă cu sarcină treptat, pe măsura intrării lor 

în câmpul de angrenare, iar în angrenare permanent se află minimum două perechi de dinți: 

 

 .m f a

      (19) 

 

Angrenarea precesională cu dinți înclinați poate funcționa și fără acoperire frontală, deci cu 

1,f

   dacă va fi asigurată acoperirea axială ,  adică    2 12 / .wb Z Z tg   În angrenarea 

precesională cu dinți înclinați, sarcina între dinți concomitent angrenați se distribuie proporțional 

lungimilor liniilor de contact al perechilor de dinți solicitate cu sarcină. 

 

 
Figura 25. Contactul dinților înclinați cu unghiul g  anolasat în câmpul angrenării 

cu o pereche de dinți conjugați frontal (a) și cu două perechi (b)  
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 26. Transmisie precesională cu angrenarea 3 4( )Z Z  din bolțuri ( 0 )    cu unghiul de 

precesie între flancuri 45   pentru coraportul numerelor de dinți conjugați 4 3 1Z Z   
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Este evident că sarcina specifică pe dinți q se micșorează odată cu majorarea lungimii sumare 

a liniilor de contact sin / cos ,m wl b     iar l  nu se modifică în timp, fiindcă micșorarea 

lungimii liniei de contact 1 1  a dinților în orice poziție   a arborelui-manivelă se compensează 

cu o creștere egală a lungimii liniei de contact 3 3  (fig. 25). Este evident că în cazul respectării 

,l const   sarcina pe dinți nu se va modifica în timp, iar emisia de zgomot și sarcinile dinamice 

se vor micșora. 

Totodată putem constata că în angrenare contactul convex-concav al dinților conjugați în 

angrenarea frontală (fig. 23) este format din profiluri de flanc cu diferența mică a razelor de 

curbură (fig. 23 b), iar pentru aceeași lățime a danturii, lungimea liniilor de contact crește, fapt ce 

duce la micșorarea sarcinii specifice pe dinți. 

Efectul maximal produs de dinții înclinați ai angrenării constă în diminuarea esențială a 

vitezei relative alV  de alunecare dintre flancuri (fig. 24), datorată înlocuirii acesteia cu 

rostogolirea pură a dinților în cote asigurate de unghiul r  (fig. 25 a, b) dependent de unghiul de 

înclinare   al dinților, de lungimea dintelui wb  și unghiul de nutație   al mișcării sferospațiale a 

roții satelit. 

Alegerea optimă (a se vedea figura 23) a perechii de dinți de referință conjugată în punctul 

cu unghiul de poziționare a arborelui-manivelă i  se bazează pe trei considerații, și anume: 

diferența razelor de curbură ale profilurilor de flanc în contact   min,k r   viteza de alunecare 

dintre flancuri în contact min,alV   unghiul de presiune w  al profilului de flanc al dinților 

roților centrale min.w   Toți acești parametri de geometrie și de cinematică a contactului 

dinților sunt în funcție de unghiul de precesie  . 

Din analiza figurii 23 observăm că condițiile   mink r    și minalV   pot fi realizate prin 

micșorarea unghiului ,  iar minw   - prin majorarea unghiului  . Aceste trei condiții 

definesc geometric și cinematic parametrii de contact al flancurilor angrenării, care ar asigura 

randament și capacitate portantă înalte și solicitare statică minimă a reazemelor arborelui-

manivelă și ale roții satelit. 

A treia deosebire a transmisiei revendicată (fig. 26) constă în aceea că una din coroanele 

dințate conice 3 sau 4 ale roții satelit 2 are unghiul axoidei conice 0  și este executată din 

bolțuri cu unu mai puțin sau mai mult decât numărul dinților roții conice centrale cu care 

angrenează, ceea ce asigură unghiul de presiune între flancurile conjugate 45   și extinderea 

posibilităților cinematice. 

 

8. Descrierea analitică a geometriei contactului ”conform” al dinților cu 

profiluri în contact convex-concav cu diferență mică a razelor de curbură 

 

8.1. Raza de curbură spațială a profilului dinților roților centrale 

 

Profilul flancurilor dinților roților centrale reprezintă o curbă pe sferă cu raza R cu originea în 

centrul de precesie O. Poziția unui punct arbitrar E este determinată cu ecuații parametrice (v. 

capitolul 3) prin coordonatele ,EX  EY  și EZ  dependente de unghiul de precesie ,  care la 
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rândul său reprezintă o funcție liniară de timp. Pentru descrierea profilului în coordonate, 

divizăm dintele în 360 de segmente prezentate funcțional prin unghiul de precesie .  Pentru 

determinarea razei de curbură în spațiu a unei porțiuni arbitrare a profilului dintelui, prin trei 

puncte consecutive de pe această porțiune (fig. 27) trasăm un plan 
1,P  pe care se va situa centrul 

de curbură al segmentului respectiv de profil. 

 

 
Figura 27. Diagrama vectorială a poziționării centrului razei de curbură 

iC  pentru 

porțiunea profilului roții centrale definită cu ( )i f    

 

Notăm cu 'E , E  și E  trei puncte consecutive 1,i   i și 1,i   plasate în planul 1,P  ale 

curbei profilului activ al dintelui corespunzătoare unghiurilor  : 

 

1 1, ,E i E i E i            

Ecuația  planului  1P   care  trece  prin  punctele ,E E    și E poate fi scrisă în formă 

vectorială (fig. 27): 

   0,      E E E E E E   (20) 

unde E E  este vectorul de poziție a unui punct arbitrar E al planului '',P   

 

     

     

     

,

,

.

i i i i i i

i i i i i i

i i i

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

  

     

  

       

       

      

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

E E i j k

E E i j k

E E i j k

  (21) 
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Produsul vectorial scris în formă de determinant este: 

        

       

       

.

i i i i i i

i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

Y Y Z Z Y Y Z Z

X X Z Z X X Z Z

X X Y Y X X Y Y

a b c

  

     

     

     

     

       

  

       

       

       

  

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

i j k

E E E E

i

j

k

i j k

  (22) 

 

Ecuația planului P1
 ce trece prin trei puncte consecutive 1,i i  și 1i  este: 

 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1     ,a X bY c Z a X b Y c Z       (23) 

unde 

 

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

, ,

, ,

,

,

,

.

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i

i i i i i

i i i i i

X X X Y Y Y Z Z Z

X X X Y Y Y Z Z Z

a Y Z Y Z

b Z Z X X

c X Y X Y

  

        

 

 

 

       

       

   

 







   

   

  (24) 

Notăm cu .i i i i i i id a X bY c Z    Centrul cercului care trece prin punctele vizate aparține 

planului 1P  și are raza ,i  și prin urmare: 

 

     

     

     

1

1

2 2 2
2

1 1 1

2 22
2

2 22
2

1 1 1

,

,

,

.

i i i

i i

i i

i i i

i c i c i c i

i c i c i c i

i c i c i c i

i c i c i c i

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

a X bY c Z d







  

  

     

     

     

  

  (25) 

După transformări, din ecuațiile (25) obținem sistemul de ecuații din care putem determina 

valorile coordonatelor ,  
i ic cX Y  și 

icZ : 

 1 1 1

0,

0,

.

i i i

i i i

i i i

i c i c i c

i c i c i c

i c i c i c i

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

a X bY c Z d

  

        

        

  

  (26) 

Determinanții sistemului de ecuații sunt: 

 
 

   

1 1 1 1 1

1 1 1 1 .

i i i

i i i i i i i i i

i i i

i i i i i i i i i i

X Y Z

X Y Z X c Y b Z

a b c

Y a Z c X Z b X a Y

    

   

  

         

        

  (27) 
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  1 1 1 1 1

0

0 ,
i

i i

i i i i i i i

i i i

Y Z

Y Z d Y Z Y Z

d b c

   

 

          (28) 

  2 1 1 1 1

0

0 ,
i

i i

i i i i i i i

i i i

X Z

X Z d Z X Z X

a d c

   

 

           (29) 

  3 1 1 1 1

0

0 .
i

i i

i i i i i i i

i i i

X Y

X Y d X Y X Y

a b d

   

 

           (30) 

 

Coordonatele centrului de curbură ic  sunt: 

 1 2 3, , .
i i i

i i i
c c c

i i i

X Y Z
  

  
  

  (31) 

Raza de curbură se calculează conform formulei (25): 

 

      
2 2 2

1 i i ii c i c i cX X Y Y Z Z         (32) 

Pentru 0i   considerăm 1 1 1 1 1 1,  ,  ,X X Y Y Z Z       datorită simetriei profilului dintelui 

roții centrale. 

Raza de curbură i  a unei porțiuni de profil al dinților roții centrale definită de ( )i f   

depinde de configurația parametrilor geometrici ai angrenajului 1 2, , , ,Z Z R   și 1 2 1Z Z  . 

 

 2 2 2 2

1 1 1 1, . i i i i i iX Y Z R X X X           (33) 

În figura 28 este prezentată variația razei de curbură în spațiu a profilului flancurilor dinților 

roților centrale în funcție de unghiul de precesie  . 

Observăm că pentru valorile unghiului de precesie 43   (flancul activ) și 327   

(flancul pasiv), raza de curbură i  a flancului dinților tinde către ,  deoarece pe acest segment 

are loc trecerea formei geometrice a flancurilor din concavă în convexă. Este de menționat că în 

angrenajul precesional cu parametrii geometrici 1 24,Z   2 25,Z   3,5 ,   22,5 ,   

4,78,   75 ,R mm  geometria contactului dinților pentru 0 43    este convex-concavă, 

iar pentru 43 156    - convex-convexă. Din punctul de vedere al majorării capacității 

portante a angrenajului precesional, este evident că proiectarea acestuia trebuie că condiționeze 

aflarea dinților solicitați cu sarcina majoră anume în zona 0 43 .     
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Figura 28. Variația razei de curbură r a profilului convex/concav al dintelui roții centrale în funcție de 

  pentru 
1 2 1Z Z   și 22,5   (angrenajul precesional 

1 24Z  , 
2 25Z  , 3,5 ,   22,5 ,   

6,27 ,r mm  75 R mm )  

 

În angrenajul precesional cu configurația ; 1gZ      1 25,Z    2 24,Z   3,5 ,   22,5,   

6,27r mm  și 75 ,R mm  prezentată în figura 29, deosebită de configurația parametrică din 

figura 28 doar prin coraportul numărului dinților 1 2 1,Z Z   se constată că contactul dinților cu 

geometrie convex-concavă se extinde până la 115 ,   însă razele de curbură pentru valorile 

mici ale unghiului   sunt mai mari. 

 

 
Figura 29. Variația razei de curbură r a profilului convex/concav al dintelui roții centrale în 

funcție de   pentru 1 2 1Z Z   și 22,5   (angrenajul precesional 1 25Z  , 2 24Z  , 

3,5 ,   22,5 ,   6,27 ,r mm  75 R mm )  

 

Aceeași tendință de variere a razei de curbură   a profilurilor flancurilor dinților o observăm 

și pentru configurația parametrică , 1gZ      prezentată în figura 30, deosebită de cea 

prezentată în figura 28 prin coraportul numerelor de dinți 1 2 1Z Z   și de cea din figura 29 prin 

unghiul axoidei conice 0.    



51 

 

Figura 30. Variația razei de curbură r a profilului convex/concav al dintelui roții 

centrale în funcție de   pentru 
1 2 1Z Z   și 22,5   (angrenajul precesional 

1 25Z  , 
2 24Z  , 3,5 ,   0 ,   6,27 ,r mm  75 R mm )  

Din figura 29 constatăm că geometria convex-concavă a contactului flancurilor conjugate se 

extinde până la 85 ,   dar mărimea razelor de curbură ale dinților roții centrale se micșorează 

în raport cu configurația , 1gZ      prezentată în figura 29. 

 

8.2. Diferența razelor de curbură ale profilurilor dinților conjugați 

 

Geometria contactului dinților determină capacitatea portantă a angrenajului precesional 

dințat, dependentă de mărimea diferenței razelor de curbură ale profilurilor conjugate în punctele 

de contact. 

În figurile 31 – 33 este prezentată variația diferenței razelor de curbură ( )
ik r   ale 

profilurilor dinților roții centrale 
ik  și a satelitului r în contactele ik  ale flancurilor conjugate, în 

funcție de unghiul de precesie ,  pentru angrenajele precesionale dințate cu configurația 

parametrică , 1gZ      diferită. 

Profilurile flancurilor dinților roților centrale sunt descrise prin funcția ( ),f   construită 

după ecuațiile parametrice (16), a arcurilor de cerc cu raza r cu originea amplasată pe traiectoria 

mișcării acesteia 1 1( ).f   Profilul dinților satelitului este prescris de o curbă în arc de cerc cu 

originea razelor de curbură amplasată pe aceeași curbă 1 1( ).f    

În angrenajul precesional dințat cu parametrii 1 24Z  , 2 25Z  , 3,5,   22,5 ,   

6,27r mm   și 75 ,R mm  prezentat în figura fig 31, în contactul 0k  corespunzător unghiului 

de precesie 0 ,   diferența razelor de curbură ale profilurilor conjugate este 

 
0

0,16 ,k r mm    în contactul 1k  corespunzător  
1

15,6 1,17 ,k r mm     în 2k  

corespunzător 31,25    
2

9,55 ,k r mm    iar în 3k  corespunzător 46,8   contactul s-a 

transformat în convex-convex, cu raza de curbură externă a profilului dinților roții centrale 

3
57,66 .k mm   
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Figura 31. Diferența razelor de curbură  
ik r   ale profilurilor dinților roții centrale   și a 

satelitului r în contactul 
ik  în funcție de   pentru 

1 2 1Z Z   și 22,5   
1( 24Z  , 

2 25Z  , 

3,5 ,   22,5 ,   6,27 ,r mm 75R mm ) 

 

Din teoria clasică a contactului dintre corpuri deformabile a lui Hertz rezultă ca în 

angrenajele dințate cu contact convex-concav al dinților, capacitatea portantă a acestora este 

invers proporțională cu diferența razelor de curbură ale profilurilor flancurilor dinților angrenați. 

Deci, în contactul convex-concav, cu cât mai mică este diferența razelor de curbură ale 

profilurilor flancurilor dinților, cu atât mai mare este capacitatea portantă a contactului dintre 

flancurile dinților și, respectiv a angrenajului precesional. 

De aceea, proiectarea angrenajului precesional dințat trebuie însoțită de analiza influenței 

parametrilor configurației , 1gZ      asupra geometriei contactului dinților. Din figura 31 

rezultă că geometria contactului dinților este convex-concavă pentru 2,8 perechi de dinți 

concomitent angrenate, cuprinse de unghiul de poziționare a arborelui manivelă 0 43 ,    iar 

pentru 43   geometria contactului trece în convex-convexă. 

În angrenarea precesională dințată cu parametrii configurației 1 25,Z   2 24,Z   3,5,   

22,5 ,   6,27 ,  75 ,r mm R mm   prezentată în figura 32, diferită de configurația 

parametrică din figura 31 doar prin coraportul numărului dinților 1 2 1,Z Z   în contactul 0k  

corespunzător unghiului de precesie 0   diferența razelor de curbură ale profilurilor conjugate 

este de  
0

4,53 ,k r mm    în contactul 1k  corespunzător 13,8    
1

4,91 ,k r mm    în 2k  

corespunzător 27,6    
2

5,96 ,k r mm    în 3k  corespunzător 41,4   

 
3

7,73 .k r mm     
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Figura 32. Diferența razelor de curbură  
ik r   ale profilurilor dinților roții centrale   și a 

satelitului r în contactul 
ik  în funcție de   pentru 

1 2 1Z Z   și 22,5   
1( 25Z  , 

2 24Z  , 

3,5 ,   22,5 ,   6,27 ,r mm 75R mm ) 

 

 

Figura 33. Diferența razelor de curbură  
ik r   ale profilurilor dinților roții centrale   și a 

satelitului r în contactul ik  în funcție de   pentru 1 2 1Z Z   și 0   1( 25Z  , 2 24Z  , 

3,5 ,   0 ,   6,27 ,r mm 75R mm ) 
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Din angrenarea precesională dințată prezentată în figura 33 cu configurația parametrică 

, 1 ,gZ      diferită de cea prezentată în figura 32 doar prin unghiul axoidei conice 0,   se 

observă că în contactul 
0k  corespunzător unghiului de precesie 0,   diferența razelor de 

curbură ale profilurilor conjugate  
1

4,23 ,k r mm    în contactul 1k  corespunzător 1 13,8k   

 
1

5,31 ,k r mm    în 
2k  corespunzător 2 27,6k    

2
8,7 ,k r mm    iar în contactul 

3k  

corespunzător 3 41,4k    
3

15,5 .k r mm    

 

9. Descrierea analitică a cinematicii punctului de contact a flancurilor 

dinților conjugați 

 

În abordarea particularităților interacțiunii dinților în angrenajul precesional dințat cu 

prezența alunecării relative între flancurile dinților, este important să se stabilească dimensiunile 

și factorii de influență asupra forțelor de frecare din contact, să se identifice pierderile energetice 

în angrenaj și consecințele cu impact negativ asupra funcționalității transmisiei în ansamblu. În 

acest sens, cinematica contactului dinților cu interacțiune precesională și forma geometrică a 

flancurilor dinților roților conjugate reprezintă două componente indispensabile ale studiului 

contactului deformabil, cu identificarea soluțiilor tehnice prin optimizări parametrice luate în 

calcul în stadiul proiectării angrenajului. 

Contactul convex-concav al dinților în angrenajul precesional dințat este format prin 

angrenarea flancurilor dinților satelitului cu profil în arc de cerc și a flancurilor dinților roții 

centrale cu profil convex/concav variabil. 

S-a constatat că atât forma geometrică a contactului dinților, cât și cinematica punctului de 

contact depind de configurația valorică a parametrilor geometrici ai angrenajului, printre care 

1,Z  2Z , ,  ,    și coraportul numărului de dinți 1 2 1Z Z   sau 1 2 1.Z Z    

Având în vedere cele menționate, se determină vitezele liniare ale punctului de contact al 

dinților E separat pentru punctul 1,E  care aparține profilului dintelui roții centrale, și pentru 2 ,E  

care aparține profilului dintelui satelitului în cazul 1 2 –1.Z Z   

Vectorul de poziție al punctului de contact 1E  al dinților conjugați, care aparține profilului 

dintelui roții centrale (fig. 34), se identifică prin următoarea ecuație vectorială: 

 

 
1 2 22 1 ,E G G   r r G E r r   (34) 

în care 

 2 2

2 2

2 1 sin
G G

G G

R 
ν r

G E r
ν r


 


  (35) 

și 
2

cos ,G G r r  unde r  este vectorul de poziție al punctului 1E  față de punctul 2G  și are 

modulul egal cu raza de curbură a profilului dinților satelitului cu profil în arc de cerc, Gr  și 
2Gr  

sunt vectorii de poziție a originii razei de curbură a dinților în arc de cerc ai satelitului, respectiv, 

de pe sferă și de pe directoarea GO (fig. 28). 
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Vectorul de poziție a originii razei de curbură 
2Gr  poate fi exprimat prin coordonatele 

2
,Gx  

2Gy  și 
2

:Gz  

 
2 2 2 2

,G G G Gx y zr i j k     (36) 

iar vectorul vitezei 
2GV  a punctului 2G  va fi: 

 
2

2 2 2 2

.

.GG G G Gx y zV r i j k      (37) 

Traiectoria mișcării pe sfera cu raza R a originii razei de curbură r a profilului dinților G 

( , , )G G GX Y Z  ai satelitului în funcție de unghiul ,  în sistemul fix de coordonate OXYZ se 

determină din relațiile: 

 

 

 

cos cos sin sin cos cos sin sin sin ,

cos sin sin cos cos cos sin cos sin ,

cos cos sin sin cos ,

G

G

G

X R R

Y R R

Z R R

 

 



        

        

    

   

   

  

  (38) 

unde R este raza sferei cu originea în centrul sistemului de coordonate O amplasat în centrul de 

precesie,   este unghiul axoidei conice,   - unghiul de nutație,   denotă unghiul de poziționare 

a arborelui-manivelă (de precesie) și   este unghiul de rotire a satelitului în jurul propriei axe. 

 
Figura 34. Diagrama poziționării vectorului vitezei punctului de contact 

1EV  de pe profilul 

dintelui roții centrale 
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Pentru determinarea vectorului de poziție a punctului de contact 
1E  (fig. 34), care aparține 

profilului dintelui roții centrale, notăm pe axa OG punctul 2 ,G  amplasat în secțiunea normală a 

acestuia, și identificăm traiectoria mișcării lui în sistemul fix de coordonate OXYZ exprimată prin 

coordonatele 
2
,GX  

2
,GY  

2GZ  în funcție de :   

 

 

 

 
2

2

2

cos cos cos sin sin cos cos cos sin sin sin ,

cos cos sin sin cos cos cos cos sin sin cos ,

cos cos sin cos cos sin cos ,

G

G

G

X R R

Y R R

Z R R

 

 



          

          

      

   

  





 

 (39) 

unde   este unghiul de vârf al profilului dintelui satelitului. 

Proiecțiile pe axele X, Y, Z ale vectorului-viteză al originii razei de curbură GV  de pe sferă 

sunt următoarele: 

 





1 1

2 2

1 1

2 2

1

2

cos sin sin 1 cos cos cos cos

sin sin cos ,

cos cos sin 1 cos sin cos cos

sin sin sin ,

cos sin sin

GX

GY

GZ

Z Z
V R

Z Z

Z Z
V R

Z Z

Z
V R

Z

 

 



       

  

       

  

   

     
        

     



     
         

     





  (40) 

și, respectiv, proiecțiile vectorului-viteză 
2GV  (fig. 34) sunt: 

 





2

2

2

1 1

2 2

1 1

2 2

1

2

cos cos sin sin 1 cos cos cos cos ,

sin sin cos

cos cos sin sin 1 cos sin cos cos

sin sin cos ,

cos cos si

G X

G Y

G Z

Z Z
V R

Z Z

Z Z
V R

Z Z

Z
V R

Z

 

 

       

  

       

  

 

     
        

     



     
         

     



 n ,sin  

 (41) 

unde 1Z  este numărul de dinți ai roții centrale; 2Z  -- numărul de dinți ai satelitului;   - viteza 

unghiulară a arborelui-manivelă, care pentru frecvența de rotație a acestuia 3000n   rot/min va 

fi 2 / 60n   
1.s   

Notăm cu a produsul vectorial 
2 2G Gν r  din (34): 

 

 
2 2

,G G x y za a aν r i j k    a  (42)  

unde 
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2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

,

,

.

x G G G G

y G G G G

z G G G G

a y z y z

a z x z x

a x y x y

 

 

 

  (43) 

Utilizând notațiile (43),  obținem pentru vectorul :r   

 sin ,R
a

a
r   unde 2 2 2

x y za aa a      (44) 

Derivata vector r  în raport cu timpul se determină din relația: 

 
 2

2 3

| |
sin | | || |

r sin
| | | |

a
a a a

a a a aa

a

R a

a

a

R





    


  (45) 

unde a fost introdusă notația x y za ( a ,a ,a ) :  

 

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

x G G G G

y G G G G

z G G G G

a y z y z ,

a z x z x ,

a x y x y .

 

 

 

  (46) 

Proiecțiile pe axele X, Y, Z ale accelerației punctului 2G  se definesc prin următoarele 

expresii: 

 







2

2

2 1 1
G X

2 2

1 1

2 2

2 1 1
G Y

2 2

Z Z
a R cos cos cos sin sin cos 1 cos

Z Z

Z Z
sin cos cos sin cos sin sin sin ,

Z Z

Z Z
a R cos cos cos cos sin sin 1 cos

Z Z

cos cos

 

 

 



      

       

      

 

 
    

 

  
     
  

   
      

   

 

2

1 1

2 2

2

2 1
G Z

2

Z Z
sin sin cos sin sin cos ,

Z Z

Z
a R cos cos sin cos .

Z





     

   

  
    

  

 
  

 

  (47) 

Pentru determinarea vitezei liniare a punctului de contact al dinților conjugați, care aparține 

profilului dinților roții centrale 1E , derivăm (34) în raport cu timpul și obținem 

 

 
  

  

1 2
1 2 2 2

2 2 2

3
2 2 2

. .

E GE G G G

x y z x y z

x y z

x x y y z z x y z

x y z

R sin
a a a a a a

a a a

a a a a a a a a a .

.

r V r r i j k

i j k

i j k

     


    


 

    


  (48) 

Proiecțiile vectorului 
1

VE  pe axele X, Y, Z se determină prin expresiile: 
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1 2

1 2

1 2

2 2 2

3
2 2 2

2 2 2

3
2 2 2

2 2 2

3
2 2 2

E X G x y z x x x y y z z x

x y z

E Y G x y z y x x y y z z y

x y z

E Z G x y z z x x y y z z z

x y z

R sin
V x a a a a a a a a a a a ,

a a a

R sin
V y a a a a a a a a a a a ,

a a a

R sin
V z a a a a a a a a a a a

a a a


       


 


       


 


       


 

  (49) 

Modulul vitezei punctului de contact 1E  în funcție de unghiul de precesie   se determină 

din relația: 

 
1 1 1 1

2 2 2

E E X E Y E ZV V V V .     (50) 

În figura 35 este prezentată variația vitezei liniare a punctului de contact 1E  de pe profilul 

dinților roții centrale în funcție de unghiul de poziționare a arborelui-manivelă .   

Alunecarea relativă dintre flancurile dinților în contactul E se determină prin diferența dintre 

vitezele liniare ale punctelor de contact de pe profilurile dintelui roții centrale 
1EV  și dintelui 

roții-satelit 
2EV , în funcție de unghiul de poziționare a arborelui-manivelă ,  care se definește 

prin relația: 

 
1 2al( ) E ( ) E ( )V V V .      

Pentru determinarea alunecării relative dintre flancurile dinților conjugați și aprecierea 

pierderilor energetice în angrenajul dințat, se determină viteza liniară a punctului de pe profilul 

dinților roții-satelit 
2EV  în funcție de același unghi de poziționare a arborelui-manivelă .   

 
Figura 35. Viteza liniară a punctului de contact de pe profilul dintelui roții centrale 

1EV  în funcție 

de  , pentru 1 2 1Z Z   (angrenajul precesional 1 24Z  , 2 25Z  , 3,5 ,   22,5 ,   

4,78 ,   6,27 r mm , 75 R mm )  
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Roata-satelit în transmisia precesională efectuează mișcare sferospațială în jurul unui punct 

fix cu trei grade de mobilitate, determinată prin unghiurile lui Euler. Mișcarea sferică a 

satelitului legat rigid cu sistemul mobil de coordonate 1 1 1OX Y Z  în raport cu sistemul fix OXYZ se 

descrie prin relații analitice, prezentate în subcapitolul 3.2 [1]. 

În diagrama vectorială din figura 36 este prezentată poziționarea vectorului vitezei punctului 

de contact 2E ,  care aparține profilului dintelui roții-satelit, cu respectarea condiției: 

 

 
1 21 2E E ,r OE OE r     (51) 

unde 

 
1 1 1 2 2 21 2 1 1 1 1 1 1E E E E E Ex y z , x y z .OE i j k OE i j k        (52) 

Pentru determinarea coordonatelor punctului de contact 2E ,  exprimăm poziția satelitului 

prin versorii 1i , 1j  1k  în funcție de versorii , ,i j k  și unghiurile lui Euler ,   și  . 

 

 

 

 

2 1 1 1

2 1 1 1

2 1 1 1

1

1

1

E E E E

E E E E

E E E E

x x y z ,

y x y z ,

z x y z ,

i j k i

i j k j

i j k k

   

   

   

  (53) 

 

   

   

   

  

1

1

cos sin cos cos sin sin cos sin

cos cos sin sin cos sin cos cos sin cos

sin sin ,

sin cos sin cos sin cos cos sin cos

sin cos sin sin cos cos sin si

       

         

 

        

      

      

   



         

     

i i j i j j k

i j

k

j i j i j i j

k i  

 1

n cos cos cos

sin cos ,

sin cos sin sin cos cos sin sin

sin cos cos .

   

 

       

  





        

 

j

k

k j k i j k i

j k

 (54) 

Coordonatele punctului de contact 2E  de pe profilul dinților satelitului se determină 

conform expresiilor: 

 

   

   

 

2 1 1

1

2 1 1

1

2 1 1 1

1

1

1

E E E

E

E E E

E

E E E E

x x cos cos sin sin cos y sin cos cos sin cos

z sin sin ,

y x cos sin sin cos cos y sin sin cos cos cos

z sin sin ,

z x sin sin y sin cos z cos .

         

 

         

 

    

   



     



  

  (55) 

În cazul în care 

 1
1

2

Z
,

Z
        (56) 
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relațiile (55) pot fi rescrise în următoarele forme: 

 

 

 

 

 

 

2 1

1 1

2 1

1 1

2 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

E E

E E

E E

E E

E E E E

x cos cos sin sin cos

y sin cos cos sin cos z sin sin ,

y x cos sin sin cos cos

y sin sin cos cos cos z sin cos ,

z x sin sin y sin cos z co

x

s

    

      

    

      

    

 

  

 

  

  

  (57) 

Proiecțiile vectorului vitezei punctului 2E  de pe profilul dintelui satelitului se calculează 

prin derivarea în raport cu timpul a coordonatelor 
2Ex ,  

2Ey  și 
2Ez ,  care sunt dependente de 

coordonatele 
1Ex , 

1Ey  
1Ez  și unghiurile lui Euler. 

Astfel, obținem expresiile proiecțiilor vitezei punctului 2E  pe axele de coordonate 1X , 1Y ,  

1Z .  

 

 
Figura 36. Diagrama poziționării vectorului vitezei punctului de contact 

2EV  de pe profilul 

dintelui roții-satelit 
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Z Z
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 (58) 

 

 

 
2 1 2 1

1 1

1

1

1 1

1 1 1

1
1 1 1

2

1 1
1 1 1

2 2

1
1

E Y E E

E E

E

E

V y x cos cos sin cos cos
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Z
x sin sin cos cos cos cos cos

Z

Z Z
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Z Z
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1

1
1 1
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1 1

1 1 1

1
1
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1 1
1
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1

1

E

E

E E
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Z Z
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1

1

1 1
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2 2

E

s sin

Z Z
cos sin cos z sin sin

Z Z

 

    





  
     
   

  (59) 
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2 1 2 1 1 1

1 1

E Z E E E E

E E

V z x sin sin y sin cos z cos

x sin cos y sin sin

    

    

   

 
  (60) 

Utilizând relațiile (59) pentru calculul proiecțiilor vitezei punctului de contact 2E ,  

determinăm modulul vitezei punctului de contact 2E  de pe profilul dintelui satelitului conform 

relației: 

 
2 2 2 2

2 2 2

1 1 1E E E EV x y z ,     (61) 

unde  

 

 
    

 
    

 
 

2 2 1 2 1

2 2 1 2 1

2 2 1 2 1

2 2 2

1 3
2 2 2

2 2 2

1 3
2 2 2

2 2 2

1 3
2 2 2

E E X G X x y z x x x y y z z x

x y z

E E Y G Y x y z y x x y y z z y

x y z

E E Z G Z x y z z x x y

x y z

R sin
X V V a a a a a a a a a a a ,

a a a

R sin
Y V V a a a a a a a a a a a ,

a a a

R sin
Z V V a a a a a a a a

a a a







       

 

       

 

      

 

  y z z za a a .

 (62) 

Direcția vectorului vitezei 
2EV  se calculează utilizând funcțiile cosinusurilor directoare: 

 

   2 1

2

2

1

E X

E

E

V
cos ,

V
V i  ;   2 1

2

2

1

E Y

E

E

V
cos ,

V
V j  ;   2 1

2

2

1

E Z

E

E

V
; cos , .

V
V k   (63) 

În figura 37 este prezentată variația modulului vitezei punctului de contact de pe profilul 

dintelui satelitului 
2EV  în funcție de .   

 
Figura 37. Viteza liniară a punctului de contact 

2E  de pe profilul dintelui roții-satelit 
2EV  în 

funcție de  , pentru coraportul dinților 1 2 1Z Z   (angrenajul precesional 1 24Z  , 

2 25Z  , 3,5 ,   22,5 ,   4,78 ,   6,27 r mm , 75 R mm )  
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Figura 38. Viteza relativă de alunecare 

alV  dintre flancurile dinților în funcție de unghiul  , 

pentru 
1 2 1Z Z   (angrenajul precesional 

1 24Z  , 
2 25Z  , 3,5 ,   22,5 ,   

4,78 ,   6,27 r mm , 75 R mm )  

 

Cunoscând variația vitezelor liniare ale punctelor de contact 1E  și 2E ,  respectiv de pe 

profilurile dinților roții centrale și ai roții-satelit, se determină variația vitezei de alunecare 

relativă dintre flancurile dinților în funcție de unghiul ,  
1 2alE ( ) E ( ) E ( )V V V    , prezentată în 

figura 38, pentru angrenajul precesional cu coraportul numărului de dinți 1 2 1Z Z .    

Din secțiunea 7 se constată că forma profilului flancurilor dinților roții centrale în angrenajul 

precesional dințat depinde de configurația parametrilor geometrici 1Z , 2Z , ,    și r , în care 

coraportul numărului de dinți 1 2 1Z Z   are o influență considerabilă. 

 

10. Descrierea analitică a alunecării relative între flancurile conjugate în 

angrenare D

CX CV
A

  

 

În baza lucrărilor [78, 99, 100] s-a constatat teoretic și prin cercetări experimentale, pe 

mostre fizice de reductoare precesionale, că intensitatea uzurii hI  (v. [6, p. 239--242]) a 

angrenajului precesional depinde de starea tensională a contactului dinților, de filmul 

lubrifiantului dintre flancurile dinților în contact și de calitatea suprafețelor de contact. 

Cunoscând intensitatea uzurii hI , grosimea admisibilă a stratului uzat al flancurilor dinților  h  

și diferența distanțelor parcurse de punctele de contact 1E  și 2E  de pe profilul dintelui roții 

centrale și, respectiv, a satelitului, putem determina longevitatea angrenajului precesional dințat 

la uzura hN  exprimată în cicluri de încărcare prin expresia: 

  h hN h / I S,    (64) 

unde 2 al KS aV / V  este diferența distanței parcurse de punctele 1E  și 2E  cu frecare de 

alunecare între flancurile dinților conjugați, în care 1 07 e

e

q
a , ,

E


  iar e  este raza de curbură 
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echivalentă a flancurilor dinților angrenați, 
eE  - modulul de elasticitate echivalent a materialelor 

dinților, KV  - viteza sumară de rostogolire și alV  este viteza relativă de alunecare din contactul 

dinților. 

Din această perspectivă este important să analizăm în complex viteza relativă de alunecare 

alV  dintre flancurile dinților și distanțele parcurse de punctele de contact 1E  și 2E , respectiv de 

pe profilurile dinților roții centrale și ai satelitului, în funcție de unghiul de precesie .  

Distanțele parcurse de punctul de contact de pe profilurile dinților roții centrale 1S  și roții-satelit 

2S  se consideră egale cu distanța parcursă de acestea între pozițiile determinate de unghiurile 

0
0k   și 

1
360k   și 2

2 1Z / Z  , unde 1 2 3i , , ,  este numărul de ordine al contactului 

perechilor de dinți conjugate (fig. 17). 

Având în vedere cele menționate, distanța parcursă de punctul de contact 1E  de pe flancul 

dinților roții centrale se determină din formula: 

 

 

2

1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1

0 0

Z

Z t
E E E

E E E

dx dy dz
S ( ) d x y z dt ,

d d d



 
  

     
          

     
    (65) 

unde 
1Ex , 

1Ey  și 
1Ez  sunt proiecțiile vectorului vitezei 

1
VE  a punctului 1E  pe axele X , Y și Z, și 

care se determină prin expresiile: 

  

 

 
   

 
   

 
 

1 1 2

1 1 2

1 1 2

2 2 2

3
2 2 2

2 2 2

3
2 2 2

2 2 2

3
2 2 2

E E X G x y z x x x y y z z x

x y z

E E Y G x y z y x x y y z z y

x y z

E E Z G x y z z x x y y

x y z

R sin
x V x a a a a a a a a a a a ,

a a a

R sin
y V y a a a a a a a a a a a ,

a a a

R sin
z V z a a a a a a a a

a a a







        


 

        


 

      

 

 z z za a a , 


 (66) 

în care 
2Gx , 

2Gy  și 
2Gz  sunt proiectate pe axele X, Y, Z ale vectorului vitezei V

2G  a originii razei 

de curbură a dinților roții-satelit 2G  calculate prin: 

 

2 2

1

2

1

2

1G G X

Z
x V R cos cos sin sin cos

Z

Z
cos cos cos sin sin sin ,

Z





    

     

   
     

  

 
    

  

  

 

2 2

1

2

1

2

1G G Y

Z
y V R cos cos cos sin cos

Z

Z
sin cos cos sin sin sin ,

Z





    

     

   
      

  

 
    

  

  (67) 
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2 2

1

2

G G Z

Z
z V R cos cos sin sin ,

Z
       

unde 
2Gx , 

2Gy ,  
2Gz  sunt coordonatele în funcție de unghiul de precesie   al originii razei de 

curbură a dinților roții-satelit 2G  (7.90), 
2Gx , 

2Gy ,  
2Gz  sunt accelerațiile punctului 2G  (7.98), 

xa , ya , 
za  și 

xa , ya , 
za  definite prin (39) și (43). 

Distanța parcursă de punctul de contact 2E  de pe profilul flancului dinților roții-satelit în arc 

de cerc, pentru aceleași valori ale unghiului de precesie ,  se determină prin formula: 

 

 

2

1

2 2 2

2 2 2

Z
2 2 2Z t

1E 1E 1E 2 2 2

2 1E 1E 1E

0 0

dx dy dz
S ( ) d x y z dt ,

d d d



 
  

     
          

     
   (38)  

unde 
21Ex , 

21Ey ,  
21Ez  sunt proiecțiile vectorului vitezei punctului 2E  pe axele de coordonate 1x ,  

1y , 1z  și se calculează prin expresiile: 
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Z Z
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Z Z

Z
y 1 cos
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1E E Z E E E

E E

Z
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Z

Z
z sin cos

Z
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(69) 

unde 

 
a a a1 2 1 2 1 2

yx z
E G E G E G

aa a
x x R sin , y x R sin , z x R sin .

| | | | | |
          (70) 
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Distanțele 
1S ( )  și 

2S ( )  parcurse, respectiv, de punctul 
1E  de pe flancul dintelui roții 

centrale (65) și de punctul 2E  de pe flancul dintelui roții-satelit (68) se definesc prin integrala 

t

E

0

V dt  și se pot calcula după metoda Simpson: 

    
b

0 1 3 5 n 1 2 4 6 n 2 n

a

b a
d f ( x )dx y y y y y 4 y y y y 2 y ,

3n
 


            (71)  

unde n este număr par,    0 0y f x f a ,    i iy f x ,     n ny f x f b .    

Astfel, distanța parcursă de p. 
1E  de pe flancul dintelui roții centrale 

1S  în raport cu timpul 

sau în funcție de unghiul de precesie   este: 

 

     
1 1 1 1

1 1 1

t t
2 2 2

1 E 1E 1E 1E

0 0

2 2 2

E E E

0 0

S ( t ) dt x y z dt

dx dy dz
d ( )d .

d d d

 



   
  

   

     
        

     

 

 

  (72) 

În conformitate cu (72), formula pentru determinarea distanței parcurse de punctul 1E  capătă 

forma: 

 0
1 0 1 3 5 1 2 4 6 2( ) 4 2 .

3
[ ( ) ( ) ]i i iS

i

 
  


             (73)  

Substituind în (72) 
1EV  corespunzătoare succesivității de ordine pară sau impară a 

segmentelor condiționate în metoda Simpson, obținem: 

 
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1( ) (0) (1) (3) (5) ( 1) 4
3

(2) (4) (6) ( 2) 2 ( ) .

[ ( )

( ) ]

E E E E E

E E E E E

S i V V V V V i
i

V V V V i V i


     

     

  (74) 

Analogic, substituind în formula (72) 
1EV  cu 

2
,EV  obținem distanța 2 ( )S i  parcursă de 

punctul 2E  de pe flancul dintelui roții-satelit în funcție de unghiul de precesie .   

Diferența distanțelor parcurse de punctele 1E  și 2E  între contactul lor comun – spre 

exemplu, în 0k  – corespunzător unghiului de precesie 0   și poziția acestora când ,i   

reprezintă alunecarea relativă dintre flancurile dinților roților conjugate, deci 

 

 1 2( ).alV S S S       (75) 

În figura 39 este prezentată variația distanțelor 1S  și 2S  parcurse de punctele 1E  și 2E  între 

pozițiile definite cu unghiurile 
0k  și ,

ik  corespunzătoare contactelor 0 ik k  ale perechilor de 

dinți concomitent angrenate, și diferența lor S  pentru angrenajul precesional dințat cu 

parametrii 1 24,Z   2 25,Z   3,5 ,   22,5 ,   6,27r mm  și 75 .R  mm   
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Figura 39. Distanțele 

1S  și 
2S  parcurse de punctele de contact 

1E  și 
2E  între pozițiile cu 

0k  și 

8k , și diferența lor S  (angrenajul precesional 
1 24Z  , 

2 25Z  , 3,5 ,   22,5 ,   

4,78 ,   6,27 r mm , 75 R mm )  

 

Diferența distanțelor parcurse 

 
1 4 1 4

(1) (2) .k k k kS S S     (76) 

În figura 40 (a) sunt prezentate distanțele parcurse 1S  și 2S  și diferența lor S  de la 

contactul dinților 0k  ( 0)   și până la fiecare dintre contactele dinților 1 4 ,k k  doar pentru 

primele patru perechi de dinți portante conjugate în urma modificării formei profilului dinților 

roții centrale (care transmit sarcina), iar în figura 40 (b) este prezentată dispersia plasării pe 

profilurile dinților roții centrale și ai satelitului a punctelor de contact (1)

iE  și, respectiv, (2)

iE  

pentru aceleași valori ale unghiului de precesie .  

 

 

Figura 40. Distanțele 1S  și 2S  parcurse de punctele de contact 1E  și 2E  între pozițiile cu 
0k  și 

1k , și diferența lor S  pentru angrenarea cu forma dinților modificată (a) și dispersia plasării pe 

profiluri a punctelor de contact similare 
(1)

iE  și, respectiv, 
(2)

iE  (angrenajul precesional 1 24Z  , 

2 25Z  , 3,5 ,   22,5 ,   4,78 ,   6,27 r mm , 75 R mm )  
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Analizând figura 40, se observă că între contactele dinților 
0k  și 

1k  exprimate, respectiv, 

prin unghiurile 0   și 
1

2

2 1360 / 15,6 ,k iZ Z    diferența distanțelor 
1 2S S  parcurse de 

punctele de contact 
1E  și 2E  constituie doar 0,17 , mm  între contactele 

0k  și 
2k  diferența 

distanțelor parcurse este de 0,57 ,S mm   între contactele 0k  și 3 1,25 ,k S mm   între 0k  și 

4 2,17 ,k S mm   între 0k  și 5 3,29 ,k S mm   între 0k  și 6 4,57 ,k S mm   între 0k  

7 5,94k S mm   și între 
0k  și 8 7,35 .k S mm    

 

11. Descrierea analitică a evoluției varierii geometriei contactului în funcție de 

unghiul de precesie   

 

 
Figura 41. Vitezele liniare în punctul de contact 

1
,EV  

2
,EV  alV  (a) și diferența razelor de curbură 

 
1k r   (b) ale profilurilor conjugate în contactul ik  (c) în funcție de   pentru 1 2 1Z Z    și 

22,5   ( 1 24Z  , 2 25,Z   3,5 ,   22,5 ,    6,27 ,r  mm  75R  mm ) 
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Cinematica punctului de contact al dinților în angrenare precesională și forma geometrică a 

flancurilor conjugate reprezintă două caracteristici determinante ale randamentului mecanic și 

ale capacității portante a contactului. 

 

 
Figura 42. Vitezele liniare în punctul de contact 

1
,EV  

2
,EV  alV  (a) și diferența 

razelor de curbură  
1k r   (b) ale profilurilor conjugate în contactul ik  (c) în 

funcție de   pentru 1 2 1Z Z   și 22,5   ( 1 25Z  , 2 24,Z   3,5 ,   

22,5 ,    6,27 ,r  mm  75R  mm ) 

 

Randamentul mecanic al angrenajului este expresia pierderilor energetice generate de forțele 

de frecare cu alunecare dintre flancurile conjugate, iar capacitatea portantă a contactului convex-

concav rezultă din mărimea diferenței razelor de curbură ale acestora. 
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Figura 43. Vitezele liniare în punctul de contact 

1
,EV  

2
,EV  

alV  (a) și diferența 

razelor de curbură  
1k r   (b) ale profilurilor conjugate în contactul 

ik  (c) în 

funcție de   pentru 
1 2 1Z Z   și 0   (

1 25Z  , 
2 24,Z   3,5 ,   22,5 ,    

6,27 ,r  mm  75R  mm ) 

 

Din aceste considerente, cinematica și geometria contactului se examinează pentru angrenări 

cu configurații parametrice , 1gZ      diferite între ele doar prin coraportul numerelor de dinți 

1 2 1Z Z   și unghiul axoidei conice 0 .   Din cele menționate, configurația generalizată 

poate fi exprimată prin parametrii  1 24 25 ,Z    2 25 24 ,Z   3,5 ,   22,5 (0 ),    

6,27r mm  și 75 .R  mm   

Analiza cinematicii punctelor de contact 0 ,k  1,k  2 ik k  corespunzătoare unghiurilor de 

poziționare a arborelui-manivelă, notificând 0   pentru 0 ,k  are loc prin varierea vitezelor 

liniare ale punctelor de contact 1E  de pe profilul dinților roții centrale și 2E  de pe profilul 

dinților satelitului și a vitezei relative de alunecare dintre flancuri ,
ki

alV  iar geometria contactului 
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dinților se prezintă prin razele de curbură 
ik  ale profilului dinților roții centrale și ale profilului 

dinților satelitului r și diferența lor ( ).
ik r   Analiza cinematicii contactului dinților se 

efectuează pentru frecvența de turații a arborelui-manivelă 1

1 3000 .n min   

Astfel, în angrenarea corespunzătoare configurației , 1gZ      cu coraportul numerelor de 

dinți 
1 2 1Z Z   și unghiul axoidei conice 22,5 ,   prezentată în figura 41 (a), în contactul 

dinților 
0k  viteza liniară 

1
9,83 / ,EV  m s  

2
9,69 / ,EV  m s  

0

0,14 / , 
kalV  m s  iar raza de curbură 

a profilului dinților roții centrale 
0

6,43k mm  , a dinților satelitului 6,27r mm  și diferența 

lor  
0

0,16k r mm    (fig. 41 b). 

Odată cu creșterea coordonatei unghiulare de la o pereche conjugată la alta cu pasul 

2 1360 / ,i Z Z    spre exemplu de la coordonata unghiulară 
0

0k   până la 15,6   atribuiră 

contactului 1,k  vitezele liniare 
1EV  și 

2EV  se micșorează, înregistrând în contactul 1k  diferența 

1 1 2 21

0,34 / ,
kal E k E kV V V  m s    iar diferența razelor de curbură ale flancurilor conjugate în 1k  

 
2

1,17 ;k r mm    în contactul 2k  corespunzător 31,2   0,67 /alV m s  și diferența razelor 

de curbură  
2

9,55k r mm   ; în contactul 3k  corespunzător 46,8 / ,m s   iar geometria 

contactului dinților trece din convex-concavă în convex-convexă, cu raza de curbură externă a 

profilului dinților roții centrale 
3

57,66 .k mm   În figura 41 (c) este prezentată evoluția 

geometriei de la contactul 0k  către contactul 4.k  

 

12. Evoluția geometriei dinților conjugați în angrenările precesionale 
D

CX CV
A


 

cu coraportul Z Z
1(4) 2(3)

1  , în funcție de parametrii configurației 

g
Z , 1     

 

Geometria dinților conjugați în angrenările precesionale CX V

D

CA   cu coraportul 

1(4) 2(3) 1.Z Z   Influența parametrilor configurației , 1gZ      asupra geometriei contactului 

dinților în angrenările CX V

D

CA   este identică cu cea din angrenările CX V

B

CA   datorită similarității 

creării acestora în baza profilurilor dinților roții-satelit în arc de cerc cu cinematică similară a 

interacțiunii roților conjugate, inclusiv a respectării principiilor unice a legii fundamentale a 

angrenării. 

Similaritatea parametrică a geometriei contactului în ambele angrenări constă în faptul, că 

raza arcurilor de cerc a profilurilor dinților roții-satelit în secțiunea mediană din angrenarea 

CX V

D

CA   este egală cu raza bolțurilor în secțiunea mediană a angrenării CX V

B

CA  . Totodată este de 

menționat, că angrenările CX V

B

CA   și CX V

D

CA   au la baza creării lor aceeași cinematică. Deci, 

profilurile dinților conjugați în angrenările CX V

B

CA   și CX V

D

CA   sunt identic dependente de 

parametrii configurației , 1gZ     . 
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12.1. Influența coraportului numerelor de dinți ai roților conjugate în 

angrenarea 

D

CX CV
A  asupra geometriei contactului  

 

În paragraful 3.3 (Vol. 1) s-a constat, că în angrenarea 
B

CX CVA   cu unghiurile axoidelor conice 

(1 2) 0δ    sau (3 4) 0δ    schimbarea coraportului numerelor de dinți din 1(4) 2(3) 1Z Z   în 

1(4) 2(3) 1Z Z  , nu influențează asupra formei profilurilor dinților roților centrale. Această 

constatare este valabilă și pentru angrenarea CX V

D

CA  , datorită similarității cinematicii și 

geometriei contactului dinților puse la baza creării ambelor angrenări precesionale. 

Totodată este de menționat, că în cazul, în care unghiurile axoidelor conice 1(3) 2(4) 0δ    sau 

1(3) 2(4) 0δ    parametrii ,Z   și   ai configurației , 1gZ      influențează similar geometria 

și cinematica contactului dinților conjugați în angrenările CX V

B

CA   și CX V

D

CA  . 

Așadar, conform revendicării 1, la schimbarea coraportului numărului dinților roților 

conjugate din 21 1Z Z   în 1 2 1Z Z  , cu unghiul axoidei conice 
(1 2) 0δ   , sau a coraportului 

4 3 1Z Z   în 4 3 1Z Z  , cu unghiul axoidei conice 
(3 4) 0δ   , nu se modifică geometria 

contactului dinților, ci se modifică doar cinematica transmisiei (a se vedea structurile prezentate 

în fig. 19), astfel fiind posibilă realizarea rapoartelor ”i” mici ca valoare. În figura 19 (b) este 

prezentată structura cinematică a angrenajului cu 
(1 2) 0δ   , 1 2 1Z Z   și 4 3 1Z Z  , care 

asigură realizarea rapoartelor de transmitere în diapazonul 7,3 29,3i     cu rotirea arborilor 

în contrasens sau cu 
(3 4) 0,δ    1 2 1,Z Z   4 3 1Z Z  , care asigură obținerea rapoartelor de  

transmitere  în  diapazonul  8,3 30,3i    ,  cu  rotirea  arborilor  conducător  și condus în 

același sens. 

Spre exemplu, transmisia precesională 2K-H, în care una din angrenări D

CX CVA   este 

executată cu coraportul 1 2 1Z Z   și unghiul axoidei conice  1 2
0,


  iar alta – cu coraportul 

numărului dinților 4 3 1Z Z   și  3 4
0


  asigură extinderea capacităților cinematice către zona 

rapoartelor de transmitere mici 8,3 30,3i     cu funcționarea transmisiei în regim de 

reductor. 

În acest caz este necesar ca în ambele angrenări  1 2Z Z  și  3 4Z Z  să existe condiții 

identice de influență a parametrilor configurației , 1gZ      asupra geometriei profilurilor 

dinților și cinematicii contactului acestora. 

Această cerință poate fi realizată în cazul în care angrenarea  1 2Z Z  sau  3 4Z Z  cu 

coraportul numărului dinților 1 2 1Z Z   sau cu 4 3 1Z Z   sunt executate cu unghiurile 

axoidelor conice (1 2) 0    sau (3 4) 0.    În acest caz, parametrii configurației , 1gZ      au 

aceeași influență asupra geometriei și cinematicii contactului dinților, atât pentru coraportul 

numărului dinților conjugați 1(4) 2(3) 1Z Z  , cât și pentru 1(4) 2(3) 1.Z Z   Astfel se asigură 

compatibilitatea funcțională într-o singură transmisie ale angrenărilor D

CV CVA   cu diferite 
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coraportori ale numerelor de dinți conjugați și anume, 1 2 1Z Z   și 4 3 1Z Z   sau 1 2 1Z Z   

și 4 3 1Z Z  . 

Constatare 3. În angrenarea precesională D

CX CVA   (analogic cu angrenarea B

CX CVA  ) 

schimbarea coraportului numerelor de dinți din 1(4) 2(3) 1Z Z   în 1(4) 2(3) 1Z Z   nu 

influențează forma profilurilor dinților roților centrale, în cazul în care unghiurile axoidelor 

conice  1 2
0


  și, respectiv  3 4

0.


  

 

 

Figura 44. Influența razei de curbură r a profilului dinților 2Z  ai roții-satelit asupra profilului dinților 1Z  ai roții 

centrale și a unghiului de presiune wα  dintre flancurile conjugate în angrenarea 
D

CX CVA   cu 1 2 1Z Z   și (1 2) 0 :δ    

a) 3,0  , 3,93 ;r mm  b) 3,3  , 4,32 ;r mm  c) 3,6  , 4,72 ;r mm  d) 3,9  , 5,11 ;r mm   

e) 4, 2  , 5,51 ;r mm  f) 4,5  , 5,90 .r mm  (
1 32,Z   

1 31,Z   3,5 ,   75mR mm ) 
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`În figurile 44 – 50 este prezentată influenta parametrilor configurației , 1gZ      asupra 

formei profilurilor dinților conjugați în angrenarea D

CX CVA   cu coraportul 1(4) 2(3) 1Z Z   și 

1(4) 2(3) 0   , în care funcția 1 1( )f   reprezintă traiectoria mișcării originii arcului de cerc al 

profilului dinților roții-satelit cu raza ,r  descrisă cu ecuațiile (17), iar funcția ( )f   

reprezintă forma profilului dinților roții centrale descrisă cu ecuațiile (16). 

 

 

Figura 45. Influența numărului de dinți 1Z  ai roții centrale asupra roții centrale și a unghiului de presiune wα  dintre 

flancurile conjugate în angrenarea 
D

CX CVA   cu 1 2 1,Z Z   și (1 2) 0δ   : a) 1 22;Z   b) 1 26;Z   d) 1 28;Z   e) 

1 30;Z   f) 1 32.Z   ( 3,5 ,θ   3,3 ,β   75mR mm ) 
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Totodată, trebuie de menționat, că profilogramele dinților prezentate în figurile 3.9 – 3.12, 

Vol. 1 [1] pentru angrenarea B

CX CVA   cu coraportul numerelor de dinți 1(4) 2(3) 1Z Z   sunt 

valabile și pentru angrenarea D

CX CVA   cu același coraport 1(4) 2(3) 1Z Z  .  

În subcapitolul 7 s-a demonstrat, că în angrenarea D

CX CVA   cu unghiurile axoidelor conice 

(1 2) 0    sau (3 4) 0    coraportul numărului de dinți ai roților conjugate 1(4) 2(3) 1Z Z   are o 

influență semnificativă asupra cinematicii transmisiei, asigurând rapoarte de transmitere mici 

cuprinse în diapazonul 7,3 30,3i     și, totodată, geometrie a contactului dinților acceptabilă 

pentru transmisii cu regim funcțional de reductor (a se vedea fig. 44 – 48). 

 

12.2. Influența numărului de dinți ai roții centrale Z1 asupra geometriei 

contactului în angrenarea 

D

CX CV
A  cu  Z Z

1 2
1   

 

În figura 46 se prezintă influența numărului de dinți 
1Z  ai roții centrale asupra formei 

profilului dinților acesteia în angrenarea D

CX CVA   cu coraportul 
1 2 1Z Z   și (1 2) 0    pentru 

raza mediană 75 .mR mm   

Din analiza profilogramelor dinților conjugați în angrenarea B

CX CVA   prezentate în figura 3.9 

(Vol. 1) și a dinților conjugați în angrenarea D

CX CVA   prezentate în figura 46 constatăm, că în 

cazul, în care coraportul 
1 2 1Z Z   (a se vedea fig. 3.9) sau 1 2 1Z Z   (a se vedea fig. 46) 

numărul de dinți 1Z  influențează radical diferit profilul dinților roților centrale din ambele 

angrenări. 

În cazul în care 1(4) 2(3) 1Z Z   și 1(4) 2(3) 0    geometria și cinematica contactului, funcție 

de numărul dinților, este favorabilă pentru transmisii cu regim de funcționare de reductor în 

diapazonul rapoartelor de transmitere 20 3600i    pentru numărul de dinți 1,2,3,416 60Z   

(a se vedea tabelul 2.1) [1]. 

S-a constatat că, în unele cazuri, una și aceeași valoare a raportului de transmitere ±i poate fi 

realizată cu mai multe configurații ale numerelor de dinți. Aceasta îi oferă proiectantului de 

transmisii precesionale mai multe oportunități în alegerea configurației numerelor de dinți pentru 

realizarea raportului de transmitere solicitat în caietul de sarcini la proiectare. De asemenea, în 

acest caz proiectantul poate alege configurația numerelor de dinți ținând cont de influența 

acesteia asupra geometriei contactului convex-concavă al dinților, asupra cinematicii punctului 

de contact, alunecării relative și unghiul de presiune dintre flancuri etc. Pentru a oferi 

proiectantului aceste oportunități, în tabelele 2.2 și 2.3 sunt prezentate șirurile rapoartelor de 

transmitere calculate prin relația (2.8), obținute pentru transmisia precesională cu angrenare 
D

CX CVA   [1]. 

Din analiza profilogramelor din figura 46 se observă, că în cazul în care 1(4) 2(3) 1Z Z   și 

1(4) 2(3) 0    numărul dinților variabil în diapazonul 120 60Z   influențează profilul dinților 

astfel, încât aceștia în punctul 3k  formează unghiul de presiune între flancuri 42 .w   

Angrenările cu 45w   pot fi recomandate pentru transmisii cu regim de funcționare de 

reductor cu rapoarte de transmisii mici, cuprinse în diapazonul 7,3 30,3i    . 
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Figura 46. Influența unghiului de nutație ,θ  variabil în intervalul 2 5θ   asupra formei profilului dinților 

roții centrale și a unghiului de presiune 
wα  dintre flancurile conjugate în angrenarea 

D

CX CVA   cu 1 2 1,Z Z   și 

(1 2) 0δ   : a) 1,5 ;θ   b) 2,0 ;θ   c) 2,5 ;θ   d) 3,0 ;θ   e) 3,5 ;θ   f) 4,0 ;θ   g) 4,5 ;θ   h) 

5,0 .θ   ( 1 32,Z   
1 31,Z   3,3 ,   75mR mm , 4,32r mm ) 
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Este de menționat faptul, că în angrenările precesionale D

CX CVA   raza mediană Rm a acestora 

nu influențează forma profilurilor conjugate, ci doar mărimea secțiunii transversale a dinților. 

Deci, în angrenările cu razele mediane Rm=75 mm sau Rm=21 mm forma profilurilor dinților este 

asemănătoare, adică în angrenările D

CX CVA   cu aceeași configurație parametrică , 1gZ      

profilurile dinților sunt congruente. 

Constatare 4. În angrenările precesionale D

CX CVA   raza mediană Rm nu influențează forma 

profilurilor dinților, în consecință pentru aceeași configurație parametrică , 1gZ      

profilurile dinților în secțiune transversală sunt congruente indiferent de raza mediană Rm a 

angrenării. 

 

12.3. Influența razei de curbură r a profilului dinților Z2  ai roții-satelit 

asupra geometriei contactului în angrenarea 

D

CX CV
A  cu  Z Z

1 2
1   

 

În figura 46 se prezintă influența razei de curbură r a profilului dinților 2Z  ai roții-satelit 

asupra formei profilului dinților 1Z  ai roții conjugați în angrenarea cu coraportul 1 2 1,Z Z   și 

( )1 2 0δ    pentru unghiul de nutație 3,5 .   Din analiza profilogramelor constatăm, că odată cu 

majorarea razei de curbură r a profilului în arc de cerc a dinților 2Z  ai coroanei roții-satelit în 

limitele 3,2 5,9 ,mm r mm   unghiul de presiune w  dintre flancurile dinților conjugați variază 

nesemnificativ și constituie 42 ,w   fapt ce permite majorarea razei r până la limita maximă 

determinată geometric din condiția neadmiterii interferenței dinților roților angrenate. 

De asemenea s-a constatat, că unghiul de presiune dintre flancurile dinților conjugați w  

pentru coraportul numărului de dinți 1 2 1Z Z   și aceleași valori ale razei de curbură r, poate fi 

micșorat prin varierea unghiului de nutație .  Din aceste considerente, în figura 46 se prezintă 

evoluția geometriei contactului dinților, funcție de aceiași rază de curbură r, dar pentru unghiul 

de nutație 5 .θ   

Din analiza profilogramelor se observă, că în cazul, în care unghiul de nutație 5θ   pentru 

aceleași valori ale razei de curbură r a profilului în arc de cerc al dinților roții-satelit, unghiul de 

presiune între flancurile conjugate se micșorează în mediu cu 10 ,  constituind 32 .w    

Deci, majorarea unghiului de nutație   conduce la micșorarea unghiului de presiune între 

flancurile conjugate w  în angrenările D

CX CVA   cu coraportul numerelor de dinți 1 2 1Z Z  , fapt 

ce favorizează proiectarea transmisiilor precesionale cu rapoarte mici de transmitere cuprinse în 

diapazonul 7,3 30,3.i     

Analiza comparativă a profilogramelor dinților prezentate în figurile 47 și 48 denotă că 

angrenările D

CX CVA   cu unghiurile de nutație 3,5θ   și 5 ,θ   dispersia punctelor de contact ale 

dinților conjugați este diferită, fapt ce prezintă interes pentru dezvoltarea transmisiilor 

precesionale. 

Totodată, este de menționat, că în angrenarea D

CX RA   raza de curbură a profilului dinților 

roții-satelit poate fi majorată de până la opt ori utilizând, în acest caz, profiluri aproximate pentru 

dinții roților centrale (a se vedea fig. 7.25 b, c. d [1]).  
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12.4. Influența unghiului de nutație   asupra geometriei contactului în 

angrenarea 

D

CX CV
A  cu  Z Z

1 2
1  

  

 

Figura 47. Influența unghiului de nutație ,θ  variabil în intervalul 5,5 7θ   asupra formei profilului 

dinților roții centrale și a unghiului de presiune 
wα  dintre flancurile conjugate în angrenarea 

D

CX CVA   cu 

1 2 1,Z Z   și 1(4) 2(3) 0δ   : a) 5,5 ;θ   b) 6,0 ;θ   c) 6,5 ;θ   d) 7,0 .θ   (
1 32,Z   

1 31,Z   

3,3 ,   75mR mm , 4,32r mm ) 

 

În figura 47 se prezintă influența unghiului de nutație θ  variabil în intervalul 1,5 5θ    

asupra  formei  profilului  dinților  roții  centrale  în  angrenarea  D

CX CVA    cu  
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1 2 1,Z Z  75mR mm   și  0.δ    Din  analiza  profilogramelor  constatăm,  că  în  angrenarea  

D

CX CVA   cu 1 2 1Z Z  dinți, unghiul de nutație θ  determină înălțimea dintelui, iar împreună cu 

numărul dinților 1Z  cuprinși în diametrul median – raportul grosimii dintelui la înălțimea lui. 

 

 
 

Figura 48. Influența unghiului axoidei conice variabil în intervalul 1(4) 2(3)0 25δ    asupra formei 

profilului dinților roții centrale și a unghiului de presiune 
wα  dintre flancurile conjugate în angrenarea 

D

CX CVA   cu coraportul 1(4) 2(3) 1Z Z   pentru regim de funcționare de multiplicator: a) 0 ;   b) 

5 ;   c) 10 ;   d) 15 ;   e) 20 ;   f) 25 .   (
1 32,Z  1 31,Z  3,5 ,   3,3 ,   

75 ,mR mm  4,32r mm ) 
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Astfel, unghiul de nutație θ  raportat la numărul dinților 1 4( )Z Z  reprezintă 

proporționalitatea varierii unghiului de presiune wα  între flancurile dinților conjugați și, în 

consecință, determină mărimea reacțiunilor în sprijinele roții-satelit, a manivelei, a arborelui 

condus și influențează procesele tribologice în contactul dinților. 

Din figura 47 constatăm, că odată cu majorarea unghiului de nutație în diapazonul 

1,5 5   în angrenarea cu 1 2 1Z Z  , 2 31,Z   
(1 2) 0 ,    4,32 ,r mm  75mR mm , 

unghiurile presiune între flancurile conjugate se micșorează de la 64,3wα   pentru 1,5   până 

la 32,56w   pentru 5 .    

Este de menționat, că printre parametrii configurației , 1gZ      unghiul de nutație θ  are 

cea mai relevantă influență asupra geometriei profilului dinților și a unghiului de presiune între 

flancurile conjugate ,wα  asupra cinematicii punctului de contact al dinților conjugați în 

angrenările D

CX CVA   și a cotei de rostogolire pură a dinților conjugați simultan în zona angrenării. 

Din aceste considerente în figura 47 se prezintă  influența unghiului de nutație θ  în extensia 

5 7,0 ,θ   asupra geometriei formei profilului dinților și a unghiului de presiune α  pentru 

angrenarea D

CX CVA   cu coraportul dinților 1(4) 2(3) 1Z Z   și 
1(4) 2(3) 0.δ    

Din profilogramele prezentate în figura 48 se observă, că la majorarea unghiului de nutație 

în intervalul 5,5 7,0 ,θ   unghiul de presiune între flancurile dinților se micșorează, respectiv 

de la 30,27w   până la 25,01 .w   Se mai observă, că evoluția unghiului de presiune  între 

flancurile conjugate w  în angrenarea D

CX CVA   cu aceiași parametrii ai configurației , 1gZ      

conform figurilor 47 și 48, este în descreștere continuă și proporțională cu creșterea unghiului de 

nutație în diapazonul 1,5 7,0 .θ   

Extinderea diapazonului de influență a ughiului de nutație 1,5 7,0θ   contribuie la 

diversificarea geometriei contactului dinților cu angrenare convex-concavă D

CX CVA   și la extensia 

ariei de dezvoltare a transmisiilor precesionale cu angrenare ,D

CX CVA   în special, celor de 

dimensiuni mici. 

 

12.5. Influența unghiului axoidei conice   asupra geometriei contactului în 

angrenarea 

D

CX CV
A  cu  Z Z

1 2
1  

  

Conform revendicării 1, modificarea în una din angrenările D

CX CVA   a coraportului numerelor 

de dinți din 4 3 1Z Z   în 4 3 1,Z Z   în cazul în care unghiul axoidei conice (3 4) 0,δ    unghiul 

de presiune în punctele de contact dintre flancurile conjugate ale dinților se majorează 45wα  , 

ceea ce asigură transformarea mișcării și transmiterea sarcinii cu efect de pană înclinată și, 

respectiv, funcționarea transmisiei în regim de funcționare de multiplicator cu raport de 

multiplicare în diapazonul 8,3 30,3i     (a se vedea tab. din Anexa A.1, [1]). 

În figura 49 se prezintă influența unghiului axoidei conice   variabil în diapazonul 

1(3) 2(4) 250 δ    asupra formei profilului dinților și a unghiului de presiune între flancurile 
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conjugate w  în angrenările D

CX CVA   sau B

CX CVA   cu coraportul 
1(4) 2(3) 1Z Z   și raza mediană 

75 .mR mm  Profilul dinților cu unghiul 45w   facilitează prin efectul de pană înclinată 

transformarea mișcării de rotație a roții centrale mobile în mișcare sferospațială a roții-satelit. 

Deci, la rotirea roții centrale mobile cu 1Z  dinți sub unghiul 
2

2 1360φ Z Z , roata-satelit 

efectuează un ciclu de precesie și comunică arborelui-manivelă o rotație, astfel realizându-se 

multiplicarea mișcării de rotație a acestuia. 

 

 

Figura 49. Influența unghiului axoidei conice variabil în intervalul 1(4) 2(3)0 25δ    asupra formei 

profilului dinților roții centrale și a unghiului de presiune 
wα  dintre flancurile conjugate în angrenarea 

D

CX CVA   cu coraportul 1(4) 2(3) 1:Z Z   a) 0 ;   b) 5 ;   c) 10 ;   d) 15 ;   e) 20 ;   f) 

25 .   (
1 31,Z  1 32,Z  3,5 ,   3,3 ,   75 ,mR mm  4,32r mm ) 
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 În cazul în care coraportul numerelor de dinți 1 2 1Z Z   și 
( )1 2 0δ   , raportul de 

multiplicare poate fi realizat în diapazonul 7,3 29,3i     cu rotirea arborilor conducător și 

condus în contrasens (a se vedea tab. din Anexa A.2, [1]). 

Proiectarea transmisiilor precesionale cu angrenare dințată D

CX CVA   cu regim funcțional de 

multiplicator se recomandă a fi efectuată conform schemelor cinematice prezentate în figura 19 

(a) și (b), cu coraportul numerelor de dinți conjugați 1(4) 2(3) 1Z Z   și unghiul axoidei conice 

( )1 2 0δ    sau 
4(3 ) 0.δ    

S-a constatat că în cazul în care 
(4(1) )3 2 1Z Z  , prezența alunecării relative de frecare în 

contact este mai mare decât în cazul în care 
(4(1) )3 2 1Z Z  . Alunecarea relativă dintre flancuri 

poate fi exclusă din zona contactului prin înlocuirea coroanei dințate cu coraportul 

1( (4) 2 3) 1Z Z   cu o coroană din bolțuri și/sau prin scurtarea înălțimii dinților retezând vârfurile 

acestora, astfel încât să excludem din angrenare perechile de dinți cu alunecare relativă mare (a 

se vedea p. 7.7.6.3, [1]). 

Constatare 5. În transmisia precesională cu angrenările D

CX CVA   a dinților 1 2( )Z Z  și 

3 4( )Z Z  cu coraport diferit al numărului dinților ai roților conjugate 1 2 1Z Z   și 

4 3 1Z Z   sau 1 2 1Z Z   și 4 3 1Z Z   se asigură compatibilitatea funcțională în regim de 

reductor doar în cazul, în care angrenările cu coraportul 1(4) 2(3) 1Z Z   sunt executate cu 

unghiul axoidei conice (3 4) 0    sau, respectiv, (1 2) 0.    

Constatare 6. Profilurile flancurilor dinților roților centrale ale angrenărilor D

CX CVA   cu 

coraportul 1(4) 2(3) 1Z Z   și unghiul axoidei conice 1(3) 2(4) 0    prezentate în figurile 44 – 48 

reprezintă profilurile variabile ale dinților, funcție de parametrii configurației , 1gZ     , 

aplicabile în transmisii cu rapoarte de transmitere în diapazonul 7,3 30,3i     cu regim 

funcțional de reductor.  

Constatare 7. Profilurile variabile ale flancurilor dinților roților centrale ale angrenărilor 
D

CX CVA   cu coraportul 1(4) 2(3) 1Z Z   și unghiul axoidei conice 1(3) 2(4) 0    au unghiul de 

presiune între flancurile conjugate 45w   și asigură funcționarea transmisiei în regim de 

multiplicator. 

În baza analizei profilogramelor prezentate în figurile 44 – 48 se constată gradul de influență 

a parametrilor configurației , 1gZ      asupra formei profilurilor dinților conjugați în 

angrenarea D

CX CVA   cu coraportul 1( (4) 2 3) 1Z Z   și se atestă: 

1. Transmisia precesională de tip 2K-H cu o angrenare D

CX CVA   executată cu coraportul 

numerelor de dinți 1( (4) 2 3) 1Z Z  , iar alta cu coraportul 1( (4) 2 3) 1Z Z   asigură 

extinderea șirului rapoartelor de transmitere posibile către zona valorilor mici cuprinse în 

diapazonul 7,3 30,3;i    

2. În angrenarea D

CX CVA   cu coraportul 1( (4) 2 3) 1Z Z   aceiași parametri ai configurației 

, 1gZ      influențează unghiul de presiune w  dintre flancurile conjugate mai 



83 

pronunțat decât în cazul, în care 
1( (4) 2 3) 1Z Z  , fapt ce conduce la majorarea sarcinii în 

angrenaj și asupra tuturor componentelor acestuia (arbori, roți dințate, sprijine etc). 

Din aceste considerente calculul și proiectarea transmisiilor precesionale cu angrenare 
D

CX CVA   trebuie să precedă proiectarea profilogramelor în baza teoriei fundamentale a 

angrenajului, în conformitate cu parametrii și cerințele caietului de sarcini la proiectare. 

Datorită influenței vectorial diferită a mai multor parametri ai configurației , 1gZ      

asupra geometriei contactului dinților, profilogramele acestora se proiectează în mai multe 

variante alternative. În rezultatul analizei multicriteriale se selectează profilograma mai mult 

corespunzătoare criteriilor de calcul și satisfăcătoare a condițiilor majorării caracteristicilor de 

putere și de eficiență energetică a transmisiei proiectate. 

Pentru proiectarea optimă a profilogramelor dinților este necesar de a scoate în evidență 

influența parametrilor configurației , 1gZ      asupra geometriei contactului dinților 

conjugați în angrenările D

CX CVA   cu diferite corapoarte 
1 2 1Z Z   sau 

1 2 1Z Z  . 

În acest context, în figura 49 se prezintă evoluția formei profilurilor dinților și a unghiului de 

presiune între flancurile dinților conjugați w  în angrenarea D

CX CVA   cu 
1 2 1Z Z  , 

( 1 32,Z  1 31,Z  3,5 ,   3,3 ,   75 ,mR mm  4,32r mm ), în funcție de unghiul axoidei 

conice pentru valorile 0 ; 5; 10 ; 15 ; 20   și 25  egale cu cele din angrenarea D

CX CVA   cu 

coraportul 
1 2 1Z Z   (pentru comparație a se vedea fig. 48). 

Analiza comparativă a profilogramelor dinților prezentate în figurile 48 și 49 denotă evoluții 

radical diferite a formei profilurilor și a geometriei contactului dinților în funcție de unghiul 

axoidei conice (1 2)   a angrenărilor D

CX CVA   cu corapoartele 
1 2 1Z Z   și 

1 2 1Z Z  . 

Din analiza profilogramelor prezentate în figura 48 se atestă majorarea unghiului de 

presiune între flancuri  de la 42,02w   pentru 
(1 2) 0    până la 52,18w   pentru 

(1 2) 25 ,    iar din figura 49 se atestă micșorarea unghiului de presiune de la 42,92w   

pentru 
(1 2) 0    până la 11,18w   pentru 

(1 2) 25 .    

De asemenea, se constată că în angrenările D

CX CVA   cu 
1 2 1Z Z   dinții conjugă în contacte 

convex-concave cu diferența mică a curburilor flancurilor pentru toate valorile (1 2)  , ceea ce 

denotă asigurarea capacității portante a contactelor mai înaltă.  

Totodată, în p. 9 s-a constatat, că în angrenările D

CX CVA   cu coraportul numerelor de dinți 

1( (4) 2 3) 1Z Z   alunecarea relativă în contact este mai mică decât în cazul în care 1( (4) 2 3) 1Z Z  , 

deci, angrenările cu 1( (4) 2 3) 1Z Z   sunt mai favorabile din perspectiva diminuării pierderilor 

energetice și al majorării randamentului mecanic al transmisiei precesionale. 

În paragrafele 7 și 9 s-a menționat, că pentru majorarea capacității portante și a 

randamentului mecanic al transmisiei precesionale este necesar de a selecta profilurile dinților, 

astfel încât acestea să formeze contact convex-concav cu diferența cât mai mică a curburilor 

flancurilor conjugate și să asigure diminuarea vitezei relative cu fiecare în contacte. S-a 

constatat, că aceste obiective pot fi realizate prin modificarea geometriei dinților.  
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12.6. Modificarea geometriei dinților conjugați în angrenările 

D

CX CV
A  cu 

coraportul Z Z
1( ) 2 )4 (3

1    

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 50. Modificarea profilurilor dinților în secțiunea mediană funcție de dispersia punctelor  

de contact ki a dinților conjugați simultan în angrenarea 
D

CX CVA   cu 1 2=Z -1 Z  

 

Modificarea geometriei dinților conjugați în angrenările dințate D

CX CVA   rezumă la 

soluționarea următoarelor obiective: 

 asigurarea contactului convex-concav a flancurilor dinților în angrenare; 

 diminuarea alunecării relative între flancurile conjugate; 

 diminuarea unghiului de presiune între flancurile conjugate; 
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În figura 50 sunt prezentate exemple de profiluri de dinți modificați în funcție de dispersia 

punctelor de contact ik  a flancurilor simultan conjugate în angrenările D

CX CVA   cu coraportul 

1 2 1Z Z   și cu parametri concreți ai configurației.  

În profilogramele prezentate în figura 50, funcțiile ( )f    și 1 1( )f    reprezintă 

traiectoria mișcării originii arcului de cerc G a profilului dinților roții-satelit și, respectiv profilul 

dinților roții centrale exprimate în forma parametrică în coordonate cartezieine cu varierea 

unghiului de precesie de la 0   până la 
2

2 12 /Z Z  . 

 

 

Figura 51. Profiluri modificate în funcție de dispersia punctelor de contact ik  a dinților conjugați simultan 

în angrenarea 
D

CX CVA   cu 1 2=Z +1 Z   
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În figrua 51 sunt prezentate profilogramele cu profiluri modificate în funcție de dispersia 

punctelor de contact 
ik  a dinților conjugați simultan în angrenarea 

D

CX CVA   cu 1 2=Z +1 Z   

Deci, în cazul în care, reieșind din calculul de rezistență a dinților, (presupunem la presiunea 

de contact), se recomandă a păstra în angrenare simultană doar, spre exemplu, patru perechi de 

dinți solicitate cu sarcină, atunci modificarea geometriei dinților se realizează prin scurtarea cu 

retezare a înălțimii dinților roții centrale, astfel încât să se păstreze, inclusiv contactul 4k  a 

flancurilor conjugate. 

În cazul, în care se solicită micșorarea unghiului de presiune w  între flancurile conjugate 

sau neadmiterea loviturilor ”cap în picior” sub unghiuri din vecinătate a 0w  , atunci se 

recomandă excluderea din angrenarea simultană a primei perechi prin scurtarea înălțimii dinților 

roții-satelit cu profil în arc de cerc. 

 

I. Concluzii, constatări și recomandări generale: 

1. Capacitatea de încărcare a contactului „dinte-bolțuri conice” din angrenările B

CX CVA   a 

transmisiilor precesionale elaborate anterior, este limitată de raza mediană a bolțurilor 

conice, care nu poate depăși jumătate din pasul dinților, iar contactul dinților în  

majoritatea perechilor postante este convex-convex și convex-rectiliniu. 

2. Bolțurile conice necesită precizie înaltă de fabricație dimensiunilor și de poziționare axială 

individuală a acestora, de care depind uniformitatea distribuirii sarcinii între perechile de 

dinți concomitent. 

3. Coroanele satelitului formate din bolțuri conice fac irațională, dificilă și uneori imposibilă 

fabricarea angrenajelor cu diametre ≤ 50mm. 

4. Costul de producere și asamblare a angrenajului cu bolțuri este relativ mai mare și necesită 

precizie înaltă de execuție și montaj. 

5. Dezavantajele transmisiilor precesionale cu angrenare cu bolțuri D

CX CVA   pot fi înlăturate 

prin dezvoltarea transmisiilor cu angrenări dințate. 

6. Una dintre particularitățile definitorii ale angrenajului precesional dințat DA  constă în 

interacțiunea sferospațială a dinților angrenați cu prezența frecării de alunecare relativă 

între flancuri și cu rostogolire neesențială a acestora, dependentă de unghiul de nutație   al 

satelitului în mișcarea sa sferospațială. 

7. În contextul dezvoltării angrenajelor dințate ,DA  se propune cercetarea contactului 

convex-concav CX CVK   sau concav-concav CV CVK   al dinților prin atribuirea unui profil în 

arc de cerc dinților coroanelor satelitului precesional, iar dinților roților centrale – a unui 

profil convex/concav, determinat de înfășurătoarea familiei arcurilor de cerc cu raza r  în 

mișcarea lor sferospațială și dependent de configurația parametrică , 1 .gZ      

8. Tendințele de variere a vitezei relative de alunecare dintre flancuri și a diferenței razelor de 

curbură ale profilurilor conjugate reprezintă două aspecte determinante ale majorării 
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portantei contactului dinților și a randamentului mecanic al angrenajului precesional dințat 
DA .  

9. Angrenarea dinților 
D

CX CVA   
din considerentele solidului deformabil se propune a fi 

realizată în contacte cu geometrie convex-concavă cu diferența mică a curburilor 

profilurilor de flanc conjugate. 

10. Coroanele dințate conice și ale roții satelit au dinți cu profiluri de flanc în arc de cerc de 

raza r, iar roțile conice centrale și au dinți cu profiluri curbilinii variabile, dependente de 

configurația parametrică
 

, 1gZ      a angrenajului precesional și anume, de unghiurile 

  
și ,  

de raza r a arcului de cerc, de numărul Z și coraportul numerelor de dinți conjugați 

în angrenările  1 2Z Z   și  3 4Z Z . 

11. Roțile conice centrale și sunt executate cu profiluri de flanc curbilinii cu curbura variabilă 

cu câte un dinte mai puțin decât coroanele dințate și ale roții satelit executate cu profiluri 

de flanc în arc de cerc. 

12. Flancurile dinților conjugă cu acoperire frontală în limitele 1,5 4,0f 
 
perechi de dinți 

simultan angrenate realizată prin scurtarea înălțimii dinților conjugați. 

13. Roțile dințate sunt executate cu unghiul axoidei conice în limitele 0 30  . 

14. Unghiul de nutație   dintre axele manivelei și ale roților conice centrale și variază în 

limitele 1,5 7  . 

15. Raza arcului de cerc a profilului de flanc a coroanei roții satelit cu Z dinți are limitele 

 1,0 1,57 D Z mm  . 

16. Dinții conjugă în contacte concav-concave CX CVK   cu diferența curburilor profilurilor de 

flanc în secțiunea cu diametrul D micșorată de până la  0,02 1,5 D Z mm .  

17. Dinții conjugă în contacte concav-concave CX CVK   cu unghiul de presiune w  între 

flancuri micșorat de până la 15 . 

18. Viteza relativă de alunecare între flancurile conjugate în zona angrenării nu se schimbă 

după sens, iar valoric constituie (0,7 – 1,0) în raport cu viteza relativă din transmisiile 

evolventice clasice de aceiași putere. 

19. Configurația parametrilor , 1gZ      
influențează modificarea geometriei contactului 

dinților, determină gradul lor de acoperire frontală, exprimat prin numărul perechilor de 

dinți concomitent aflate în angrenare ,f  
determină mărimea unghiului de presiune w  și 

viteza de alunecare cu frecare între flancurile conjugate. 

20. Angrenarea dinților este realizată în contacte cu geometrie convex-concavă cu diferență 

mică a curburilor flancurilor conjugate. 

21. Dinții angrenează cu grad de acoperire frontală de până la εf =4,0 perechi de dinți 

concomitent conjugate considerate corpuri deformabile. 

22. Alunecarea relativă de frecare în contactele dinților este redusă prin optimizarea 
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multiplicității angrenării cu modificarea formei dinților și datorită sporirii rostogolirii pure 

a acestora funcție de unghiul de nutație θ. 

23. Angrenarea (Z3-Z4) executată din bolțuri cu unu mai puțin decât numărul dinților roții 

centrale asigură transformarea mișcării și transmiterea sarcinii în baza efectului de pană 

înclinată cu unghiul de profil α > 45°. 

24. Dinții înclinați asigură majorarea lungimii sumare a liniilor de contact și a cotei de 

rostogolire pură a acestora aflați în câmpul angrenării. 

25. Angrenajul dințat în raport cu angrenajul cu bolțuri, asigură realizarea transmisiilor 

cinematice de dimensiuni mici cu consum de materiale și costuri de fabricație reduse. 

26. Transmisia precesională cu coraportul numerelor de dinți Z1=Z2-1 și Z4=Z3+1 asigură 

rapoarte de transmisie în diapazonul +8,3≤i≤+30,3, iar cu Z1=Z2-1 și Z4=Z3-1 asigură 

rapoarte de transmisie în diapazonul ±20<i≤±3600. 

27. În transmisiile precesionale cinematice roțile dințate pot fi turnate prin injecție din mase 

plastice sau prin sinterizare din pulberi metalice, iar în cele de putere prin generare la 

mașini unelte cu comandă numerică. 

 

II. Concluzii și recomandări privind proiectarea transmisiilor precesionale 

cu angrenări D

CX CV
A

   

 

1. Angrenajul precesional dințat DA  cu coraportul numărului de dinți 1 2 1Z Z   și 

4 3 1Z Z   și unghiul axoidei conice 0   se recomandă de utilizat în transmisii 

precesionale cu regim funcțional de reductor, datorită geometriei contactului concav-

concav CV CVK   cu diferența mică a razelor de curbură și vitezei reduse de alunecare 

relativă dintre flancurile conjugate. 

2. Angrenajul precesional dințat 
DA  cu coraportul numărului de dinți 4 3 1Z Z   sau 

1 2 1,Z Z   unghiul axoidei conice 0   și unghiul de profil al dinților roții centrale este 

mai mare de 45w
  se recomandă de utilizat în transmisii cu regim funcțional de 

multiplicator, datorită cinetostaticii favorabile transformării mișcării de rotație a roții 

centrale în mișcare sferospațială a roții-satelit cu frecvența ciclurilor de precesie 4.sn Z  

3. Proiectarea geometriei contactului convex-concav CX CVK   cu diferența mică a razelor de 

curbură a flancurilor dinților angrenajului precesional dințat se efectuează prin varierea 

parametrilor configurației , 1gZ     , ținând cont de gradul și de direcția de influență a 

fiecărui parametru separat asupra formei profilului dinților roții centrale. 

4. Diferența distanțelor 
1ES  și 

2ES  parcurse de punctele de contact de pe profilurile dinților 

roții centrale 1E  și ai satelitului 2E  prezintă interes pentru elaborarea modelului tribologic 

al contactului convex-concav CX CVK   și CX CVK 

  al dinților din angrenajul precesional 

dințat
DA , inclusiv pentru studiul lubrifierii suprafețelor de contact ale dinților în 

regimurile hidrostatic, hidrodinamic, elastohidrodinamic sau squeeze-film. 
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5. În angrenajele precesionale de tip K-H-V și 2K-H cu coraportul dinților roților conjugate 

1 2 1Z Z   sau 4 3 1Z Z  , se recomandă unghiul axoidei conice 0   din considerente 

de a diminua mărimea unghiului de profil al dinților roții centrale și, respectiv, de a 

reduce sarcina asupra rulmenților arborelui-manivelă și ale roții-satelit. 

6. Geometria contactului dinților  și angrenajele precesionale DA  și ,DA   se optimizează 

prin proiectarea selectivă din perspectiva de a obține avantaje concrete. Din analiza 

profilogramelor se constată ca unghiul de profil al dinților 30w
  conduce la majorarea 

reacțiunilor în rulmenții arborelui-manivelă și ai roţii-satelit. Totodată, se constată că 

dintre parametrii configurației , 1gZ      unghiul de nutație   are cea mai mare 

influență asupra unghiului de profil .w   

7. Caracteristicile definitorii ale capacității portante și ale randamentului mecanic sunt: 

multiplicitatea de referință a angrenării (%);  diferența razelor de curbură a profilurilor 

dinților angrenați 1 ( );r mm   parametrii cinematici ai contactului dinților ( / )alV m s  

 ES mm  și se optimizează prin proiectarea preventivă a geometriei contactului dinților 

în funcție de parametrii configurației , 1 .gZ      

8. Geometria contactului convex-concav CX CVK  , și CX CVK 

  cu capacitate portantă și 

randament mecanic înalte poate fi creată prin identificarea numărului rațional de perechi 

de dinți conjugate concomitent și modificarea formei dinților, însoțită de optimizarea 

profilului dinților roții centrale prin varierea parametrilor configurației , 1 .gZ      

9. Alunecarea relativă de frecare între flancurile dinților înclinați poate fi redusă prin: 

alegerea rațională a parametrilor configurației , 1 ,gZ      modificarea formei dinților 

prin scurtarea înălțimii acestora, astfel încât să majorăm cota rostogolirii pure a dinților 

conjugați datorată mișcării sferospațiale. 

10. Posedând posibilităţi cinematice largi, compacitate, masă şi gabarite reduse, precizie 

cinematică și capacitate portantă înalte, datorate angrenării multipare, transmisiile 

precesionale cinematice avantajează aplicarea lor în diverse domenii ale tehnicii 

moderne: automobile, aparate cosmice, avionică, mecanica fină, mașini de măsurat, 

echipament medical, utilaj tehnologic, sisteme mecanice de precizie, robototehnică etc. 

11. Transmisiile precesionale cinematice cu angrenaj dinţat 
DA  şi angrenări D

CX CVA   şi 

,D

CV CVA 

  prezintă interes pentru dezvoltarea minireductoarelor și minimotoreductoarelor 

precesionale cu destinaţie generală specială. 

12. Transmisiile precesionale posedând posibilități cinematice largi, simplitate constructivă 

(raportul de transmitere până la 36000 într-o singură treaptă realizată doar cu patru 

elemente de bază), şi diversitate structurală largă avantajează  aplicarea lor în dezvoltarea 

mini- și microsistemelor inginereşti datorită următoarelor caracteristici funcționale: 

- sistemele mici tind să se miște sau să se oprească mai rapid datorită inerției mecanice 

reduse; 

- în sistemele miniaturizate, deformațiile termice şi vibrațiile mecanice sunt reduse 

datorită maselor mai mici; 

- dispozitivele miniaturizate sunt potrivite pentru aplicații în biomedicină şi în 

domeniul aerospațial datorită masei şi dimensiunilor mici; 
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- sistemele mici au stabilitate dimensională înaltă la temperaturi mari datorită 

expansiunii termice joase; 

- dimensiunile mici ale sistemelor înseamnă cerințe reduse de spațiu, fapt ce permite 

asamblarea mai multor componente funcționale într-un singur dispozitiv. 
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13. Asigurarea competitivității transmisiilor precesionale în condițiile actuale 

de dezvoltare tehnico-tehnologică  

 

Competitivitatea produselor industrial este o notiune multicomponenta si are mai multe 

aspect: economic, standard, tehnico-tehnologic, operational, ergonomic si esthetic. Aceste aspect 

constituie un sistem constituit din elemente interactioneaza si se influenteaza reciproc. Astfel 

cresterea competitivitatii intr-un aspect face mai lesne cresterea competivitatii in alte asecte. 

Economic. Transmisiile precesionale sunt produse innovative si inca nu s-au manifestat ca 

produse libere pe piata, astfel aspectul economic legat de vanzari, transpportare, punerea in 

functie, instalarea etc. inca nu este specificat. Cu toate acestea particularitatile functional-

constructive déjà bine cunoscute denota faptul ca transmisiile prtecesionale pot cu success sa 

concureze economic cu alte transmisii, iar in unele cazuri pot sa le inlocuiasca definitiv. 

Standardizare. Din punct de vedere al standardizarii transmisiile precesionale in conditiile 

industrial clasice ale secolului 20 au un rating scazut datorita esentei sale – dinti cu profile 

nestandarde si determinate de mai multi parametric. Odata cu integrarea domeniului de fabricare 

cu tehnologiile informationale industriale (CAD, CAE, CAPP, CAM, CNC  etc.), dar mai ales 
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datorita dezvoltarii conceptului fabricarii additive aspectul competitivitatii legat de nivelul de 

standardizare are un rol tot mai mic. Acest fenomen este unul global si se manifesta prin 

conceptul da fabricare directa, concept care permite transmisiilor precesionale sa-si creasca 

nivelul de competivitate in aspectul tehnico-tehnologic si, in consecinta si cel economic.  

Tehnico-tehnologic. Fabricarea directă este un concept în evoluție în tehnologia de 

fabricație. Ideea este de a obține avantajele producției de masă convenționale (cum ar fi un 

volum mare de ieșire, un cost scăzut pe unitate, interschimbabilitate fiabilă și control al calității 

și necesitate minimă de ore de muncă-persoană), ocolind în același timp dezavantajele sale (în 

principal, intensitatea investitiilor și timpul asociat cu munca în sala cu utilaje).  

Fabricarea directă este una, practic, instantanee si reprezinta următorul pas în dezvoltarea 

treptată a tehnologiei de fabricație, care implică o inovație suplimentară în tehnologia informației 

(IT) și integrarea sa în producție, până la punctul în care mașinile controlate de computer pot 

crea produse finite direct din informații (prin fișiere digitale, adică „planuri electronice”) fără a fi 

nevoie de activitati si obiecte intermediare.  

Dacă o piesă poate fi creata orientând laserul către anumite locuri în care pulberea sau 

lichidul se schimbă în solid, atunci nu este nevoie de matriță, așa cum ar fi în mod tradițional 

necesar pentru astfel de piese. 

Deși fiecare deceniu de după cel de al doilea război mondial a adus progrese impresionante 

în dezvoltarea IT și integrarea sa în producție, o eră de producție directa si instantanee robustă și 

larg distribuită abia acum începe. Cel de al doilea deceniu al secolului 21 a oferit o serie de 

concepte de dezvoltare industriala si in primul rand a conceptului Industry 4.0. In toate aceste 

concept digitalizarea, informatizarea devin parti integrante ale productiei materiale. 

 

 
Figura 52. Initiative de dezvoltare industriala in secolul 21 

 

Conditiile industriale ale secolului 20 nu au fost suficiente pentru cresterea competitivitatii 

transmisiilor precesionale, deoarece masinile unelte de uz larg nu ofera miscari de jenerare a 

suprafetelor specifice formei danturii rotilor precesionale, cu toate ca sculele necesare generarii 

danturii sun de forma simpla – conica. Utilizarea rectificarii cu pietre in foma de trunchi de con 

pentru formarea integrala a danturii este de productivitate joasa datorita capacitatii joase de 

aschiere la rectificare.  
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13.1. Prelucrarea danturii precesionale la viteze mari 

 

Una din solutiile moderne reprezinta utilizarea frezarii cu rularea precesionala a profilului 

danturii cu freze elicoidale conice in corespundere cu conceptul prelucrarii la viteze mari – HSM 

(High Speed Machining). 

 

 
Figura 53. Freze elicoidale conice pentru prelucrarea danturii precesionale la viteze mari 

 

Limitarile aschierii clasice legate de temperaturile extreme la aschiere sunt depasite prin 

sporirea drastica a vitezei de aschiere (fig. 54), astfel incat sa se lucreze la temperaturi 

acceptabile.  

 

 
Figura 54. Temperatura aschierii in functie de viteza aschierii  [59, 60] 

 

Aschierea la viteze mari permite sa fie sa sporeasca productivitatea eliminarii materialului 

semifabricatului datorita vitezei mari, respectiv scade puternic timpul operational (fig. 55). 

Rugozitatea stratului superficial este una fooarte avantajoasa, valorile Ra de 0,2μm și valorile Rz 

mai mici de 3μm sunt obisnuite. Este foarte important faptul ca fortele de aschiere devin mai 

mici odata cu cresterea vitezei de aschiere, astfel la prelucrarea suprafetelor laterale a dintilor nu 

se manifesta erorile provocate de nerigitate. 
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Figura 55. Proprietati generale ale procesului de aschiere la viteze mari [59] 

 

Deși prelucrarea cu viteză mare nu este conceputa ca o metodă pentru producerea de 

componente de înaltă precizie, totuși permite o avansare substantiala a acestui domeniu de 

prelucrare de înaltă precizie.  

 

Tabelul 3. Domenii de aplicare a prelucrarii la viteze mari [59] 

Caracteristici Aplicatii Exemple 

Calitate inalta a suprafetelor 
Prelucrarea de  precizie 

Componente speciale 

Prelucrarea stantelor, 

matritelor, puansoanelor 

Componente de mecanică 

optică și mecanică de precizie 

Forte de aschiere mici 
Prelucrarea componentelor cu 

pereți subțiri (nerigizi) 

Industria aerospațială 

Industria auto 

Industria aparatelor 

electrocasnice 

Frecventa inalta de excitare 

Prelucrare fără vibrații a 

componentelor din materiale  

dificil de prelucrat 

Componente de precizie 

Industria optică 

Evacuarea caldurii odata cu 

achiile 

Prelucrare fără distorsiuni 

termice 

Piese in lucru mai reci 

Componente de precizie 

Aliaje de magneziu 

 

Există mai multe modalitati de definire a domeniului si/sau a conceptului “Prelucrarea la 

Viteze Mari” - High Speed Machining [59, 60]: 

 Prelucrarea la Productivitate Mare. 

 Prelucrarea cu Avansuri Mari (High Feed Machining) - avansurile mari pot fi utilizate, în 

special, la fazele tehnologice de degroșare și la fazele tehnologice de finisare cu condiția 

utilizării sculelor cu geometrie specială la varf ce favorizeaza formarea rugozității joase. 

 Așchierea la Viteze Mari (High Speed Cutting) - factorul principal ce asigură înalta 

productivitate este viteza de așchiere. 
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 Prelucrarea cu Avansuri Mari la Viteze Mari de Așchiere (High Speed and High Feed 

Machining) - factorii principali ce asigură înalta productivitate este produsul (cuplul) 

viteza de așchiere multiplicata la avansul pe rotatie (pe dinte). 

 Prelucrarea la Turații Mari (High Rotational Speed Machining) - in prezent în 

construcţia maşinilor – unelte sunt considerati in calitate de arbori principali cu turaţia 

înaltă arborii cu turaţia de peste 6300 rot/min.  

Indiferent de abordare este vorba de fapt de posibilitățile de asigurare a înaltei productivități 

de creare a suprafețelor pe obiectele prelucrate. Productivitatea este direct proporțională cu 

viteza de înlăturare (volumul) a adaosului de prelucrare vstVad   ( v  - viteza de așchiere, t  - 

adâncimea de așchiere, s  - avansul,). 

 

13.2. Fabricarea aditiva a rotilor dintate 

13.2.1. Evolutia fenomenului “Fabricarea Aditiva” (Additive 

Manufacturing) 

 

Evoluția producției aditive (AM - Additive Manufacturing) în ultimele trei decenii a fost cu 

nimic mai puțin decât extraordinara. AM a cunoscut o creștere de sute de ori pentru 18 din 

ultimii 27 de ani, pornind de la un set promițător de tehnologii necomercializate la începutul 

anilor 1980 si ajungand la o piață în valoare de peste 14 miliarde de dolari [61, 71]. Piața AM va 

crește până la mai mult de 21 miliarde USD până în 2020. Această creștere a fost posibilă prin 

îmbunătățiri ale materialelor și tehnologiilor AM și este determinată de factorii de piață care 

necesită utilizarea acestuia, cum ar fi: cicluri mai scurte de dezvoltare a produselor, creșterea 

cererii de produse personalizate și personale, concentrarea sporită și reglementările privind 

durabilitatea, costul de fabricație redus etc. 

În ultimii treizeci de ani, utilizarea tehnologiei AM a suferit, de asemenea, o transformare 

majora. Aplicațiile timpurii  ale AM s-au concentrat pe modele și prototipuri. Pe măsură ce 

tehnologia s-a maturizat, AM a jucat un rol major în producerea de unelte rapide moi (de 

exemplu matrițe de turnare cu vid și silicon). Astăzi este folosit și pentru producția de piese și 

produse de uz final. Cu toate acestea, nu toate piesele sunt posibile sau rentabile pentru a 

produce utilizând AM. Acest lucru necesită o mai bună înțelegere asupra când, de ce și cum se 

manifesta oportunitățile și constrângerile asociate cu aceste tehnologii. 

 

13.2.2. Stereolitografia (SLA) 

Stereolitotografia (SLA – Stereolithography) este o formă de tehnologie de imprimare 3D 

utilizată pentru crearea de modele, prototipuri, piese fabricate gata in regim „strat cu strat” 

folosind procese fotocimicee, astfel incat lumina provoaca legarea selectiva a monomerilor in 

polimeri, care constituesc apoi corpul unui solid tridimensional.  
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Figura 56. Fabricarea prototipurilor prin metoda stereolitografică de [61] 

 

13.2.3. Proces hibrid bazat pe injectia materialului in stare lichida 

(POLYJET) 

 

PolyJet este o tehnologie puternică de imprimare 3D care produce piese, prototipuri și 

scule netede, precise. Cu o rezoluție microscopică și o precizie de până la 0,014 mm, poate 

produce piese cu pereți subțiri și geometrii complexe folosind cea mai largă gamă de 

materiale disponibile cu orice tehnologie. Acest sistem este hibrid, deoarece combina 

injectia lichidului pentru materializarea sectiunii piesei şi solidificarea ca la 

stereolitografie. Un sistem Polyjet este demonstrat in figura 57. 
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Figura 57. Sistem si procedeu PolyJet [61, 63, 64] 

 

 

13.2.4. Fused Deposition Modeling (FDM) – depunere prin extrudarea 

materialului 

 

La extrudarea materialului se utilizeaza fire din poliamida, nylon, ceara, plastic ABS 

etc., care sunt incalzite pana la temperatura de pretopire, dupa care are loc extrudarea lui 

intr-un dispozitiv de depunere (cu reducerea diametrului pana la 0,12 - 0,15 mm. 

Dispozitivul se deplaseaza in planul depunerii, iar materialul topit si extrudat se solidifica 

la racire formand o sectiune a modelului virtual 3D [61, 63, 65]. 

Procedeului prevede un control riguros al temperaturii la care este incalzit şi depus 

materialul. De exemplu, firul de plastic ABS se incalzeste la temperatura de 270°C, fiind 

intr-o stare semilichida gata de extrudare printr-o duza de 0,254 mm sau 0,127 mm in 

regim optimal. 

Mişcarea duzei in plan este controlata numeric de calculator (fig. 58). Piesa in proces 

de fabricatie se afla fixata pe un suport, care dupa formarea completa a unui plan se 

deplaseaza incremental si controlat numeric pe directia perpendiculara. 
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Figura 58. Fused Deposition Modeling (FDM). Schema principiala a tehnologiei [61] 

 

Caracteristicile importante ale tehnologiei FDM sunt viteza mare de depunere, conditii 

de securitate a muncii perfecte, calitate buna a obiectelor procesate.  

Tehnologia FDM este pe larg aplicata in domenii cum ar fi: industriile auto si 

aerospatiala, produse de larg consum, medicina, arhitectura etc. (fig. 59).  

 

 
Figura 59. Modele de roti dintate  realizate prin tehnologia FDM [62] 

 

Obiectele fabricate prin FDM pot fi: piese funcţionale nemetalice, prototipuri, modele etc., 

dar cel mai frecvent prin aceasta metoda se fabrica scule şi matriţe pentru producţia de serie mică 

prin turnare si injectie. 
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13.2.5. Selective Laser Sintering (SLS) - sinterizarea selectivă cu laser 

 

Fenomenologic tehnologia este similara stereolitografiei, doar ca:  

 in loc de lichid ce se intinde perfect orizontal se folosesc pulberi (mono-, bi- sau 

multi-componente) ce trebuie distribuite orizontal cu un dispozitiv special; 

 solidificarea se face prin sinterizare cu laser (sudarea superficiala sau topirea 

partiala a particulelor pulberii)  

 

 
Figura 60. Sinterizarea selectivă cu laser (Selective Laser Sintering - SLS) . Schema principiala [61] 

 

Tehnologia foloseste diferite pulberi si amestecuri de pulberi cum ar fi:  

 pulberi din poliamida (PA1500, DuraForm PA, PA1300GF, PA2200, PA3200GF etc.),  

 ulberi metalice (DirectSteel 50-V1, MC3201, RapidSteel 1.0, RapidSteel 2.0 etc.),  

 pulberi de cuart sau pe baza de zirconiu si altele. 

Tehnologia permite formarea pieselor gata pentru utilizarea functionala cum ar fi: 

piese complexe in loc de ansamblu, piese metalice si modele complexe in culori, 

implanturi chirurgicale, miezuri pentru formele de turnare etc. 

 

 
Figura 61. O piesa sinterizata selectiv cu laser in locul unui ansamblu [11.5] 

 

 



102 

13.2.6. Topirea selectiva cu laser (Selective Laser Melting -SLM) 

 

Topirea selectiva cu laser se deosebeste sinterizarea selectiva cu laser prin faptul ca 

particulele pulberii distribuite sunt complet topite, astfel incat stratul procesat obtine o 

contractare (spre deosebire de tehnologia SLS la care contractarea stratului nu se produce) 

(fig. 62).  

 
Figura 62. Topirea selectiva cu laser si efectul de contractare [62] 

 

Schema principiala a tehnologiei Selective Laser Melting (SLM) este prezentata in 

figura 63. Atmosfera in care are loc procesarea pulberii este una inerta si controlata (argon 

sau nitrogen), oxigenul fiind practic redus la concentratii minime. 
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Figura 63. Schema principiala a prototiparii rapide prin topire selectiva cu laser [61, 63, 66]  

 

Tehnologia permite fabricarea pieselor functionale cu densitate de 100%, cu 

proprietati capabile sa asigure o functionalitate similara cu cele ale pieselor fabricate prin 

tehnologii traditionale.  

Exemplede piese fabricate prin topirea selectiva cu laser sunt date in figura 64.  

 

 
Figura 64. Piese realizate prin topirea selectiva cu laser [62] 

 

 

13.2.7. Sinterisarea directa a metalelor cu laser (Direct Metal Laser 

Sintering - DMLS) 

 

Tehnologia Direct Metal Laser Sintering (DMLS) este similara tehnologiei Selective 

Laser Melting (SLM). Deosebirea consta in faptul ca topirea este categoric mai profunda, iar 

datorita finetei fractiilor pulberii (<20 mkm) sunt cu mult mai inalte caracteristicile 

mecanice ale obiectelor procesate si functionalitatea lor este mai mare. In plus, precizia 

dimensionala a pieselor fabricate este mai inalta, iar rugozitatea suprafetelor mai mica in 

comparatie cu alte procese similare. 

Unele aplicatii ale tehnologiei DMLS sunt date in fig. 65. 
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Figura 65. Piese metalice realizate prin tehnologia DMLS [67] 

 

13.2.8. Laser Engineered Net Shaping (LENS) - modelarea controlata fina 

cu laser  

 

Ca si alte procese de functioneaza in baza de pulberi tehnologia LENS se bazeaza pe 

depuneri de material din pulberi. Deosebirea consta in faptul ca aici toate deplasarile 

functionale sunt realizate de masa de lucru si aceste deplasari sunt nu numai pe 

coordonatele X, Y, si Z, dar sunt posibile si rotiri in jurul axelor X (A) si Y (B) (fig.  66). 

Mai multe axe controlate a facut posibil ca tehnologia sa fie realizata atat pe instalatii 

dedicate, cat si pe centre de prelucrare cu posibilitatea de alternare cu prelucrarea 

mecanica.  
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Figura 66. Schema principiala a procesului LENS 

 

Procesul se produce in camera cu atmosfera inerta controlata in cazul instalatiilor 

dedicate si pe masini CNC in conditiile cand zona de depunere este sub influenta 

concentrata a unui flux de gaze inerte. Acest lucru este important pentru excluderea 

oxidarii stratului in timpul depunerii şi pentru a putea garanta proprietatile piesei fabricate.  

Prin aceasta tehnologie pot fi create piese din foarte diferite materiale: oteluri 

inoxidabile, aliaje de nichel, oteluri de scule, aliaje de titan, superaliaje, cobalt, et c. 

Exemple de obiecte formate prin tehnologia LENS sunt date in fig. 67.  

 

 
Figura 67. Piese realizate prin tehnologia LENS [69] 

 

13.2.9. Electro Beam Melting (EBM) - topirea cu flux de electroni 

 

Tehnologia EBM se deosebeste de tehnologiile descrise mau sus in baza de pulberi 

prin faptul ca laserul este inlocuit cu un dispozitiv ce produce flux de electroni cu puterea 

de aproape 4 kW. Energia cinetica a electronilor se transforma in caldura si are topirea 

pulberii metalice. Intregul proces se desfajoara intr-o camera vacuumata, profunzimea 

caruia depinde de material si este mai mic pentru aliajele de titan şi mai mare pentru 

oteluri. 

Schema acestui sistem este data in figura 68. 
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Figura 68. Electro Beam Melting (EBM) - topirea cu flux de electroni [61] 

 

In fig. 69 sunt prezentate piese din Ti-6A1-4V fabricate prin EBM.   

 

  

Figura 69. Piese realizate cu tehnologia EBM [62, 70] 
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13.2.10. 3D Printing (3DP) - tiparirea tridimensionala  

 

Tiparirea tridimensionala formeaza piese si modele fizice prin solidificarea cu adeziv 

lichid ce este depus in stratul de pulbere al sectiunilor piesei in mod succesiv (fig. 70) . 

Aceasta tehnologie este o tehnologie standard de tiparire, cunoscuta de la imprimantele cu 

jet de cerneala.  

 
Figura 70. Schema principiala a tiparirii 3D [61, 63, 65] 

 

Exemple de piese tiparite 3D sunt date in fig. 71. 

 

    
Figura 71. Piese obţinute prin procedeul de tipărire tridimensională 

 

13.3. Materiale plastice utilizate pentru fabricarea rotilor dintate 

 

Unul dintre cei mai importanți pași în prototiparea pieselor, este alegerea materialului. 

Anume alegerea materialului corect, în tandem cu imprimanta 3D  poate da caracteristici 

performante la printarea prototipului. La etapa actuală, există o mare varietate de materiale 

plastice, folosite in funcție de procesul de printare 3D, cu o serie de caracteristici orientate spre 

fabricarea unor piese cu indici de calitate înaltă.  

Tehnologiile de modelare a depunerilor condensate sunt cele mai cunoscute pentru utilizarea 

materialelor plastice in imprimarea 3D. Acestea au forma unei bobine cu filament care trebuie 

introduse în sau pe imprimanta 3D. În acest capitol voi analiza avantajele și dezavantajele 

https://printello.ro/printare-cu-imprimanta-3d-material-extrusion/
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materialelor pentru a veni cu argumentări pro și contra în alegerea variantei optime de printare a 

roților dințate. Mai jos este construită piramida materialelor plastice de bază, prin care se observă 

o delimitare în trei grupe mari:  

I. Plastic standard (aplicații simple); 

II. Plastic ingineresc (aplicarea în diverse scopuri inginerești pentru obținerea caracteristici 

buni de fiabilitate și rigiditate); 

III. Plastic Avansat (combinație din plastic ingineresc plus și alți componenți pentru 

fabricarea pieselor cu caracteristici mecanice, termale, chimice avansate și aplicare cu 

rezistență ridicată). 

 

 
Figura 72. Materiale plastice pentru roti dintate [72] 

 

ABS - Acrylonitrile butadiene styrene (Acrilonitril butadien styren). Astăzi, ABS este cel 

mai popular plastic pentru imprimantele 3D. Structura specială a acestui polimer îi permite să 

reziste pastrandu-si rigiditatea la solicitări mecanice puternice, inclusiv la socuri si la temperaturi 

de pana la 100oC. Materialul are stabilitate dimensională ridicată, iar obiectele tipărite au un 

finisaj lucios (parametrii de imprimare pot fi ajustati). Este rezistent la alcalii, la grăsimi, la 

benzină și alte medii agressive. 

PLA - Polylactic acid (Acid polilactic). PLA a devenit un material popular datorită faptului 

că este produs economic din resurse regenerabile. În 2010, PLA a avut al doilea volum cu cel 

mai mare consum al oricărui bioplastic din lume, deși încă nu este un polimer de bază. Aplicarea 

sa pe scară largă a fost împiedicată de o serie de neajunsuri fizice și de procesare. PLA este unul 

din cele mai utilizate materiale de filament din plastic în imprimarea 3D. 

Nylonul. Nylonul este o denumire generică pentru o familie de polimeri sintetici, pe bază de 

poliamide alifatice sau semi-aromatice. Nylonul este un material termoplastic mătăsos, care 

poate fi prelucrat prin topire în fibre, filme sau forme.  

Nylonii sunt de obicei descriși în funcție de numerele 6, 66, 11, 12 etc.,  care se referă la 

caracteristicile structurilor lor moleculare. Deși există multe tipuri de nylon, cele mai raspandite 

sunt Nylon 6 și Nylon 66. 
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Nylonul 6 și Nylonul 66 au proprietăți mecanice, termice și electrice foarte similare. Ambele 

sunt disponibile într-o varietate de culori și formulări care sunt proiectate pentru a îndeplini 

cerințele specifice ale aplicației.  

Nylonul 6 este cel  mai  des utilizat pentru piese din angrenaje. Este o opțiune adecvata 

pentru o gamă largă de sarcini. De fapt, dintre toate materialele utilizate in tehnologia FDM, 

nylonul are cea mai diversă listă de caracteristici utile. Nylonul este cel mai versatil material 

pentru imprimarea 3D.  Nylonul se asemănă mult cu plasticul ABS, cu toate acestea, are o 

rezistență mai bună la temperatura ridicată a imprimării 3D, este rezistent mecanic in conditiile 

angrenarii, este suficient de dur. Principalul dezavantaj al nailonului este timpul mai lung de 

solidificare. 

PEEK - Polyether ether ketone (Polieter eter cetonă) este un polimer organic termoplastic 

incolor din familia poliarleterchetonă (PAEK), utilizat în aplicații inginerești, inclusiv in 

tehnologiile aditive pentru piese solicitate puternic. Materialele plastice din această familie 

suporta perfect sarcinile mecanice, fluctuațiile de temperatură și influențele chimice, Posedă 

rezistență mecanică ridicată și rigiditate, rezistenta la uzura, rezistență ridicată la fluaj. Rezistă la  

raze X și raze gamma. 

Utilizarea PEEK la imprimarea 3D este limitata de temperatura relativ inalta  de încălzire a 

extruderului ce depășește 340oС. Materialele PEEK cu proprietățile lor excelente sunt utilizate în 

cele mai exigente aplicații din industria auto, aerospațială, chimică și medicală. Se pot utiliza 

prin tehnologiile de printare FDM, SLS.  

PEI - Polyetherimide (Polieterimida). PEI este un termoplastic amorf, chihlimbar-

transparent, cu caracteristici similare plasticului PEEK. Comparativ cu PEEK, PEI este mai 

ieftin, dar are o rezistență la impact și o temperatură de utilizare mai mici. Datorită proprietăților 

sale adezive și stabilității chimice PEI a devenit un material popular pentru imprimantele 3D. 

MC Nylon și Duracon.  

MC Nylon este abrevierea „MONO CAST” si Nylon - în esență poliamidă 6 [73].  

 

Tabelul 4. Proprietățile mecanice ale MC Nylon și Duracon [73] 

Proprietatea Unitati 
MC Nylon Duracon (Acetal 

Copolimer) MC901 M602ST 

Greutatea specifica  1.16 1.23 1.41 

Limita de rezistenta la tractiune MPa 96 96 61 

Alungirea relativa % 30 15 40 

Modulul de elasticitate E la tractiune MPa 3432  2824 

Limita de elasticitate la compresiune MPa 103   

Tensiunea elasticitate la compresiune 

(5%) 
MPa 95 115 103 (10%) 

Modulul de elasticitate E la compresiune MPa 3530 4640 2700 

Limita de rezistenta la incovoiere MPa 110 140 89 

Modulul de elasticitate E la incovoiere MPa 3530 4640 2589 

Coeficientul Poason  0.4  0.5 

Duritatea Rockwell Scala R 120 120 119 

Limita de forfecare MPa 70.9  54.9 

 

Duracon este un termoplastic cristalin numit si poliacetal (polyacetal). Este unul dintre cele 

mai populare materiale plastice din inginerie. Caracteristicile acestor materiale plastice sunt: 
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capacitatea de functionare cu lubrifiere minimă sau fara ea, datorită lubrifierii lor inerente, 

functionarea silentioasa, sunt usoare si sunt excelent rezistente chimic la substanțe chimice 

organice și alcalii [73]. 

Pe de altă parte, aceste materiale plastice sunt supuse unor instabilități dimensionale mai 

mari, datorită coeficientului lor mai mare de expansiune termică și absorbției de umiditate. 

Acestea trebuie luate în considerare la proiectarea pieselor din plastic. Prin urmare, inginerul 

proiectant ar trebui să fie familiarizat cu limitările impuse rotilor dintate din plastic. Este necesar 

ca rotile dintate din plastic să fie puse în funcțiune după un test practic. 

În tabelul 4 sunt indicate proprietățile mecanice în condiții de încercare standardizate. În 

ceea ce privește aceste proprietăți mecanice, rezistența tinde să scadă dacă temperatura crește. 

Proprietati termice. În comparație cu oțelrile materialele plastice sunt cu mult mai sensibile 

dimensional la schimbarea temperaturii. Proprietățile termice ale Nylonului MC și ale 

Copolimerului Acetal sunt date în tabelul 5. 

 

Tabelul 5. Proprietati termice ale MC Nylon și Duracon [73] 

Proprietatea Unitati 
MC Nylon Duracon (Acetal 

Copolimer) MC901 M602ST 

Conductivitatea termica W/(m*k) 0.23 0.44 0.23 

Coeficientul de dilatare termica liniar 10-5/Co 9.0 6.5 9.0 

Temperatura specifica kJ/(kg*K) 1.67  1.46 

Temperatura de deformarte termica la 1.82 

MPa 
Co 200 200 110 

Temperatura de deformarte termica la 

0.445 MPa 
Co 215 215 158 

Temperatura de functionare continua Co 120 150 95 

Punctul de topire Co 222 222 165 

 

Proprietatea de absorbție a apei. Proprietățile mecanice și proprietățile termice ale 

materialelor plastice se deteriorează atunci când materialele plastice absorb umezeala. 

 

Tabelul 6. Absorbtia apei a materialelor plastice MC Nylon și Duracon [73] 

Proprietatea Unitati Nylon MC901 Duracon M90 

Rata absorbtiei de apa (20Co, in apa, 24 ore) % 0.8 0.22 

Valoarea de saturatie (in apa) % 6.0 0.8 

Valoarea de saturatie (in aer, 20Co) % 2.5 – 3.5 0.16 

 

Comparativ cu MC Nylon, Duracon este pai putin sensibil la absorbtia apei. 

Dimensiunile rotilor dintate din nailon MC se modifică odată cu conținutul de umiditate. Acest 

lucru poate determina modificarea dimensiunilor s de la momentul achiziției până la momentul 

utilizării. In următoarea figură se arată efectul conținutului de umiditate asupra dimensiunilor 

Nylonului MC901. 

Proprietate anticorozive ale MC Nylon și Duracon [73]. 

MC Nylon. Nylonul MC901 are aproape același nivel de anticorozie ca și rășinile din nylon. 



111 

 
Figura 73. Variația dimensională a MC901 functie de nivelul de umiditate [73] 

 

În general, Nylonul MC901 are o proprietate de solvent antiorganic mai bună, dar are, in 

acelasi timp, o proprietate antiacidă mai slabă. Proprietățile sunt după cum urmează: 

- are proprietarti anticorozive slabe in medii de acizi neorganici, chiar și la o concentrație 

scăzută la temperatura normală - nu trebuie utilizat fără teste suplimentare; 

- are proprietati anticorozive mai bune in medii de acizi organici decat in medii de acizi 

neorganici, cu exceptia acidului formic; 

- are proprietarti anticorozive bune in medii de alcaline neorganice la temperatura camerei, 

dar poate fi utilizat pana la un anumit nivel de concentrație (ce urmeaza a fi stabilit prin 

teste); 

- are proprietarti anticorozive bune in medii de solutii de saruri neorganice la temperaturi și 

concentrație inalte; 

- este stabil in medii de compușii organici din seria esteri și cetona la temperatura camerei; 

- este stabil in medii de compușii organici aromatici la temperatura camerei; 

- este stabil în uleiuri minerale, vegetale și animale la temperatura camerei. 

Duracon. Una dintre caracteristicile remarcabile ale Duracon este rezistența excelentă la 

substanțele chimice organice și alcalii. Cu toate acestea, are dezavantajul de a avea un număr 

limitat de adezivi adecvați pentru procesul de depunere. Principalele sale proprietăți sunt: 

- Rezistență excelentă împotriva in multe medii de substante chimice anorganice cu 

exceptia acizilor puternici precum acidul azotic, acidul clorhidric și acidul sulfuric, in 

care va fi corodat; 

- Produsele chimice de uz casnic, cum ar fi detergenții sintetici etc., nu au aproape niciun 

efect asupra Duracon. 

- Nu se deteriorează chiar și în timpul funcționării pe termen lung în uleiul de lubrifiere la 

temperatură ridicată, cu excepția cazurilor cand sunt folositi în lubrifianți aditivi de înaltă 

calitate. 

- In medii de grăsimi se comportă la fel de bine ca si in lubrifianții cu ulei. 

Sistemele de transmisie ale masinilor de uz casnic utilizeaza frecvent roti dintate din 

materiale polimerice cum ar fi PLA (Acid polilactic) fabricate prin injectie. Una din metode de 

dezvoltare a rotilor dintate este ingineria inversa, metoda ce permite constituirea modelelor 3D 

pornind de la un obiect real existent scanat si masurat [74]. 



112 

  
Figura 74. Roata dintata din PLA (Acid polilactic) a angrenajului elicoidal si modelul 3D in SolidWorks 

realizat prin ingineria inverse [74] 

 

13.4. Bunele practici de cercetare si utilizare a tehnologiilor additive 

pentru roti dintate  

 

Industriile pulberilor metalice a susținut in permanenta (încă din mijlocul anilor 1940) si au 

dezvoltat tehnologiile bazate pe utrilizarea pulberilor, dar numai în ultimii ani fabricația aditivă a 

oferit metalurgiei pulberilor o vizibilitate și mai mare, deplasând potențialul de la metalugia 

pulberilor clasica la prototiparea rapida, apoi în mediul de producție de serie a componentelor 

functionale. 

În acelaşi timp, fabricarea prin tehnologiile additive metalice a fost întotdeauna superioară 

faţa de imprimarea 3D din plastic, procesul de utilizare a pulberii metalice fiind foarte complex 

dar şi cu efecte majore [75]. Există şi cerinţe suplimentare, deoarece unele metale sub formă de 

pulbere trebuie manipulate atent în condițiile de mediu pentru a preveni explozii, iar unele 

procese necesită sinterizare sau topire pentru a atinge densitatea finală a piesei. 

În prezent, fabricarea aditivă metalică este utilizată în principal pentru producția unicată de 

piese complexe în industrii precum aerospațială și dispozitive medicale. Cu toate acestea, se 

lucrează intens pentru a crea noi procese de fabricare aditivă din pulberi metalice, adaptate şi 

optimizate pentru producția în serie de volum mare [75]. 

Pe măsura dezvoltării utilajelor şi echipamentelor, manipularea pulberilor devine din ce în 

ce mai ușor de utilizat, pot fi identificate mai multe sisteme care au configurări laser duale sau 

multiple, fapt ce sporeşte viteza de construcție a pieselor şi permite, în acelaşi timp, să fie 

fabricate piese cu elemente locale mici. 

În prezent are loc revitalizarea tehnologiei cu jet de liant metallic, tehnologie care in viitorul 

apropiat ar putea avea un punct de sprijin mai puternic pentru fabricarea pieselor metalice de 

producție largă cu rezultate similare cu turnarea prin injecție a metalelor. 

În ceea ce privește potențialul componentelor metalice imprimate din pulberi metalice se 

consideră că, în comparație cu metodele tradiționale de fabricație, cel mai mare avantaj va fi 

viteza de iterație. 

Inginerii au acum flexibilitatea de a proiecta, de a cota instantaneu, de a comanda și de a 

avea piese în termeni foarte reduşi. În plus, pot exista economii de costuri prin evitarea 

cheltuieloior mari de instalare a utilajelor specializate cum ar fi cele tradiționale precum 

prelucrarea CNC sau turnarea metalelor. 
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Pentru tehnologiile aditive de solidificare a pulberilor cu fascicol laser, cum ar fi sinterizarea 

metalică directă cu laser sau topirea selectivă cu laser, capacitatea de a utiliza același proces atât 

pentru prototipare, cât și pentru producție a oferit un avantaj strategic [75]. Există mai multe 

exemple cănd producătorii rezolvă provocările lanțului de aprovizionare legate de turnarea 

metal, trecând la opțiuni de imprimare directă a metalelor. Piesele produse au, de asemenea, 

avantajul de a fi complet dense și gata de utilizare. 

În plus, componentele metalice imprimate 3D beneficiază de designuri avansate și geometrii 

complexe atât exterioare cât şi interioare (cum ar fi canalele de răcire interne). Aceste 

componente pot beneficia de durabilitate sporită, costuri reduse, timp de realizare mai scurt și 

funcționalitate îmbunătățită. 

Aplicațiile de tipărire metalică 3D s-au schimbat mult de la apariție şi oferă posibilitatea de a 

fabrica piese metalice de înaltă rezistență cu costuri reduse. Au fost dezvoltate tehnologii si 

echipamente de imprimare metalică 3D prin introducerea unei metode sigure și rentabile de a 

produce piese rapid dintr-o varietate de metale, pulberea metalică fiind extrudată si legată strat 

cu strat. Sinterizarea piesei construite se produce într-un cuptor, unde liantul se topește și partea 

metalică finală se solidifică. 

În ceea ce privește producția pieselor cu dantura se mentioneaza ca angrenajele sunt foarte 

dificile din cauza toleranțelor strânse și a cerințelor ridicate ale componentelor. Majoritatea 

tehnologiilor de tipărire 3D în metal nu sunt capabile să îndeplinească integral aceste cerințe 

privind componentele în cantități de producție. 

Unul din procesele de stratificare inteligentă (3DEO) începe cu depunerea unui strat de 

pulbere de metal, urmand pulverizarea cu un liant propriu [75]. Apoi un instrument de tăiere 

decupeaza profilul 2-D al stratului piesei. Acest proces continuă strat cu strat până când roata 

dintata este construită. Piesa cruda este apoi sinterizată într-un cuptor pentru a topi liantul și 

pentru a atinge densitatea finală a piesei. Procesul 3DEO este capabil să obțină un finisaj 

superior al suprafeței care reduce post-procesarea. 

 

 
Figura 75. Roti dintate tiparite prin tehnologia 3DEO [75] 
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Acest lucru este deosebit de benefic pentru roti dintate, deoarece ele au o formă complexă, 

cu elemente (dinti) mici, care pot fi greu de finisat. În plus, angrenajele necesită toleranțe strânse 

pentru cas rotile trebuie să se potrivească perfect pentru a funcționa bine. 

În ceea ce privește producerea angrenajelor din polimeri se constata progrese semnificative 

în știința materialelor, care ofera posibilitatea de a imprima din materiale epoxidice și 

poliuretanice prin intermediul platformei Carbon DLS. 

Procesul Carbon Digital Light Synthesis (Carbon DLS) este o tehnologie avansată care 

folosește proiecția digitală a luminii, optică permeabilă la oxigen și rășini lichide programabile 

pentru a produce piese cu proprietăți mecanice excepționale, rezoluție inalta și finisare buna a 

suprafeței [75]. Procesul Carbon DLS permite reducerea riscurilor și reimaginarea radicala a 

produselor din piese consolidate, geometrii imposibile și rețele programabile. 

Atât tehnologiile de fuziune a patului de polimeri, cât și cele de pulbere de metal tind să 

funcționeze bine pentru angrenajele medii spre mari; sinterizarea cu laser și fuziunea multi-jet 

sunt exemple excelente în acest sens. 

Există încă probleme de finisare și rezoluție a suprafețelor cu caracteristici mai fine și 

elemente subțiri. Toleranța procesului, materialele și cerintele de finisare a suprafeței sunt factori 

importanti si trebuie să fie luate considerente atunci când este ales aditivul pentru componentele 

angrenajelor. 

 

 
Figura 76. Roti dintate printate din pulberi metalice [75] 

 
Producerea angrenaje prin tehnologii aditive se bazeaza pe doua componente: echipamentele 

trebuie să tipărească cu o precizie suficient de mare pentru a minimiza reacțiile neadecvate 

dinților rotilor in angrenare, iar materialele pe care mașinile le imprimă trebuie să reziste 

transmiterii cuplului prin dinți. Imprimantele 3D din plastic au dominat industria, dar rezoluția 

imprimare a dinților creste prea incet. Imprimantele 3D metalice dau o rezolutie mai mare, ofera 

o rezistența mare a materialului, dar până acum nu erau suficient de accesibile. 

Astazi companiile dezvoltatoare de tehnologii aditive oferă soluții rentabile pentru crearea 

de piese metalice într-o varietate de metale, inclusiv oțel inoxidabil și oțeluri pentru scule.  

Deoarece producția de angrenaje prin tehnologii extractive necesită adesea o cantitate mare 

de scule și cheltuieli generale, cum ar fi pentru matrițe de extrudare, broșe și multe altele, 

fabricarea aditivă are potențialul de a reduce unele dintre aceste costuri generale pentru a face 

atât prototiparea, cât și producția aditiva mai eficiente. Prototipuri funcționale și piese de 

producție la scară mică, precum angrenaje și componente similare, pot fi create fără grijile 

traditionale legate de scule sau costuri generale. 
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Actualmente, producătorii sunt pregătiți pentru fabricarea la scară larga prin tehnologii 

aditive a pieselor pentru angrenaje. Acest lucru permite producătorilor de angrenaje să itereze 

rapid alte proiecte, optimizând atât designul angrenajului, cât și designul sculelor sale, toate 

menținând costurile mici. 

Softurile elaborate pentru mașinile de fabricare aditivă permite utilizatorilor să regleze 

automat programarea pentru a se asigura că fiecare piesă este produsă așa cum a fost proiectată. 

Software-ul conectează echipamentele de fabricație aditivă la echipamentele de inspecție. 

Aceasta înseamnă că piesele pot fi scanate 3D și informațiile lor pot fi retransmise către mașinile 

care le printeaza, care la rândul lor își actualizează setările pentru a face următoarea piesa mai 

precisă. Aceasta închide bucla dintre fabricare și inspecție pentru a face piesele imprimate 3D să 

fie mai precise și repetabile.  

Cea mai mare provocare legata de utilizarea imprimării 3D din pulberi metalice este lipsa 

controlului calității adaptata la noile tehnologii în industrie. 

Fabricarea aditivă are propriul set de limitări. Acest lucru este în primul rând legat de 

tensiunile interne generate în timpul procesului de construire strat cu strat. In majoritatea 

cazurilor este o nevoie absolută in structura de sprijin, iar post-procesarea adaugă provocări 

suplimentare, precum ar fi aparitia neconcordanțelor de suprafață. 

Cunoasterea limitelor tehnologice, construirea așteptărilor rezonabile reprezintă o mare parte 

a fenomenului fabricarii prin imprimare din pulberi metalice.  

Provocarea majora nu este in tehnologia în sine, ci in educația din industrie. Noile tehnologii 

si modalități de a realiza piese de tipul rotilor dintate prin imprimarea 3D din pulberi necesita, în 

mod natural, un anumit timp pentru ca toată lumea să înțeleagă procesul și faptul cum poate fi 

folosit pentru a-și îmbunătăți și schimba fabricatia. 

In tehnologiile aditive din pulberi sunt foarte importante accentele pe tratamentul termic și 

pe finisarea suprafețelor functionale. 

Proprietatile necesare sunt, de obicei, definite de conditiile si mediul de functionare al piesei 

printate.Tratarea termică, în mod special pentru rotile dintate din aliaje de oțel inoxidabil, este 

practic realizata prin cicluri controlate de încălzire și răcire pentru a obține condiții sau 

proprietăți specifice. Pot fi realizate sau cresterea duritatii și a rezistenței la tracțiune, sau 

îmbunătățirea ductilitatii și prelucrabilitatii.  

La fel ca în cazul metalelor tradiționale, metalele tipărite 3D pot fi tratate termic la anumite 

temperaturi pentru a obține proprietăți necesare, astfel încât metodele tradiționale de prelucrare 

pentru rotile dintate pot fi transferate în tehnologii moderne, cum ar fi tipărirea 3D. 

Suprafețele netede și precise de pe dinții rotilor dintate permit angrenajelor să se îmbine în 

mod constant uniform, fără zgomot, motiv pentru care pregătirea suprafeței este atât de 

importantă. Orice neconcordanțe în suprafețele danturii rotilor dințate fac angrenajul mai puțin 

eficient. În mod similar, mai multe reacții și abateri de forma si cinematice vor fi introduse în 

sistem dacă angrenajele sunt fabricate mai puțin precis. Așadar, o suprafață consistentă și curată 

îmbunătățește performanța angrenajului și o face mai eficientă. Rotile dintate tipărite din pulberi 

metalice pot fi curățate la fel ca și omologii lor tradiționali din metal clasic. 

În mod obișnuit, rotile dintate ca si alte piese printate sunt sablate pentru a îndepărta orice 

urme de material în exces de pe suprafețe. De fapt, există metode abrazive și non-abrazive de 

netezire a suprafeței, dar fiecare are aplicatii si compromisuri proprii. 

Tendinta reala arata că rezoluția și finisarea suprafeței continua să se îmbunătățească din 

rezultatele tipărite direct.  
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Trecerea de la prototiparea rotilor dintate la producția lor nu este o banalitate ci un proces 

complex. Fabricarea aditivă este excelentă pentru prototiparea rapidă, dar realizarea 

repetabilității necesare pentru producția în serie este complicată. Motivul este că producția 

aditivă nu reprezinta azi o metodă standardizată de producție. Metodele standardizate clasice 

sunt realizate in etape, fiecare dintre care are o finalitate bine definita si controlabila (material, 

semifabricat, tratament termic, prelucrare mecanica etc.). In fabricația aditivă există extrem de 

multe variabile ce interactioneaza simultan si greu de controlat care pot afecta rezultatul unei 

tipăriri. Fiecare strat depus este independent de celălalt, are propriile caracteristici dimensionale, 

de masa, termice etc. și acest fapt poate crea probleme serioase cu predictibilitatea performanței. 

Orice proces de tiparire 3D din pulberi metalice incepe cu validarea prototipurilor. Pe 

măsură ce procesul crește și se refera la serii se descopera faptul ca foarte mult proceselor de 

fabricație aditivă le lipsește standardizarea în ceea ce privește controlul calității și al proceselor. 

Ca urmare, trebuie să fie dezvoltate propriile sisteme pentru a concura cu producția tradițională. 

 
Figura 77. Roata dintata realizata prin tehnologie aditiva din pulberi metalice [75] 

 

Imprimarea este doar primul pas al unui proces în mai multe etape atunci când se imprimă 

3D roti dintate din pulberi metalice. O formă geometrica aproape netă înseamnă că este probabil 

necesară o prelucrare suplimentară pentru a atinge toleranțe specifice sau finisaje de suprafață. 

Totusi este un mare avantaj in raport cu turnarea metalelor, unde forma piesei este realizată cu 

precizie joasa si necesita volume mari de prelucrari clasice. 

Hibridizarea proceselor atat aditiv-aditiv, cât și aditiv-subtractiv reprezinta o mare pârghie 

de coeziune între procese.  

Simplitatea și fiabilitatea sunt cheia pentru fabricarea aditivă, motiv pentru care a fost 

dezvoltat întregul ecosistem aditiv - de la software la imprimante si la materiale. Acest lucrui 

permite să fie perfecționtă continuu fiecare parte a procesului. Există, fără îndoială, multe 

tehnologii noi, viitoare, care vor facilita decisiv si important procesele aditive de fabricare a 

rotilor dintate. 

Se constata ca capacitățile tehnologiei de fabricație aditivă cresc într-un ritm incredibil, în 

special, cu referire la precizia dimensională si calitatea suprafetelor. 

Expertii se asteapta ca intr-un timp scurt sa poata fi fabricate eficient prin tehnologii aditive 

din pulberi metalice atat roti dintate pentru nanotransmisii si microtransmisii de precizie, cat si 

roti dintate mari.  

În plus, eliminarea limitărilor actuale în proiectarea dinților și canelurilor din fabricarea 

subtractivă va crea mai multe posibilități pentru toate metodele noi de acționare și antrenare care 

nu au fost niciodată luate în considerare înainte. 



117 

Imprimarea 3D dezvoltă componente durabile prin suprapunerea straturilor de material 

unele pe altele până la obținerea produsului necesar. În anii 1990, tehnologiile de imprimare 3D 

au fost considerate ideale doar pentru dezvoltarea produselor, iar prototiparea rapidă a devenit un 

concept mai potrivit.  

Astăzi, precizia, consistența și gama mai largă de materiale s-au consolidat în măsura în care 

tipărirea 3D este considerată o tehnică de inginerie avansată - Fabricare aditivă [76]. Obiectele 

tipărite 3D pot avea o structură sau o formă complicată și sunt întotdeauna provenite dintr-un 

model 3D digital sau dintr-un fișier CAD. Dezvoltarea produsului prin această abordare oferă 

multe avantaje față de tehnicile convenționale de producție. Este puțin probabil ca imprimarea 

3D să înlocuiască definitiv multe dintre metodele convenționale de fabricație, cum ar fi 

strunjirea, frezarea, găurirea și modelarea, care există de mulți ani și au ajutat oamenii să creeze 

produse. 

 

  
Figura 78. Elemente de analiza structurala [76] 

 

Angrenajele din mase plastice se utilizeaza într-o gamă largă de aplicații ca alternative 

semnificative angrenajelor metalice convenționale. Utilizarea angrenajelor din plastic s-au 

manifestat prin transmisii cinematice precise si greutăți mici, urmand către aplicații mai 

complexe de transmisie a puterii.  

Una din etapele pregatitoare a tehnologiei de imprimare 3D este analiza structurala. Analiza 

structurală implică utilizarea legilor fizico-mecanice și a matematicii pentru a analiza și 

prognoza comportamentul obiectului si a componentelor lui. Pentru tehnologiile aditive, analiza 

structurală este deosebit de importantă pentru a se asigura că se înțelege pe deplin gradul de 

solicitare și consecințele pentru proiectarea lor inginerească integrata constructiva si tehnologica. 

 

  
Figura 79. Tehnica Fused Deposition Modelling (FDM) de depunere strat cu strat a unei roti dintate [76] 
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Tehnica de imprimare 3D este utilizată pentru a fabrica roti dintate cilindrice din doua 

materiale plastice: PLA - Poly Lactic Acid (Acid polilactic) si ABS -  Acrylonitrile Butadiene 

Styrene (Acrilonitril butadien stiren). A fost utilizata tehnica Fused Deposition Modelling 

(FDM), iar stratificarea modelului 3D a fost realizata cu Software Cura. Este un software 

licențiat cu sursă deschisă de stratificare preferat pentru imprimanta 3D Ultimaker, precum și 

pentru alte imprimante 3D. 

 

 
Figura 80. Roti dintate fabricate prin imprimare 3D [76] 

 

Rezultatele analizei structurale cu element finit (FEA) permite sa fie stabilit materialul ce 

corespunde mai adecvat conditiilor de solicitare a danturii rotilor dintate. In cazul dat se constata 

ca roata dintata din materialul PLA (Poly Lactic Acid - acid polilactic) este mai rezistenta ca 

roata dintata din materialul ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene - acrilonitril butadien stiren). 

In calitate de criterii au fost luate intensitatea deformatiei, tensiune echivalentă, sageata 

deplasarii profilului dintelui. 

Pentru fabricarea angrenajelor sunt utilizate diferite materiale cum ar fi metalele (oțelul sau 

alama), materialele plastice (nylon sau policarbonat) [77]. Astazi, angrenajele sunt proiectate de 

software CAD și fabricate utilizând imprimante 3D. In cazul imprimarii 3D pot fi folosite 

diferite materiale: bulberi sau amestec de pulberi metalice sau ceramice, materiale plastice etc. 

Fiind tehnologii relativ noi, cel putin, in cazul fabricarii in serii fiecare tehnologie de imprimare 

3D aplicata pentru un anumit material necesita cercetari si testari sauplimentare pentru validare. 

Unul din materialele frecvent utilizat pentru confectionarea rotilor dintate este PLA (acidul 

polilactic). Prin utilizarea imprimantei 3D (in special prin Fused Deposition Modelling - FDM) 

rotile dintate sunt fabricate într-o perioadă mică, cu o precizie dimensională mai bună decât prin 

metoda convențională cum ar fi frezarea etc. 

La elaborarea tehnologiilor de imprimare 3D este important sa se tina cont de caracterul 

solicitarilor danturilor. Este importanta cunoașterea posibilitatilor de utilizare și de creștere a 

eficientei angrenajelor polimerice în diferite domenii. 

In cazul rotilor dintate cilindrice caracteristicile operaționale ale angrenajului realizat din 

plasticul PLA (acid polilactic) sunt mai bune decât a celui realizat din ABS (acrilonitrilul 

butadien stiren). Analizele arată că, dacă polimerul este cercetat si optimizat pentru proiectare, 

majoritatea angrenajelor metalice (cu exceptii) pot fi înlocuite cu angrenaje polimerice cu mai 
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multe beneficii, cum ar fi greutate mai mică, ușor de fabricat și cu cost redus, precum și cu o 

generare mai mică de zgomot. Pentru a preveni defectarea angrenajului este necesara o pata de 

contact adecvata puterii transmise, tinandu-se cont caracterul solicitarii dintilor rotilor. 

Proiectarea asistată de calculator (CAD) reduce timpul și costul prin testare, deoarece 

sistemul CAD include proiectarea, modelarea, analiza și testarea pentru eliminarea erorilor, care 

se face mai ușor. Analiza cu elemente finite (FEA) a angrenajului alcătuit din roti dintate facute 

din diferite materiale, cum ar fi PLA (acidul polilactic), ABS (acrilonitril butadien stirenul), 

nylonn12 și policarbonatul arată că nylonul este adecvat atunci când este supus la sarcini de 

tracțiune și compresiune.  

Materialul plastic PLA (acidul polilactic) utilizat pentru fabricarea de angrenaje cilindrice 

prin tehnologia de imprimare 3D este unul biodegradabil obtinut din produse din naturale (prin 

fermentarea amidonului). PLA este utilizat în imprimarea 3D deoarece usor de topit din mase 

mai mari si transformat in filament de depunere. 

Metodologia[11.20]. Fiecare proces de fabricare implică diferite etape, cum ar fi alegerea 

materialelor, conceptia, proiectarea, modelarea, fabricarea și inspecția. In cazul imprimarii 3D a 

rotilor dintate se manifesta etapele specifica: selecția materialelor, modelarea angrenajului, 

convertirea fișierului de modelare în fișier STL (Standard Tessellation Language), stratificarea 

(felierea) modelului rotilor dintate, imprimarea 3D, inspectia finala. Materialul este selectat pe 

baza proprietăților lui, modelul 3D creat prin utilizarea software-ului CAD este convertit in 

formatul STL, modelul este feliat pentru a crea componente-straturi imprimate 3D. 

La fabricarea prin imprimarea 3D exista o serie de pasi si cerinte. Selectarea planului de 

baza fata de care este plasat modelul 3D este foarte importanta, deoarece roata dintata se va 

constitui in crestere strat cu strat. In cazul rotilor dintate cilindrice cu dinti drepti situatia este 

unna simpla, fiecare strat urmator fiind similar celui precedent. Daca dintii sunt inclinati fiecare 

urmatorul strat este deplasat unghiular fata de precedentul si pe profilul dintilor se vor manifesta 

salturi cu efecte de crestere a rugozitatii si de aparitie a zonelor „nelipite” la capatul stratului. In 

cazul rotilor dintate conice fiecare urmatorul strat este de alta dimensiune si efectele aparitiei 

erorilor sunt mai pronuntate. 

Deorece filamentul depus este are o sectiune – cerc depunerea straturilor este neomogena, 

pot aparea goluri. Firul depus sub fortele de greutate si a celor de adeziune pierd din inaltime. 

Astfel se cere o ajustare a modelululi 3D stratificat la grosimea reala a stratului depus in 

conditiile deteminate de material, viteza depunerii si alte conditii externe. 

Imprimarea 3D creează piese solide prin cresterea lor pe straturi. Fabricarea pieselor prin 

această metodă oferă multe avantaje față de tehnicile tradiționale de fabricație. Este puțin 

probabil ca imprimarea 3D să înlocuiască multe metode tradiționale de fabricație, dar există 

multe aplicații în care o imprimantă 3D este capabilă să livreze piese gata cu un design rapid, cu 

o precizie ridicată dintr-un material funcțional. Înțelegerea avantajelor imprimării 3D permite 

proiectanților să ia decizii mai bune atunci când selectează o tehnică de fabricație care are ca 

rezultat livrarea produsului optimal. 

Unul dintre principalele avantaje ale fabricării aditive este viteza cu care piesele pot fi 

produse în comparație cu metodele tradiționale de fabricație [78]. Proiectele complexe pot fi 

încărcate dintr-un model CAD și imprimate în câteva ore. În cazul în care în trecut a fost nevoie 

de zile sau chiar săptămâni pentru a primi un prototip, fabricarea aditivă pune un model în 

mâinile proiectantului în câteva ore. În timp ce mașinile de fabricație aditivă mai industriale 

necesită mai mult timp pentru a confectiona o piesă. Capacitatea de a produce piese finale 
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funcționale la volume mici sau medii oferă un avantaj enorm de economisire a timpului în 

comparație cu tehnicile tradiționale de fabricație. 

 

   
Figura 81. Modelul 3D al rotii dintate din plastic si roata imprimata 3D [77]. 

 

Pentru roti dintate cilindrice au fost utilizata tehnologia de imprimare 3D din materialele: 

ABS (Acrilonitril butadien stiren), PLA (Acid polilactic), PC (policarbonat) și Nylon.  

 

Tabelul 7. Proprietatile materialelor printate 3D [78]. 

Material plastic 
Densitatea, 

g/cm3 

Modulul 

de 

elasticitate 

E, GPa 

Limita de 

rezistenta, 

MPa 

Tensiunea 

admisibila, 

MPa 

Tensiune 

la 

incovoiere, 

MPa 

PLA  (Acid polilactic) 1.29 3.76 50.1 25.05 11.02 

ABS (Acrilonitril butadien 

stiren) 
1.05 2.10 41.4 20.7 9.11 

Nylon12 1.42 5.31 79.4 39.7 17.46 

PC (Policarbonat) 1.20 2.36 60.6 30.3 13.33 

 

La dezvoltarea rotilor dintate prin tehnologii aditive se urmaresc, de regula, cateva 

obiective:  

 Proiectarea rotilor dintate imprimate 3D folosind filamente din diferite materiale de 

polimer și studierea comportamentului functionmal; 

 Selectarea metodei de imprimare 3D accesibile pentru rotile dintate; 

 Selectarea materialelor polimerice adecvate pentru rotile dintate si procesabile prin 

metoda de printare 3D; 

 Determinarea celui mai adfecvat material pentru depunerea 3D si cerintelor functionale 

ale aplicației angrenajului, inclusiv, pentru reducerea zgomotului. 

Metoda de imprimare 3D FDM (Fused deposition modeling) este selectată deoarece 

produsele sale au o rezistență ridicată și, actualmente, este cea mai utilizată metodă de imprimare 

3D. Este compatibila cu o mare varietate de filamente de materiale, precum nailon, lemn, fibră 

de carbon etc. Metoda FDM este simplă, nu necesită un lucrător expert si permite fabricarea 

rotilor dintate. 
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Tabelul 8. Caracteristici ale m,etodelor de printare 3D [78]. 

Metoda de printare 3D 
Complexi-

tatea 
Costuri 

Calificare 

operator 
Materiale 

SLA  

(Stereolithography) 
Scazuta Scazute Joasa Plastic 

FDM  

(Fused deposition modeling) Inalta Joase Moderata 

Termoplastice, lemn, 

nylon, fibră de carbon 

etc. 

SLS  

(Selective laser sintering) 
Inalta 

Foarte 

inalte 
Expert Pulberi metalice 

SLM  

(Selective laser melting) 

Foarte 

inalta 

Foarte 

inalte 
Expert Pulberi metalice 

LOM  

(Laminated Object Manufacturing) 
Scazuta Inalte Moderata Hartie, metale in table 

 

 

Tabelul 9. Exemplu de caracteristici a unor roti dintate printate FDM (m=2.5, Z=18) [78]. 

Materiale 

Forta 

tangentiala 

suportata, N 

Greutatea, Kg 

Tensiuni 

echivalente, 

MPa 

Sageata de 

deformare, 

mm 

PLA  (Acid polilactic) 133.8 0.028 7.67 0.414 

ABS (Acrilonitril butadien stiren) 110.5 0.022 6.34 0.613 

Nylon12 212 0.030 12.16 0.464 

PC (Policarbonat) 161.8 0.026 9.28 0.798 

 

Se constata ca rotile dintate printate 3D din Nylon 12 au cea mai inalta capacitate portanta, 

sageata de deformare fiind suficient de mica – 0.464. 

Fabricarea aditiva este in dezvoltare rapida si apeleaza la dezvoltarea pe mai multe directii. 

Una din ele este utilizare de noi materiale si în special compozite termoplastice armate cu fibre 

pentru procesul FDM - Fused Deposition Modelling. Se cerceteaza atat ponderea fibrelor de 

carbon in masa depusa cat si influenta lungimii fibrelor [79].  

Armarea cu fibre de carbon aratăt creșteri semnificative atât a limitei de rezistenta, cât și a 

modulului de elasticitate. Cea mai mare valoare a sporirii acestor două proprietăți a apărut în 

probe FDM din ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene - Acrilonitril butadien stiren) încărcate cu 

fibră de carbon in proportie de 40% în greutate. Sunt dezvoltate ca materie primă FDM 

compozite ABS ranforsate cu nanofibre. O creștere de aproximativ 40% a rezistenței la tracțiune 

a fost obținută la o încărcare cu nanofibre de 10% în greutate. Aplicarea compozitelor ABS 

armate cu fibră de sticlă pentru utilizare ca filament în FDM arata că fibrele de sticlă 

îmbunătățesc proprietățile mecanice ale filamentului. 

Au fost unele încercări de a dezvolta noi compozite pentru a îmbunătăți proprietățile 

termoplasticelor utilizate in  procesul FDM, dar rezultatele sunt inca nu pot fi considerate 

cuprinzătoare cu privire la o gamă largă de proprietăți mecanice în FDM a pieselor composite. 

Peletii din plasticul ABS se topesc si se amesteca cu fibre de carbon cu blenderul, astfel 

incat sa se obtina ponderea ceruta a masei fibrelor de carbon. Pot fi folosite fibre de diferite 

lungimi. Dupa amestecare este extrudat filamentul din plastic ABS armat cu fibra de carbon 
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Figura 82. Procesul de armare a plasticului ABS cu fibre de carbon [79]. 

 

. 

Se constata că, odată cu creșterea conținutului de fibre de carbon, rezistența la tracțiune 

initial creste (la 5 si 7.5%) și apoi scade. Cea mai mare valoare a rezistenței la tracțiune se 

manifesta la un conținut de fibre de carbon de 5% în greutate. 

 

 
Figura 83. Influenta ponderii masice a fibrelor de carbon in plasticul ABS asupra rezistentei mecanice [79] 
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In mod similar se manifesta efectul asupra modulului lui de elasticitate E. După o creștere a 

modulului de elasticitate E la ponderile fibrelor de 7.5% modului scade.  

Se constata ca armarea cu fibre de carbon a plasticului ABS face ca duritatea si ductilitatea 

sa scada fata de a plasticului nearmat.  

Asupra proprietatilor mecanice ale plasticului ABS armat influenteaza lungimea 

microfibrelor de carbon. Limita de rezistenta si modulul de elasticitate E sunt mai mari la 

lungimea fibrelor de 150 μm fata de lungimea de 100 μm. Diritatea nu este influentata de 

lungimea fibrelor. In schimb, la lungimea fibrelor de 150 μm fata de 100 μm sunt mai reduse atat 

ductilitate cat si limita de curgere. 

 

 
Figura 84. Influenta lungimii fibrelor de carbon in plasticul ABS asupra rezistentei mecanice (fibre de carbon – 5%) 

[79] 

 

Provocările recente și viitoare necesită astăzi mai mult decât în trecut o reconsiderare și 

transformare a proceselor de proiectare și fabricare capabile să exploreze noi concepte pentru 

componente mecanice standard sau componente complet noi. În acest scenariu tehnologiile 

Metal Additive Manufacturing (MAM) aduc un avantaj competitiv natural pentru reducerea 

timpilor de realizare a noilor idei și pentru dezvoltarea de soluții inovatoare [80]. Fiecare 

aplicație specifică are mai multe cerințe critice pentru calitate legate de alegerea materialului. 

Pentru fiecare dintre materialele utilizate este necesară dezvoltarea unui proces AM specific 

aliajului dat.  

Parametrii de proces AM optimizați se identifica prin analize microstructurale și teste 

mecanice. O atenție deosebită se acordă analizei starii de tensiune interne pentru a minimiza 

efectele de deformare post AM. Sunt importante planurile de stratificare, direcțiile  de 

construcție, preîncălzirea în timpul procesului și tratamentul termic de relaxare post-proces, 

întărirea obiectului constituit și finisarea suprafeței. 

Tehnologiile MAM permit astăzi dezvoltarea producției hibride, iar domeniul lor de aplicare 

poate fi extins la producția de serie, inclusiv a rotilor dintate. 
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Pe baza utilizării angrenajelor din plastic fabricate aditiv pentru testele de lubrifiere într-o 

fază timpurie de dezvoltare s-a născut ideea utilizării aceleiași tehnologii pentru angrenaje 

metalice cu rulare reală. 

Materialul și metodologia de fabricație ar trebui să poată asigura o sarcina de cel puțin 80% 

din cea perceputa de rotile dintate fabricate convenționale [80]. Initial nu era disponibil niciun 

material suficient pentru prototipare rapidă. Testele cu materiale de pulbere metalice existente au 

arătat o limită insuficienta a capacitatii portante de 40 până la 50%. A fost dezvoltată 

configurarea procesului MAM pentru aliajul 20MnCr5 capabil sa asigure cerintele impuse. 

Pe lângă avantajul reducerii timpului de dezvoltare, tehnologiile de fabricare additive din 

pulberi metalice pot sa asigure oportunități inovatoare de proiectare pentru performanțe chie cum 

ar fi: reducerea greutății, funcționalități suplimentare, rigiditate relativa crescută etc. 

Pentru a putea explora pe deplin aceste oportunități de proiectare, având în vedere 

complexitatea metalului pentru AM, toate aspectele de dezvoltare si de optimizare trebui 

integrate si realizate practice simultan în timpul dezvoltării proiectului. Aceasta implică 

selectarea precisă a materialelor, modelarea 3D și calculul constructive, optimizarea parametrilor 

tehnologici si, în final, formarea obiectului fizic. 

Pentru procesele de sinterizare selectiva cu Laser si topire selectiva cu Laser a metalelor din 

pulberi pe piata sunt disponibile mai multe aliaje diferite cu parametri de proces bine dezvoltați 

și soluții viabile de post-procesare. Având în vedere aliajele pe bază de fier, ar putea fi 

identificate cele mai importante două familii de oțeluri: inoxidabile si de scule. Ambele familii 

corespund cerintelor specifice industriale  cum ar fi: rezistență ridicată la coroziune și rezistență 

mecanică. Totusi, există o lipsă evidentă de material metalice capabile să ofere proiectanților 

oportunități, cum ar fi: 

 Costul moderat al materialului; 

 Caracteristici mecanice bune; 

 Rezistență ridicată la uzură; 

 Rezistență la oboseală prin contact. 

Otelul slab aliat 20MnCr5 (1.7147, EN10084-2008) a fost identificat ca fiind materialul 

metalic optim pentru procesul de topire selectiva cu Laser [80]. Oțelului 20MnCr5 este un oțel 

de calitate de cementare cu rezistență medie, recunoscut în mod obișnuit ca unul dintre otelurile-

etalon pentru roti dintate datorită rezistenței ridicate la uzură, rezistenței mecanice și raportului 

ridicat performanță/cost. 

 

 
Figura 85. Imagine sub microscop a pulberii metalice 20MnCr5 pentru depunerea prin topirea selective cu Laser 

[80]. 
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In procesul de depunere prin topire selectiva cu Laser este important controlul tuturor si 

diferitelor faze ale procesului pentru ca comportamentul piesei finale sa fie adecvat cerintelor. 

Pulberea depusa in strat este preincalzita pentru a reduce nivelul de tensiuni remanente. E de 

mentionat ca instalatiile respective dau o temperature maxima de preincalzire de 170Co, 

temperature insuficienta pentru pulberile metalice in baza de fer.  

Morfologia pulberii trebuie sa fie sferică pentru a asigura fluiditatea pulberii și garantarea 

unei depuneri mai bune a stratului de pulbere. 

Pentru testare a fost fabricate aditiv prin topire selective cu Laser roata dintata evolventica 

cu m=3 mm, Z=24, a=20o, b=12.7 mm. 

 

 
Figura 86. Roata dintata din pulbere de otel 20MnCr5 fabricata AM pentru testare [80] 

 

Utilizarea procesului de fabricație aditivă duce la efecte semnificative pentru rotile dintate 

cum ar fi reducerea greutatii (cu 13%) si inertiei (cu 8%), sporirea rigiditatii etc. Se deschide, 

astfel, posibilitatea de a obtine efecte benefice si pentru alte componente. Altfel spus, este 

necesara o proiectare integrala de subansamblu pentru noile conditii de fabricare. 

Procesul de fabricație aditivă se află într-o fază de dezvoltare foarte rapidă. Se vor califica 

mai multe materiale și productivitatea generală a mașinilor va crește de la an la an. Acest lucru 

va permite trecerea de la aplicații de prototipare la producția de serie mică chiar și pe piețe 

sensibile la costuri. 

 

13.5. Tehnologii de fabricare a rotilor dintate prin stantare 

 

In cazul necesitatii fabricarii unor serii suficient de mari de transmisii precesionale devin 

oportune tehnologiile de fabricare prin stantare din table de grosime redusa (S=2...3 mm). 

Procesele de stantare pot asigura o productivitate mare, timpi de fabricare redusi, posibilitati de 

automatizare in fluxuri etc.  

In ultima perioada s-au dezvoltat tehnologii de stantare exacte cu aplicatii multiple in 

constructii de aparate electronice, tehnologii care pot fi aplicate pentru table din oteluri moi sau 

metale neferoase. In cazul rotilor dintate precesionale se cer oteluri de calitate, care, chiar in 

stare bruta (daca nu vor fi supuse calirii sau cementarii), trebuie sa asigure parametri inalti de 

rezistenta mecanica, la uzura etc. Or, tablele laminate din aceste oteluri au o anizotropie 

pronuntata, astfel incat danturarea poate fi realizata prin prelucrare mecanica numai dupa 

obtinerea formei rotii dintate prin stantare. 

Stantarea poate fi realizata din banda si ar avea urmatoarele faze (fig. 87):  

 perforarea gaurii centrale la diametrul minim egal cu grosimea tablei (la diametre mai 

mici uzura poansonului devine mare), d0; 

 flansarea parti centrale cu formarea alezajului principal al rotii, d; 
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 decuparea corpului rotii din banda cu ambutisarea profilului exterior, D1; 

 Danturarea prin pralucrare mecanica. 

 

 
Figura 87. Fazele procesului de stantare a corpului rotilor dintate precesionale din table 

 

Mentionam ca directia flansarii si directia ambutisarii pot sa coincida sau nu. 

Posibilitatile tehnologice ale flansarii zonei centrale sunt limitate. Inaltimea h a elementului 

central supus flansarii este determinat din relatia [81]: 

SrdSdh  72.043.02/)( 0  

Unde: d  - diametrul alezajului central, mm; 
0d  - diametrul gaurii perforate, S  - grosimea 

tablei, mm; r  - raza de curbura a matritei de flansare.  

 

 
Figura 88. Parametri geometrici ai elementului supus flansarii 
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Din fig. 88 se observa ca la raze mici de flansare inaltimea h poate ajunge la valori mai mari 

de 0,7 din diametrul alezajului central d. Dar lungimea partii cilindrice a alezajului este, de 

regula, mai mica de 0,4 din d si acest fapt demonstreaza insuficienta orientarii rorii dintate 

precesionale pe alezajul principal cu eliminare a 4 grade de libertate. 

Astfel se ajunge la ideea ca orientarea rotilor dintate precesionale fabricate prin stantare in 

transmisie trebuie realizata cu implicarea suprafetei plane frontale - 3 grade de libertate eliminate 

si a gaurii centrale – 2 grade de libertate. 

Fazele tehnologiei de stantare din table sunt: 

 debitarea semifabricatului din banda, D0; 

 ambutisarea la D1; 

 decuparea fina a alezajului principal la D2; 

 danturarea prin prelucrare mecanica. 

 

 

  
Figura 89. Fazele procesului de stantare a corpului rotilor dintate precesionale din table 

 

 

13.6. Tehnologii de prelucrare a danturii roților  dințate precesionale prin 

metoda de rulare cu disc profilat 

 

Cinematica sistemului de generare a danturii 

În lucrările [82, 83, 84, 85] sunt descrise procedeele de generare prin rulare a danturilor 

roţilor conice cu profil convex-concav al dinţilor, realizate pe maşini-unelte de danturat cu 

mişcare sferospaţială a sculei în formă de trunchi de con şi de cilindru. Prin procedeele 

respective nu se pot fabrica danturi cu dinţi de dimensiuni mici, deoarece scula aşchietoare 

trebuie să reproducă geometria bolţurilor conice din dantura satelitului (în cazul procedeului cu 

sculă “trunchi de con”) sau diametrul sculei cilindrice trebuie să fie egal cu diametrul rolei din 

coroanele satelitului (în cazul procedeului de generare cu sculă în formă de cilindru).  

Dezavantajele acestor procedee constau în productivitatea de generare mică şi 

imposibilitatea de a fabrica danturi cu dinţi de dimensiuni mici. De asemenea, aceste procedee 

necesită un control riguros al dimensiunilor şi formei geometrice a sculei, care au o durată mică 

de lucru. 

Pentru a asigura generarea suprafeţelor flancurilor dinţilor cu dimensiuni mici şi majorarea 

productivităţii procesului tehnologic, se propune procedeul de generare prin rulare cu sculă de 

forma unui disc profilat periferic în arc de cerc cu mişcare sferospaţială a conturului generator. 
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Schema cinematică a procesului de generare prin rectificare [88, 94] cu sculă-disc profilat 

periferic în arc de cerc este prezentată în figurile 90 a (varianta I) şi 90. b (varianta II). 

Cinematica procedeului în varianta I include următoarele mişcări: 

1. Mişcarea autonomă – mişcarea principală de aşchiere – rotirea sculei cu frecvenţa n1, care 

determină viteza de aşchiere sau de rectificare V=πDn1, unde D este diametrul traiectoriei de 

aşchiere (diametrul traiectoriei punctului de contact al sculei cu semifabricatul). De valoarea 

vitezei acestei mişcări depinde productivitatea procesului, calitatea suprafeţei prelucrate 

(rugozitatea), existenţa sau lipsa arsurilor şi intensitatea uzurii sculei abrazive. 

 

 
 

Figura 90. Schema cinematică a procedeului de generare prin rectificare cu sculă-disc profilat periferic, varianta I 

(a) şi variaţia II (b) 

 

2. Mişcarea de aşchiere auxiliară – reprezintă o mişcare liniară a sculei de-a lungul dintelui 

în direcţia generatoarei conului roţii imaginare cu viteza avansului transversal. Această mişcare 

se realizează cu avansul SEO. De valoarea vitezei mişcării de avans transversal SEO esenţial 

depinde: rugozitatea suprafeţei prelucrate, existenţa sau lipsa arsurilor, intensitatea uzurii sculei 

abrazive. Totodată, este necesar de a lua în consideraţie faptul că în cazul dat viteza sumară se 

determină ca: 

22

EOr sVV  . 

3. Mişcarea de rulare – rotirea discretă a semifabricatului la un unghi Δψ, coordonată prin 

cinematica lanţului maşinii-unelte ”ax principal – masă rotativă”. Valoarea unghiului de rotire a 

semifabricatului în mişcarea de rulare se stabileşte prin calculul acestui lanţ cinematic. 

4. Mişcarea oscilatorie coordonată cu rularea roţii – deplasarea capului portsculă pe 

direcţia vectorului vitezei mişcării relative “sculă – semifabricat” în punctul lor de contact (este 

asigurată de construcţia dispozitivului). 

Mişcările de rulare 3 şi 4 în ansamblu determină forma profilului flancului dintelui generat, 

precum şi precizia generării, caracterizată prin valoarea poligonalităţii suprafeţei flancului 

dintelui, formate drept consecinţă a mişcărilor discrete ale sculei în procesul de generare a 

danturii. 

5. Mişcarea de avans a sculei pe direcţia axială SOO a semifabricatului (de pătrundere a 

sculei în semifabricat). 
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Totalitatea acestor mişcări ale conturului generator al sculei în raport cu semifabricatul în 

rotaţie conduce la formarea suprafeţei flancului dintelui. În rezultatul mişcării sferospaţiale a 

sculei, centrul conturului generator al acestuia descrie o traiectorie, înfăşurătoarea familiei de 

contururi ale sculei cu centrele plasate pe această traiectorie reprezintă profilul dintelui. Cu alte 

cuvinte, înfăşurătoarea contururilor generatoare poziţionate în spaţiu la o turaţie completă a 

arborelui conducător al dispozitivului reprezintă forma integră a unui dinte.  

Maşina-unealtă, prin lanţul său cinematic, asigură la fiecare cu ciclu precesional al 

sculei la rotirea roţii la un unghi de poziţionare între doi dinţi vecini. Caracterul îndepărtării 

adaosului şi calitatea prelucrării suprafeţei depind de energia procesului de aşchiere. Eficacitatea 

procesului de aşchiere la formarea profilului dinţilor prin procedeul nou propus constă în 

productivitatea mai mare a procesului de generare, în majorarea calităţii suprafeţei prelucrate, în 

diminuarea intensităţii uzurii sculei etc. Acestea depind de regimurile de aşchiere, în funcţie de 

proprietăţile materialului prelucrat şi ale sculei, de stabilitatea dinamică şi precizia de poziţionare 

a mecanismelor maşinii-unelte.  

Cinematica procedeului în varianta II diferă de varianta I prin mişcarea 2: 

2. Mişcarea alternativă de aşchiere auxiliară – SEO, este o mişcare alternativă a sculei-disc 

pe direcţia generatoarei conului roţii imaginare cu un ciclu „du-te–vino” la fiecare avans Δ al 

semifabricatului. Această mişcare se efectuează pe maşinile-unelte care asigură efectuarea 

mişcării rectilinii alterna tive a portsculei.  

Elaborarea sistemului tehnologic de generare a danturilor cu mişcare sferospaţială a 

sculei în formă de disc 

Tehnologia de generare a profilurilor convex-concave cu sculă precesională în formă de 

trunchi de con, descrisă în [83, 84, 85, 86], nu poate fi utilizată pentru crearea profilurilor roţilor 

conice cu diametrul mai mic de 80–100 mm, din cauza micşorării dimensiunilor sculei abrazive. 

Dezavantajul acestui procedeu în cazul rectificării profilurilor constă şi în uzarea neuniformă 

a sculei abrazive pe lungimea ei, fapt ce provoacă formarea ridurilor perpendiculare pe axa 

dintelui, apariţia arsurilor şi microfisurilor – toate acestea conduc la scăderea calităţii suprafeţei 

prelucrate. 

Procedeul de generare a danturilor conice cu sculă în formă de disc urmăreşte scopul de a 

înlătura dezavantajele menţionate şi de a asigura fabricarea roţilor cu dimensiuni mici. 

Procedeul (fig. 90) constă în comunicarea sculei în formă de disc a unei mişcări sferospaţiale 

cu un punct fix, care ar imita mişcările relative la angrenarea dinţilor în angrenajul precesional 

real. Mişcările transmise sculei urmează a fi coordonate în raport cu un sistem mobil de 

coordonate (X1 Y1 Z1) şi cu unul fix (X, Y, Z), originea cărora să fie plasat pe axa mesei maşinii-

unelte şi să coincidă cu central mişcării sferospaţiale. 

Pentru realizarea tehnologiei de generare a danturilor cu mişcare sferospaţială a sculei în 

formă de disc, a fost elaborat dispozitivul prezentat în figura 91, care conţine un corp 1 cu un 

element de reazem executat în formă de semicilindru pentru rezemarea lui în lăcaşul maşinii-

unelte, traversa 2 prinsă prin buloane de corpul 1, arborele-manivelă 3 pe care este montat 

balansierul 4, braţul reglabil 5. Aşezarea simetrică a braţului se asigură prin intermediul unei 

pene prismatice 6. Scula 7 împreună cu mecanismul de acţionare constructiv sunt legate cu braţul 

5, cu asigurarea posibilităţii varierii unghiului de poziţionare a sculei (β +δ) (figura 91). Schema 

cinematică a dispozitivului a fost elaborată astfel încât axele fixă Z şi mobilă Z1 ale arborelui-

manivelă 3 să se intersecteze într-un punct (central mişcării sferospaţiale) amplasat pe axa 

semifabricatului 9. Totodată, balansierul 4 este legat cu sistemul mobil de coordonate OX1Y1Z1, 
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corpul 1 – cu sistemul imobil de coordonate OXYZ, axa arborelui-manivelă 3 coincide cu axa Z1, 

iar axa de rotire a semifabricatului 9 – cu axa Z.  

La rotirea arborelui-manivelă 3, balansierului 4 şi sculei 1 li se comunică o mişcare 

sferospaţială în jurul punctului O de intersecţie a axelor fixă şi mobilă ale arborelui-manivelă 3, 

denumit centru de precesie. Totodată, cu ajutorul mecanismului 10, sculei i se comunică o 

mişcare alternativă du-te–vino spre centrul de precesie, astfel încât punctul de contact al sculei 

cu profilul dintelui să coincidă cu generatoarele suprafeţelor flancurilor dinţilor. Mecanismul 10 

cu acţionare electromecanică sau pneumatică, la rândul său, deplasează căruciorul 11, pe care se 

instalează scula 7 cu mecanismul său de acţionare (care poate fi un electromotor sau o turbină de 

turaţie mare). Pentru o deplasare rectilinie corectă, căruciorul 11 este instalat pe ghidaje. 

Balansierul oscilant este limitat de rotirea în jurul propriei axe geometrice şi execută doar 

oscilaţii în jurul axei Y a sistemului de coordonate fix OXYZ cu unghiul Θ. Aceasta se asigură 

prin blocarea balansierului cu ajutorul unui mecanism 12 de legătură cinematică, ce realizează 

încă o funcţie – comunică sculei 7 o mişcare auxiliară, descrisă de unghiurile Euler Θ şi Ψ. 

Varierea unghiului β + δ de înclinare a sculei 7 se asigură prin rotirea unui tub filetat 13, care 

permite varierea poziţionării unghiulare a căruciorului 11. 

Prelucrarea abrazivă se realizează cu ajutorul sculei 7 (figura 91), formate din trei discuri 

abrazive 14, 15, 16, profilate astfel încât interstiţiul dintre ele să fie variabil. Discurile sunt 

aşezate pe un dorn 17, distanţate de şaibe 18 şi prinse cu o piuliţă 19. Scula 7 primeşte o mişcare 

de rotaţie de la un motor (pe figuri nu este prezentat). Discurile sunt amplasate sub un unghi mai 

mare decât unghiul de nutaţie Θ. O astfel de construcţie a sculei 7 ne permite să asigurăm la 

prelucrare o mişcare a granulelor abrazive în direcţia axei sculei. Zona de aşchiere la o rotaţie a 

acesteia îşi schimbă poziţia, adică la o rotaţie a sculei 7 cu discurile abrazive 14, 15, 16 toate 

punctele periferice ale zonelor de aşchiere execută o mişcare de-a lungul axei de rotire a sculei 7.  

Datorită acestei mişcări a muchiilor aşchietoare ale discurilor 14, 15, 16, are loc o rectificare 

cu întrerupere în timp, fapt ce conduce la micşorarea temperaturii în zona de aşchiere faţă de cea 

tradiţională. 

În procesul de rectificare cu o asemenea sculă nu apar arsuri şi microfisuri. Unghiul de 

înclinare a discurilor 14, 15, 16 ne permite să sporim numărul granulelor abrazive care participă 

la aşchiere.  

Descrierea utilajului şi a metodei de rectificare a dinţilor  

Prelucrarea profilurilor descrise în [84, 85, 87] prin metoda tradiţională, practic, este foarte 

complicată, fiindcă pentru fiecare relaţie a parametrilor , , , şi z este necesar să se execute 

scule cu profiluri corespunzătoare. Se ştie că asupra formei profilului dinţilor influenţează 

valoarea unghiului axoidei conice , unghiul conicităţii rolelor , unghiul de nutaţie , numărul 

dinţilor roţilor z1, şi z2 şi raportul dintre ele. De aceea, a fost propusă metoda care asigură 

generarea unei mulţimi de profiluri ale dinţilor cu utilizarea aceleiaşi scule.  
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Figura 91. Maşină-unealtă 53A30P cu dispozitivul de generare prin rectificare a danturilor cu sculă precesională  

în formă de disc 

 

Unei rotaţii a semifabricatului în jurul axei sale trebuie să-i corespunda: n cicluri depline de 

precesie, efectuate de sculă (unde n = z1 – numărul de dinţi ai semifabricatului). Pentru generarea 

dinţilor cu modificare longitudinală, sculei i se dă forma hiperboloidului de rotaţie. Esenţa 

metodei constă în aceea că sculei rotitoare, care are forma hiperboloidului de rotire cu o pânză, 

discului de rectificat i se comunică o serie de mişcări coordonate faţă de semifabricatul rotitor. 

Totodată, suprafaţa descrisă de partea periferică a sculei faţă de semifabricatul rotitor reproduce 

un oarecare corp imaginar, care are forma roţii generatoare. 

Utilizând lanţul cinematic de rulare al maşinii de danturare a roţilor dinţate, semifabricatul 

roţii dinţate şi scula se aduc într-o mişcare coordonată – mişcarea de rulare, care reproduce 

angrenarea roţii generatoare cu semifabricatul. La fiecare schimbare elementară a poziţiei sculei 

rotitoare în spaţiu faţă de semifabricat, din acesta se scoate o parte din metal. În consecinţă, 

suprafaţa dintelui roţii prelucrate se obţine ca înfăşurătoarea unei serii consecutive de poziţii ale 

periferiei sculei rotitoare faţă de semifabricat. 

Pentru realizarea mişcărilor necesare ale sculei, a fost elaborat dispozitivul [11.31, 11.37], 

care poate fi adaptat la maşinile de danturat mărcile 5K32P, 53A11, 53A30P, 53A50, 53A80, 

5342, executate conform clasei de precizie P GO37 8–77. 

Vom examina particularităţile acţiunii reciproce a sculei cu dintele roţii prelucrate pentru 

maşina de danturat 53A30P şi dispozitivul pentru ea (fig. 92). Dispozitivul conţine două 

suprafeţe de aşezare semicilindrice, una care se instalează în locaşul căruciorului tangenţial al 

maşinii de danturat şi care, cu ajutorul pătratului de rotire a căruciorului, se instalează în poziţia 

verticală. Prin rotirea pătratului şi a manivelei de reglare a distanţei dintre axe, suprapunem axa 

arborelui-manivelă cu axa mesei. În arborele-tijă al căruciorului se instalează axul-prizon al 

transmisiei fără joc, se fixează în arborele-tijă cu ajutorul coardei. 

Pentru menţinerea strictă a dispozitivului pe axa arborelui-tijă, se utilizează a doua suprafaţă 

cilindrică efectuată în corp, instalată în locul menţinerii dornului sculei. Corpul dispozitivului se 

strânge cu ajutorul prizoanelor de corpul căruciorului tangenţial al maşinii de danturat. 
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Figura 92. Schema cinematică a maşinii de danturat modificate 53A30P 

În [88, 89, 90, 91, 92, 93, 94] s-a stabilit că în transmisiile precesionale 2K–H, mecanismul 

de legătură al satelitului cu corpul şi mişcarea lui sferică introduc o anumită eroare în poziţia 

arborelui condus, care determină neuniformitatea rotirii lui la rotirea uniformă a arborelui 

conducător. Acest neajuns se elimină prin metoda de prelucrare folosită, adică prin deplasarea 

erorii poziţiei arborelui condus pe profilul dinţilor prelucraţi. Aceasta se realizează culegând 

construcţia mecanismului de legătură şi al traversei cu corpul dispozitivului şi balansierului cu 

manivela executată în formă de sistem cu camă, care asigură stabilitatea funcţiei de transfer a 

lanţului cinematic: arbore – tijă – scula – semifabricat. La prelucrarea dinţilor prin metoda 

propusă, profilul lor se corijează la valoarea erorii unghiulare a arborelui condus, introdusă de 

mecanismul de legătură al satelitului cu corpul şi mişcarea sferică a satelitului. 

Punctul intersecţiei axei fixe şi a celei mobile a manivelei (centrul precesiei) se află pe axa 

arborelui principal al maşinii de danturat. Vom examina particularităţile interacţiunii dintre sculă 

şi dintele roţii prelucrate ( >0), a cărui axă coincide cu axa-tijă a maşinii. 

Balansierul oscilant al dispozitivului (fig. 91) se leagă cu sistemul de coordonate OXYZ, 

unde axa OZ coincide cu axa mobilă a manivelei, axa OY trece prin axa articulaţiei 

mecanismului de legătură, iar corpul dispozitivului îl legăm cu sistemul nemişcat (suportul 

maşinii-unelte) de coordonate OXYZ, axa OZ se suprapune cu axa fixă a manivelei. Centrul 

sistemelor fixe şi celor mobile de coordonate se găseşte în punctul de intersecţie a axei mobile cu 

axa fixă a manivelei (punctul de precesie). Prin rotirea arborelui X şi a perechii dinţate 75, 76, 

transmitem mişcarea de rotaţie arborelui-manivelă, adică axei OZ1, care aparţine sistemului de 

coordonate OX1Y1Z1, unde găsim suprafaţa conică cu vârful în punctul O. Toate punctele axelor 
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X şi Y descriu o anumită traiectorie închisă. Dimensiunile traiectoriei în planul OXZ le găsim 

luând în consideraţie distanţa punctului de la centrul O şi de la unghiul , iar dimensiunile 

traiectoriei în planul XY şi forma ei le determinăm cu ajutorul mecanismului de legătură al 

arborelui-manivelă cu balansierul. 

Succesiunea reglării maşinii de danturat 

Alegem regimul de funcţionare a semiautomatului din cele şapte cicluri semiautomate. 

Pentru dispozitivul dat corespunde ciclul de lucru cu „pătrunderea radială şi avans cu 

întâmpinare”. 

Reglarea semiautomatului pentru danturarea roţilor dinţate se reduce la următoarele operaţii: 

instalarea numărului de turaţii; reglarea lirei mecanismului de divizare; instalarea valorii 

avansului radial; instalarea capului-sculă; instalarea unghiului  de înclinare a capului-sculă; 

instalarea semifabricatului; instalarea direcţiei avansului; blocarea instalării avansului axial; 

blocarea distanţei dintre centre; reglarea valorii pătrunderii radiale; instalarea limitatoarelor 

lungimii de prelucrare. 

a) Instalarea roţilor de curea. Schimbarea roţilor de curea se efectuează pentru reglarea 

turaţiei arborelui-tijă a căruciorului şi se alege corespunzător vitezei necesare de rotire, care se 

află în funcţie directă cu precesia profilului dinţilor şi cu calitatea danturării. 

b) Instalarea valorii avansului radial. Valoarea avansului radial se admite în funcţie de 

cerinţele faţă de rugozitatea şi precizia roţilor danturate şi se alege după tabelul corespunzător. 

c) Reglarea lirei mecanismului de divizare. Reglarea lirei de divizare [88,89, 90, 91] se 

efectuează în funcţie de numărul dinţilor danturaţi, conform tabelului din paşaportul tehnic al 

maşinii-unelte, prin relaţia: ac/bd=24/z, unde: z – numărul dinţilor danturaţi; a, b, c, d – numărul 

dinţilor roţilor de schimb. 

Mecanismul de înclinare a lirei de divizare se fixează cu trei şuruburi. În liră e prevăzută o 

pereche de roţi de schimb e, f. În reglarea obişnuită, aceste roţi au câte 45 de dinţi şi se instalează 

aşa cum este indicat în figura 93. În cazul schimbării direcţiei de rotire a mesei, pinionul f se 

instalează pe bolţul inversării rotirii. 

d) Instalarea sculei. În scopul evitării erorilor, este necesară centrarea precisă a axei sculei 

în centrul de precesie. Pentru aceasta, în suportul oscilant instalăm dornul de centrare a vârfului 

şi deplasăm suportul în sus pe pana situată între el şi balansier, până la atingerea vârfului 

arborelui-manivelă al punctului O (centrul de precesie) cu dornul, apoi fixăm suportul în poziţia 

dată.  

La reglare, este necesar a se folosi cât mai pe larg mărimea posibilă de deplasare a sculei, 

pentru a nu permite deplasarea excesivă, care iese din limitele profilării. 

e) Instalarea limitatoarelor adâncimii de danturare. Deplasarea deplină a sculei pe 

adâncimea de danturare se reglează prin limitatoare. La contactul limitatorului cu întrerupătorul 

de cursă, la sfârşitul deplasării se aprinde becul de semnalizare şi ciclul următor nu se 

conectează. 

Pasul deplasării la fiecare ciclu se instalează cu ajutorul unui şurub. Valoarea pasului 

deplasării se alege astfel încât, în timpul deplasării sculei din partea stângă în partea dreaptă, 

numărul total de deplasări să fie egal cu numărul ciclurilor de danturare şi să corespundă 

durabilităţii sculei. 
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Figura 93. Disoâpozitivul de generare a dinților prin rectificare cu sculă precesională în formă de disc. 

f) Instalarea semifabricatului. Semifabricatul, în funcţie de formele şi dimensiunile lui, se 

instalează sau pe dorn, în dispozitivul de instalare care se centrează, după ajustaj, în tija mesei, 

sau în mandrină cu autocentrare. Trebuie de menţionat că precizia prelucrării depinde, în mare 

măsură, de precizia instalării semifabricatului. Se recomandă instalarea acestuia cu bătaia care nu 

depăşeşte 0,005...0,015 mm pe partea frontală şi cea axială. 

Schema cinematică modificată a maşinii de danturat 

Particularităţile schemei cinematice (fig. 92) a semiautomatului se manifestă prin prezenţa 

cutiei de viteze, cutiei de avans şi a mecanismului apropierii mesei. 

Mecanismul principal de acţionare este antrenat de electromotorul K4. Prin roţile de curea A 

şi B de schimb, prin cutia de viteze cu trei poziţii, printr-o pereche cilindrică 34 şi 38, prin 

perechile conice 39 şi 40, 47 şi 48, prin perechea cilindrică a căruciorului 49 şi 50, momentul se 

transmite la transmisia fără joc 75 şi 76, legată cu arborele-manivelă al dispozitivului. Lanţul de 

divizare este antrenat de lanţul principal prin intermediul arborelui V cu perechea conică 59 şi 
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58, diferenţialul cilindric, lira de divizare, prin perechea 54 şi 55 la rotirea mesei după acele 

ceasornicului, sau prin roţile 21 şi 23 şi perechea de divizare 54 şi 55 la rotirea inversă, mişcarea 

se transmite semifabricatului. 

Avansul tangenţial este posibil în cazul în care semiautomatul este completat cu mecanismul 

avansului tangenţial şi căruciorul tangenţial. În acest caz, rotirea se transmite până la cuplajul cu 

craboţi 46, ca şi în avansul axial de la arborele al XIV-lea prin roţile 23 şi 21, 20 şi 19, cutia de 

avans cu nouă trepte prin roţile 9 şi 8, perechile conice 2 şi 1, 41 şi 42, cuplajul cu craboţi 46, 

care este unit cu craboţii roţii conice 91, roţile 90, 89, 88 şi 87, perechea melcată 85 şi 86, roţile 

84 şi 82, perechea conică 81 şi 80 la piuliţa 75, care, rotindu-se, deplasează, prin şuruburile 76, 

căruciorul în direcţia avansului. Întoarcerea saniei căruciorului se efectuează de la electromotorul 

M5 al deplasărilor accelerate. 

Pătrunderea radială este posibilă în cazul în care semiautomatul este completat cu 

mecanismul pătrunderii radiale. Avansul se efectuează de la hidrocilindru, tija-cremalieră 99, 

pinioanele 95 şi 96. Pinionul 96, totodată şi piuliţa, rotindu-se, se deplasează pe şurub cu viteza 

avansului radial.  

La rectificarea tradiţională, la aşchiere participă cca 5–15% din granule, iar în cazul 

rectificării cu scule (fig. 94), numărul acestora creşte considerabil, în funcţie de unghiul de 

înclinare a discurilor 14, 15, 16. Discurile laterale 14, 16 sunt fabricate pe baza unui liant de 

vulcanit sau cauciuc. 

Părţile flexibile ale discurilor, indiferent de forţa normală pe semifabricat, lucrează în 

condiţii de presiuni variabile. În cazul în care scula efectuează mişcarea de precesie, elementele 

flexibile contactează consecutiv cu profilul dintelui, prelucrându-l alternativ din diferite părţi. La 

aşchierea combinată cu deplasarea granulelor în direcţie longitudinală şi axială, se formează o 

reţea de urme şi un microrelief analogic celui de la rectificarea cu mişcări vibratoare. 

Productivitatea unui astfel de procedeu de rectificare este de 2-5 ori mai mare decât a celui 

obişnuit. În acelaşi timp, uzura sculei abrazive 7 se reduce cu 30%. 

În figura 95 (a), (b), (c) este prezentat discul abraziv, ale cărui muchii aşchietoare ale 

stratului abraziv au o lungime variabilă de la o secţiune la alta. Proeminenţele au o lungime 

aşchietoare diferită în fiecare secţiune a discului, definită de relaţia:

 

,
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Figura 94. Scula profilată formată din 3 discuri cu interstiţiu variabil. 
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diametrul discului abraziv; zi – mărimea adaosului din piesa prelucrată, înlăturat de către o 

proeminenţă; Zmax – mărimea maximă a adaosului înlăturat din piesă; n – numărul par de 

proeminenţe aşchietoare pe disc; li – lungimea curbei proeminenţei aşchietoare a profilului 

discului. Uzura sculei cu o astfel de formă a muchiilor aşchietoare nu modifică profilul discului, 

deci decade necesitatea profilării acestuia. Prin urmare, creşte productivitatea procesului, scad 

cheltuielile legate de profilare şi de costul prelucrării. 

 

 

Figura 95. Sculă abrazivă profilată 

 

În figura 96 este prezentat discul abraziv, pe suprafaţa de lucru a căruia sunt executate 

muchii aşchietoare 23 şi adâncituri 24 (proeminenţe), repartizate pe cerc cu pas neuniform. 

Această sculă îşi păstrează dimensiunile datorită micşorării temperaturii din zona de contact şi 

este mai puţin vulnerabilă trepidaţiilor radiale ale discului.Scăderea temperaturii în zona de 

contact se datorează raportului uniform al lungimii muchiilor aşchietoare (k1 k2, k3,...kn) cu 

adânciturile (s1 s2, s3...sn), adică unde n este un număr par de adâncituri de pe o jumătate din 

discul abraziv. 

 

 

Figura 96. Sculă abrazivă cu lungime variabilă a muchiilor aşchietoare 



137 

Scula din figura 97 conţine discurile abrazive 25, 26, 27 distanţate cu şaibele 28, amplasate 

pe dornul 29 cu găuri radiale 30. Gaura centrală a dornului este divizată de separatorul 31 în 

două canale pentru alimentarea zonei de rectificare cu două amestecuri eterogene de ungere–

răcire. Canalele axiale 30 comunică cu găurile radiale 32 şi cu canalele 30, executate pe 

suprafaţa exterioară a dornului în locurile de montare a discurilor abrazive, iar celelalte 33 

comunică prin găurile radiale cu canalele executate pe suprafaţa interioară a alezajului. Discurile 

abrazive sunt prinse prin şaibele 34 şi piuliţele 35. Discurile 25, 26 şi 27 sunt montate pe 

porţiunea înclinată a dornului sub un anumit unghi faţă de axa de rotire a acestuia. Asamblarea 

discurilor cu şaibe între ele cu grosime diferită formează între muchiile aşchietoare un interstiţiu 

liniar sau ondulat. La rotirea dornului, muchiile aşchietoare ale discurilor efectuează o mişcare 

cu bătaie axială cu amplitudinea dependentă de unghiul de înclinare a porţiunii dornului şi 

diametrul sculei. Această mişcare influenţează substanţial asupra calităţii suprafeţei 

rectificatoare. 

Scula abrazivă reprezentată în figura 98 este un ansamblu analogic cu cel din figura 97, dar 

fără interstiţiu între discurile 41. Scula abrazivă din figura 99 reprezintă un ansamblu format din 

două discuri abrazive 38, fixate pe corpul 39 cu interstiţiul reglabil. Interstiţiul liniar se reglează 

cu grosimea unei şaibe de distanţare. Scula abrazivă prezentată în figura 100 constructiv se 

deosebeşte de scula din figura 99 doar prin forma ondulatorie a interstiţiului format de muchiile 

de aşchiere ale discurilor 40 şi 41.   

În ambele construcţii, unghiul de înclinare a discurilor este mai mare decât unghiul de 

nutaţie a mişcării sferospaţiale a sculei. Sculele cu interstiţiu oscilatoriu contribuie la sporirea   

vibrostabilitaţii şi la micşorarea tensiunii termice a procesului de rectificare. Prin utilizarea 

oscilaţiei zonei de aşchiere prin discuri şi întreruperea zonei de rectificare în direcţia transversală 

putem înăspri regimurile de aşchiere, spori vibrostabilitatea şi micşora tensiunea termică a 

procesului. 

 

   
Figura 97. Sculă abrazivă profilată 

 

Figura 98. Sculă abrazivă în 

formă de pachet de discuri 

Figura 99. Sculă abrazivă cu 

discuri înclinate cu interstiţiu 

liniar reglabil 
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Figura 100. Sculă abrazivă profilată cu interstiţiu ondulat reglabil 

 

Scula abrazivă din figura 100 este un ansamblu format din două discuri abrazive 40 fixate pe 

un corp 41 cu spaţiu liber de formă curbilinie între ele, discurile abrazive sunt aşezate sub un 

unghi mai mare ca unghiul de nutaţie Θ. Pentru realizarea tehnologiei de generare a danturilor 

prin rectificare cu sculă abrazivă precesională în formă de disc, a fost proiectat şi fabricat un 

dispozitiv special agregatizat cu maşina-unealtă de danturat modelul 53A30P. 

 

Concluzii 

1. Transmisiile precesionale sunt transmisii relativ noi, care odata cu aparitia lor a dat un 

impuls nou dezvoltarii tehnologice, astfel incat in noile conditii de utilizare tehnologiile 

substractive mature clasice au devenit in mare masura emergente, iar altele, aditive s-au 

transformat din tehnologii de prototipare in tehnologii industrial functionale; 

2. Caracterul geometrico-parametric variabil al danturilor rotilor dintate precesionale, care 

in conditiile tehnologiilor de danturare clasice era un factor cu influenta negativa, in noile 

conditii a tehnologiilor digitale “fabricare direct din calculator” devine un avantaj 

competitiv puternic oferind transmisii functional diversificate corespunzatoare cererii; 

3. Analizele realizate demonstreaza ca pentru fabricarea rotilor dintate din angrenajele 

precesionale pot fi cu succes utilizate tehnologiile (cu puternica amprenta digitala): 

 de presare cu sinterizare din pulberi cu largi posibilitati de variatie a compozitiei 

pulberilor metalice si nemetalice; 

 de injectie a materialelor plastice; 

 aditive prin depunere strat cu strat a materialor plastice; 

 aditive prin consolidare selectiva in solide a straturilor din pulberi metalice sau 

nemetalice (Stereolitografia - SLA, Sinterizarea Selectiva cu Laser - SLS, Topirea 

Selectiva cu Laser – SLM etc.); 

 Formarea corpului rotii dintate prin prelucrare mecanica sau prin stantare din table si 

danturarea: 
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 cu freze conice la viteze de aschiere mari (High Dpeed Machining) prin rulare 

CNC, inclusiv in combinatie cu traiectorii trohoidale; 

 cu freze si/sau pietre de rectificat in forma de disc cu rulare, inclusiv prin rulare 

CNC; 

 prin generarea suprafetei danturii direct din calculator conform descrierii 

matematice a geometriei prin comenzi CNC; 

4. Pentru injectie in matrite si pentru tehnologiile aditive a rotilor dintate pot fi recomantate 

materiale plastice: PEEK (Polyether ether ketone -Polieter eter cetonă); PEI 

(Polyetherimide -Polieterimida); MC Nylon (Poliamida); ABS (Acrylonitrile butadiene 

styrene - Acrilonitril butadien styren); PLA (Polylactic acid -Acid polilactic). 

5. Varietatea mare de materiale plastice recomandate este determinata de varietatea 

respectiva a nivelelor de solicitare mecanica din spectrul de transmisii “de putere – 

cinematice”; 

6. Consolidarea structurii rotilor dintare din mase plastice cu fibre de carbon sau de sticla 

reprezinta una din solutii pentru sporirea calitatii si duratei de viata a lor;  

7. Pentru roti dintate din pulberi metalice prin tehnologii aditive pot fi recomandate pulberi 

din 20MnCr5 (EN), 41Cr4 (EN) etc. 

8. Crearea prin tehnologii aditive a unor structuri de roti dintate cu micro- si macro-cavitati 

interioare reprezinta o rezerva substantiala de reducere a consumului de material fara a 

pierde din functionalitate 
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ANEXE 
 

Anexa 1. Vederea generală a standului de încercări și testări experimentale ale 

transmisiilor precesionale (figura A 1). 

 

Anexa 2. Vederea generală a formei de turnare a roților transmisiilor precesionale 

prin presare cu injecție din mase plastice (figura A 2). 

 

Anexa 3. Mostre de transmisii precesionale. (figurile A3.1, A3.2 A3.3, A3.4). 

 

Anexa 4. Postere ale prezentărilor rezultatelor obținute la saloanele internaționale, 

aprecieri. 

   

Anexa 5. Prospect al realizărilor obținute în cadrul proiectului în anul 2020. 



 
 

 
 

 
Figura A1 Vederea generală a standului de încercări și testări experimentale ale transmisiilor 
precesionale



 
 

 

 
 

Figura A2 Vederea generală a formei de turnare a roților transmisiilor precesionale prin presare 
cu injecție din mase plastice proiectată și fabricată în cadrul proiectului 
 
 

 
 

Figura A3.1 Reductor planetar precesional cu roțile fabricate prin injecție cu presare din mase 
plastice (turnate pe carcase metalice), cu următoarele caracteristici geometrice δ 1-2=22,5°, δ 3-

4=0°, z 1=24, z 2=25, z 3=31, z 4=32, i=110,7 
 

 



 
 

 
 

Figura A3.2 Reductor planetar precesional cu roțile fabricate prin injecție cu presare din mase 
plastice (turnate pe carcase metalice), cu următoarele caracteristici geometrice δ 1-2=15°, δ 3-

4=15°, z 1=40, z 2=41, z 3=33, z 4=32, i=164 
 

 
 

Figura A3.3 Reductor planetar precesional cu doi sateliți cuplați cinematic cu roțile fabricate 
prin injecție cu presare din mase plastice (turnate pe carcase metalice), cu următoarele 
caracteristici geometrice δ 1-2=22,5°, δ 3-4=0°, z 1=24, z 2=25, z 3=31, z 4=32, δ 5-6=22,5°, δ 7-

8=0°, z 5=24, z 6=25, z 7=31, z 8=32, i=12254,49 
 

 
 

Figura A3.4 Reductor planetar precesional cu trei sateliți cuplați cinematic cu roțile fabricate 
prin injecție cu presare din mase plastice (turnate pe carcase metalice), cu următoarele 
caracteristici geometrice δ 1-2=15°, δ 3-4=15°, z 1=40, z 2=41, z 3=33, z 4=32, δ 5-6=15°, δ 7-8=15°, 
z 5=40, z 6=41, z 7=33, z 8=32, δ 9-10=15°, δ 11-12=15°, z 5=40, z 6=41, z 7=33, z 8=32, i=4410944. 
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Crearea angrenării și a contactului dinților
cu geometrie concav-concavă .

Traiectoria mișcării p. G (XG, YG, ZG) a satelitului în ecuațiile Euler

iar proiecțiile vectorilor de viteză a originei razei de curbură VG de pe sferă sunt următoarele:

Coordonatele executorii ale profilului dinților sunt:

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷

𝐾𝐶𝑋−𝐶𝑉
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Cinematica angrenajelor precesionale /              .
funcție de coraportul dinților conjugați Z1(4) =Z2(3)±1

Funcționare regim de reductor Funcționare regim de multiplicator

𝑖 = −
𝑍2 ∙ 𝑍4

𝑍1 ∙ 𝑍3 − 𝑍2 ∙ 𝑍4

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷 𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉

𝐵
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Densitatea rapoartelor de transmitere
a transmisiilor mecanice utilizate în plan mondial

±20 ≤ i ≤ ±3600

+8.3 ≤ i ≤ +30.3

−7.3 ≤ i ≤ −29.3



/18Chișinău, 25 noiembrie 2020 5

Dezvoltarea transmisiilor precesionale
cu angrenare                .

Modelul cinematic a TP
cu angrenare            .

Profilogramele dinților în angrenarea             :
a) Z1=Z2-1, d=22.5°; b) Z1=Z2+1, d=22.5°; c) Z1=Z2+1, d=0°

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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Conjugarea multipară a dinților Z(1-2) și Z(3-4) în angrenările                .
în funcție de unghiul de precesie y  cu unghiurile axoidelor conice

d(1-2)= d(3-4)= 22°30´

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷



/18Chișinău, 25 noiembrie 2020 7

Conjugarea multipară a dinților Z(1-2) și Z(3-4) în angrenările                .
în funcție de unghiul de precesie y  cu unghiurile axoidelor conice

d(1-2)= 22°30´; d(3-4)= 0°

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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Conjugarea multipară a dinților Z(1-2) și Z(3-4) în angrenările                .
în funcție de unghiul de precesie y  cu unghiurile axoidelor conice

d(1-2)= 0°; d(3-4)= 22°30´

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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Transmisie precesională cu angrenări                 .
cu roți injectate din masă plastică pe carcase metalice

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷

(a) – secțiunea axială; (b), (c), (d) – roata satelit injectată pe portsatelit metalic cu semiax și brâu 
perforat; (e) – roată centrală imobilă cu coroana cu dinți Z1; (f) – roată centrală mobilă cu Z4 dinți.

(a)

(b)

(e) (f)

(c) (d)
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Transmisie precesională cu angrenări                 .
cu roată satelit cu dantură flotantă axial și glisare tangențială

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷

(a) – secțiunea axială; (b) – manivelă cu lăcaș dezaxat sub unghiul de nutație q;
(c), (d) – danturi cu unghiurile axoidelor conice d(1-2)=d(3-4)=22°30’ și respectiv cu d(1-2)=d(3-4)=15°; 

(e) – portsatelit cu semiax.

(a)

(b)

(c) (d) (e)
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Transmisii precesionale cu coraportul dinților
Z1=Z2-1, d(1-2)= 22°30´ și Z4=Z3-1, d(3-4)=22°30´

Motoreductor precesional cu , i=−124

−20 ≤ i ≤ −3600

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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Transmisii precesionale cu coraportul dinților
Z1=Z2-1, d(1-2)=22°30´ și Z4=Z3-1, d(3-4)=22°30´

+20 ≤ i ≤ +3600

Motoreductor precesional cu , i=+165𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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Transmisii precesionale cu coraportul dinților
Z1=Z2+1, d(1-2)=0° și Z4=Z3-1, d(3-4)=22°30´

−7.3 ≤ i ≤ −29.3

Motoreductor precesional cu , i=−13.29𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷



/18Chișinău, 25 noiembrie 2020 14

Transmisii precesionale cu coraportul dinților
Z1=Z2-1, d(1-2)= 22°30´ și Z4=Z3+1, d(3-4)=0°

+8.3 ≤ i ≤ +30.3

Motoreductor precesional cu , i=+14.29𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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15

Transmisii precesionale cu coraportul dinților
Z1=Z2-1, d(1-2)= 22°30´ și Z4=Z3-1, d(3-4)=22°30´

15
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Transmisii precesionale cu doi sateliți-semimanivelă
cuplați consecutiv (± 3600 ≤ i ≤ ±12.96·106)

𝑖 =
𝑍2∙𝑍4

𝑍1∙𝑍3−𝑍2∙𝑍4
∙

𝑍6∙𝑍8

𝑍5∙𝑍7−𝑍6∙𝑍8

Motoreductor precesional cu doi sateliți-semimanivelă
cuplați consecutiv , i=15376

Z1=30, Z2=31, Z3=25, Z4=24,

Z5=30, Z6=31, Z7=25, Z8=24

Z1=59, Z2=60, Z3=59, Z4=58,

Z5=59, Z6=60, Z7=59, Z8=58

i=12110400

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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Transmisii precesionale cu doi sateliți-semimanivelă
cuplați consecutiv (± 3600 ≤ i ≤ ±12.96·106)
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Transmisii precesionale cu trei sateliți-semimanivelă
cuplați consecutiv (±12.96·106 ≤ i ≤ ±46.656·109)

Z1=59, Z2=60, Z3=59, Z4=58,

Z5=59, Z6=60, Z7=59, Z8=58,

Z9=59, Z10=60, Z11=59, Z12=58,

i=4.2144·1010

Motoreductor precesional cu doi sateliți-semimanivelă
cuplați consecutiv  , i= −1906624

Z1=30, Z2=31, Z3=25, Z4=24,

Z5=30, Z6=31, Z7=25, Z8=24,

Z9=30, Z10=31, Z11=25, Z12=24

𝐴𝐶𝑋−𝐶𝑉
𝐷
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