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1. Scopul etapelor anuale conform proiectului depus la concurs  

Etapa I (03.01.2021 – 30.06.2021): Majorarea performanțelor funcționale ale transmisiilor 

precesionale cinematice și de putere cu angrenări D

CX CVA   și ,D

CX CVA 

  cu contact convex-

concav al flancurilor dinților. 

Scopul etapei I: Identificarea condițiilor de majorare a portanței angrenărilor D

CX CVA   și 

,D

CX CVA 

 , și de diminuare a pierderilor energetice în contactul convex-concav multipar al 

dinților. 

Etapa II (01.07.2021 – 31.12.2021): Cercetarea experimentală (pe modele fizice și virtuale) 

a caracteristicilor funcționale ale transmisiilor precesionale cinematice cu angrenări 
D

CX CVA  . 

Scopul etapei II: Determinarea caracteristicilor funcționale ale transmisiilor precesionale 

cinematice cu angrenări D

CX CVA   și identificarea soluțiilor tehnice de majorare a lor. 

2. Obiectivele și sarcinile prevăzute în etapele I și II, anul 2021 

2.1. Obiectivele și sarcinile cercetării, etapa I, anul 2021 (03.01.2021 – 30.06.2021): 

2.1.1. Modelarea matematică a condițiilor de contact a flancurilor dinților cu frecare și 

descrierea analitică a capacității portante a contactului convex-concav în funcție de 

numărul perechilor de dinți simultan conjugate și diferența curburilor flancurilor în 

punctele de contact. 

2.1.2. Determinarea numărului perechilor de dinți simultan conjugate, reieșind din 

coraportul optim al dispersiei poziționării punctelor de contact ale dinților, a 

vitezelor de alunecare relativă și a razelor de curbură a flancurilor conjugate în 

contactele dinților Ki=f(Ki). 

2.1.3. Identificarea gradului de influență a parametrilor configurației [Zg-, ±1] asupra 

curburilor flancurilor conjugate și vitezei relative de alunecare cu frecare în 

punctele de contact Ki. 

2.1.4. Descrierea analitică a proceselor tribologice în angrenarea precesională cu 

geometrie convex-concavă a contactului dinților cu alunecare relativă de frecare. 

2.1.5. Identificarea materialelor pentru tribocuplele cinematice ale dinților conjugați în 

angrenarea D

CX CVA   plastic-oțel, plastic-metaloceramica și plastic-plastic, inclusiv 

selectarea lubrifianților și elaborarea soluțiilor privind diminuarea pierderilor de 

putere în angrenaje. 

2.1.6. Determinarea formei dinților și geometriei contactului convex-concav a flancurilor 

conjugate în angrenarea 
D

CX CVA   în vederea asigurării condițiilor optime de 

lubrifiere a suprafețelor de contact, diminuării pierderilor energetice între flancuri și 

majorarea randamentului mecanic al transmisiei precesionale. 

2.1.7. Descrierea analitică a varierii vitezei de alunecare relativă între flancuri și 

determinarea coordonatei unghiulare Ki în care Val = min. 

2.1.8. Identificarea influenței cinematicii punctului de contact al profilurilor dinților 

conjugați asupra momentelor de inerție și pornire a emisiei de zgomot și de vibrații, 

a preciziei transformării mișcării. 

2.1.9. Elaborarea și asamblarea standului de cercetări experimentale a caracteristicilor 

funcționale ale transmisiilor precesionale cinematice. 
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2.1.10. Identificarea condițiilor de existență a contactului convex-concav punctiform sau 

liniar în angrenările precesionale D

CX CVA   cu dinți drepți și înclinați. 

2.2. Obiectivele și sarcinile cercetării, etapa II, anul 2021 (01.07.2021 – 31.12.2021): 

2.2.1. Identificarea limitelor de variație a curburilor de flanc și ale vitezelor de alunecare 

relativă între flancuri cu contact convex-concav cu frecare limitată și model 

simplificat de lubrifiere pentru transmisiile precesionale cinematice. 

2.2.2. Crearea platformei de cercetare experimentală a caracteristicilor funcționale ale 

transmisiilor precesionale cinematice pe modele fizice cu echiparea a două standuri 

pentru testări experimentale. 

2.2.3. Elaborarea metodicilor de cercetare experimentală a caracteristicilor funcționale ale 

TP cu executarea programată și automatizată a achiziției și prelucrării datelor 

experimentale. 

2.2.4. Proiectarea constructiv-funcțională și fabricarea mostrelor experimentale ale 

transmisiilor precesionale cu coraportul numerelor de dinți ai roților conjugate 

Z1(4)=Z2(3)±1. 

2.2.5. Elaborarea, fabricarea și cercetarea experimentală a diferitor soluții constructiv-

funcționale ale mecanismului de transformare a mișcării și de transmitere a sarcinii 

în transmisiile precesionale cu angrenări D

CX CVA  . 

2.2.6. Cercetarea influenței parametrilor geometriei și cinematicii ai angrenajului 

precesional cu contact convex-concav asupra capacității portante, randamentului 

mecanic, emisiilor de zgomot și vibrații, preciziei cinematice, momentelor de 

inerție și de pornire etc. 

2.2.7. Analiza rezultatelor cercetărilor experimentale și elaborarea soluțiilor tehnice de 

majorare ale acestora. Concluzii, constatări și recomandări. 

2.2.8. Analiza comparativă a caracteristicilor angrenajului precesional cu contact convex-

concav al dinților în raport cu angrenajele Wildhaber, Novicov și W-N privind 

capacitatea portantă, randamentul mecanic, posibilitățile cinematice, dimensiunile 

de gabarit, consumul de material și costurile de fabricație. 

3. Acțiunile și măsurile întreprinse pentru realizarea scopului și obiectivelor 

etapelor anuale I și II, anul 2021 
 

Etapa I 

 

Scopul etapei I a fost realizat prin identificarea condițiilor și soluțiilor tehnice de majorare a 

capacității portante și de diminuare a pierderilor energetice în contactul convex-concav 

CX CVK   al dinților prin abordări teoretice, interpretări geometrice și cinematice 

computerizate cu următoarele obiective divizate în trei grupe distincte A, B și C. 

 

Obiectivele din grupa A au fost realizate în perioada 02.01.2021 – 30.03.2021 și s-au 

referit la studiul geometriei contactului multipar convex-concav al dinților cuprinzând:  
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A.1. Au fost modelate matematic condițiile de contact a flancurilor dinților cu frecare de 

alunecare și au fost descrise analitic condițiile de majorare a capacității portante a 

contactului convex-concav în funcție de numărul perechilor de dinți simultan 

conjugate și de diferența curburilor flancurilor în punctele de contact. 

A.2. A fost determinat numărul perechilor de dinți simultan conjugate, reieșind din 

coraportul optim al dispersiei poziționării punctelor de contact ale dinților, a vitezelor 

de alunecare relativă și a razelor de curbură a flancurilor conjugate în contactele 

dinților Ki=f(Ki). 

A.3. A fost identificat gradul de influență a parametrilor configurației [Zg-, ±1] asupra 

curburilor flancurilor conjugate și asupra vitezei relative de alunecare cu frecare în 

punctele de contact Ki. 

Abordările obiectivelor din grupa A sunt prezentate în raportul textual anual extins în 53 de 

pagini (a se vedea punctele A.1, A.2 și A.3). 

 

Obiectivele din grupa B au fost realizate în perioada 02.01.2021 – 30.07.2021 și s-au 

referit la alegerea materialelor danturilor roților dințate, la studiul aspectelor tribologice în 

contactul dinților cu geometrie convex-concavă și condițiilor de lubrifiere a flancurilor. 

 

B.4. Au fost descrise analitic procesele tribologice în angrenarea precesională cu geometrie 

convex-concavă a contactului dinților cu alunecare relativă de frecare. 

B.5. Au fost identificate materiale pentru tribocuplele cinematice ale dinților conjugați în 

angrenarea D

CX CVA   plastic-oțel, oțel-oțel și plastic-oțel, inclusiv selectarea 

lubrifianților și elaborarea soluțiilor privind diminuarea pierderilor de putere în 

angrenaje. 

B.6. A fost determinată forma dinților și geometria contactului convex-concav a flancurilor 

conjugate în angrenarea D

CX CVA   în vederea asigurării condițiilor optime de lubrifiere a 

suprafețelor de contact, diminuării pierderilor energetice între flancuri și majorarea 

randamentului mecanic al transmisiei precesionale. 

Rezultatele obținute conform obiectivelor B.4, B.5 și B.6 referitoare la studiul și descrierea 

proceselor tribologice în contactul dinților angrenărilor precesionale D

CX CVA   și ,D

CX CVA 

 , 

selectarea materialelor tribocuplelor și lubrifierea flancurilor dinților sunt prezentate în 

raportul textual anual extins pe 91 de pagini. 

 

Obiectivele din grupa C au fost realizate în perioada 01.07.2021 – 31.12.2021 și au cuprins 

următoarele: 

 

C.7. A fost descrisă analitic varierea vitezei de alunecare relativă între flancuri și 

determinată coordonata unghiulară Ki în care Val = min.  

C.8. A fost identificat experimental influența cinematicii punctului de contact al profilului 

dinților conjugați asupra momentelor de inerție și de pornire, a emisiei de zgomot și de 

vibrații, a preciziei transformării mișcării. 

C.9. Au fost elaborat și asamblat standul staționar pentru cercetări experimentale a 

caracteristicilor funcționale ale transmisiilor precesionale cinematice.  
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C.10. Au fost elaborate și asamblate standurile experimentale mobile pentru testarea 

preventivă a caracteristicilor funcționale ale transmisiilor cu angrenări D

CX CVA   și 

,D

CX CVA 

  și a posibilităților cinematice ale transmisiilor precesionale în ansamblu.  

C.11. A fost identificate condițiile de existență a contactului convex-concav punctiform sau 

liniar în angrenările precesionale D

CX CVA   și ,D

CX CVA 

  cu dinți drepți și înclinați. 

Rezultatele studiului conform obiectivelor C.7 – C.11 sunt prezentate în raportul anual 

extins (a se vedea p. C.7 – C.11) în volum de 39 pagini. 

 

Etapa II 

Cercetarea experimentală (pe modele fizice și virtuale) a caracteristicilor funcționale ale 

transmisiilor precesionale cinematice cu angrenări 

D

CX CV
A  

 

Scopul etapei II. Determinarea caracteristicilor funcționale ale transmisiilor precesionale 

cinematice cu angrenări D

CX CVA   (pe modele fizice și virtuale) și identificarea soluțiilor tehnice de 

majorare a lor. 

Pentru realizarea scopului etapei II în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au efectuat 

următoarele obiective și sarcini: 

D.11. A fost dezvoltată platforma de cercetare experimentală a caracteristicilor 

funcționale ale transmisiilor precesionale cinematice pe modele fizice cu echiparea 

a două standuri pentru testări experimentale. 

D.12. Au fost proiectate constructiv-funcțional și fabricate 25 de mostre experimentale ale 

transmisiilor precesionale cu coraportul numerelor de dinți ai roților conjugate 

Z1(4)=Z2(3)±1. 

D.13. Au fost elaborate, fabricate și cercetate experimental diferite soluții constructiv 

funcționale ale mecanismului de transformare s mișcării și de transmitere a sarcinii 

în transmisiile precesionale cu angrenări ,D

CX CVA 

 . 

D.14. Au fost identificate limitele de variație a curburilor de flanc și ale vitezelor de 

alunecare relativă între flancuri cu contact convex-concav cu frecare limitată și 

model simplificat de lubrifiere pentru transmisiile precesionale cinematice. 

D.15. Au fost elaborate metodicile de cercetare experimentală a caracteristicilor 

funcționale ale TP cu achiziția programată și automatizată a prelucrării datelor 

experimentale. 

D.16. Pe modele fizice și virtuale a fost cercetată influența parametrilor geometrici și 

cinematici ai angrenajului precesional cu contact convex-concav asupra capacității 

portante, randamentul mecanic, emisiilor de zgomot și vibrațiilor preciziei 

cinematice, momentelor de inerție și de pornire etc. 

D.17. Au fost analizate rezultatele cercetărilor experimentale și elaborarea soluțiilor 

tehnice de majorare ale acestora. 

D.18. Au fost analizate comparativ caracteristicile angrenajului precesional cu contact 

convex-concav al dinților în raport cu angrenajele Wildhaber, Novicov și W-N 

privind capacitatea portantă, randamentul mecanic, posibilitățile cinematice, 

dimensiunile de gabarit, consumul de material și costurile de fabricație.  
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Rezultatele cercetărilor etapei II sunt prezentate în analizele și abordările cuprinse în p. 

D.11 – D.18 extinse în volum de 45 de pagini. 

4. Rezultatele obținute  

 

4.1 Elaborarea modelului matematic al angrenării 

D

CX CV
A  și identificarea dependenței 

geometriei contactului în funcție de parametrii configurației [Zg - , ±1] 

 

4.1.1 Profilul dinților exprimat prin înfășurătoarea familiei arcurilor de cerc 

Admitem condiția uzuală că LEM este o curbă de forma arcului de cerc (fig. 4.1), care 

prescrie arbitrar profilul dinților coroanelor satelitului cu mișcare sfero-spațială cu un punct fix. 

Curba E1CE2 (fig. 4.1 a) sau E1ENE2 (fig. 4.1 b) reprezintă înfășurătoarea familiilor arcurilor de 

cerc LEM cu raza r cu originea G amplasată pe traiectoria mișcării acestuia 
1 2E C E    (fig. 4.1 a) 

sau 
1 2E B C F E      (fig. 4.1 b) în sistemul imobil de coordonate OXYZ. Înfășurătoarele poziționării 

profilurilor dinților satelitului în arc de cerc în cadrul unui ciclu de precesie 0< >2π reprezintă 

profilul dinților roții centrale. 

 

  
a) b) 

 
Figura 4.1. Descrierea profilului dinților roții centrale prin înfășurătoarea familiei arcurilor de cerc în angrenarea cu 

multiplicitatea frontală de referință =100% (a) și <66,6% 

 

Pentru descrierea analitică a profilului dinților roții centrale E1CE2 (fig. 4.1 a) sau E1ENE2 

(fig. 4.1 b) identificăm ecuația înfășurătoarei familiei arcurilor de cerc LEM utilizând ecuațiile 

suprafeței flancurilor dinților satelitului în arc de cerc și parametrilor mișcării relative a acestora.  

Pentru simplificarea identificării înfășurătoarei, transferăm coordonatele originii razei 

arcului de cerc G în sistemul mobil de coordonate OXYZ  legat cu roata centrală conform 

relațiilor:  

 

 

3 3

3 3

cos sin ,

sin sin ,

,

G G G

G G G

G G

X X Y

Y X Y

Z Z

 

 

 

  



  (1)  
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unde GX , GY , GZ  sunt coordonatele originii razei de curbură a arcului de cerc G în sistemul 

mobil de coordonate OXYZ , 3 i   – unghiul de rotire a roții centrale, i – raportul de 

transmitere a transmisiei precesionale.  

Ecuațiile (1) reprezintă desfășurata traiectoriei mișcării originii G a razei arcului de cerc r pe 

sfera cu raza R.  

Reprezentăm apoi suprafața de lucru a flancurilor dinților satelitului cu profil în arc de cerc 

în forma conică cu prelungirile generatoarelor intersectate în centrul de precesie O (în secțiunea 

normală) în sistemul mobil de coordonate OXYZ , utilizând condiția din geometria diferențială: 

  

 cosre r   sau cos ,G G GXX YY ZZ Rr      (2)  

 

în care e este vectorul unitar de-a lungul axei conului dinților cu profil în arc de cerc,  – unghiul 

de vârf al suprafeței conice a dinților cu profil în arc de cerc. 

Ecuația înfășurătoarei familiei arcurilor de cerc LEM pe sfera cu raza R o determinăm 

rezolvând în comun ecuațiile ce descriu înfășurătoarea familiei suprafețelor flancurilor dinților 

satelitului cu profil în arc de cerc: 

 

 

 

 

, , , cos 0,

, , , 0

g G GX Y Z XX YY ZZ Rr

d
X Y Z

d

 




     




 (3)  

 

și ecuația suprafeței sferei: 

 

 2 2 2 2 0.X Y Z R     (4)  

 

Pentru aceasta, din ecuațiile (3) și (4) scriem: 

 

 

 

 

3 3 3 3

3 3 3 3

,

cos sin sin cos ,

sin cos cos sin ,

,

cos 1 cos cos 2 sin sin cos ,

cos 1 cos cos 2 sin si

G G G

G G G G G

G G G G G

G G

G

G

X Y Zd
X Y Z

d

X X X Y Y

u u

Y X X Y Y

u u

Z Z

X
R R

Y
R R

   

   
  

   
  

 

     


   


  
  

  

  
   

  

  
    

  

 


 


   




   


n cos ,

cos sin sin .GZ
R

 

  







 (5)  

 

După înlocuirea (5) în (3) și (4), obținem ecuațiile înfășurătoarei pe sferă: 
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2 2 2 2 2 2

2 2

1
,

1

,

,

i

i i

i i

ab de ab de a d R b e
X

a d

Y aX b

Z dX e

        


 

 

 

 (6)  

unde  

 

 

2

2

,

cos ,

cos
, .

G G G G
G G G G

G G G
G G

G G G

G G

Z X Y Z
a X Z Z Y

Z Y Z
b R Z Y

X aY R bY
d e

Z Z

   


  



      
     

      

     
     

     

 
  

  

 

Ecuațiile (6) reprezintă înfășurătoarea familiei arcurilor de cerc pe sferă și, respectiv, profilul 

dinților roților centrale. Pentru identificarea profilului dinților roții centrale, în secțiunea normală 

proiectăm înfășurătoarea de pe sferă pe un plan P perpendicular pe două directoare trecătoare 

prin două puncte similare și vecine de pe profilul dinților pe sferă, spre exemplu prin E1 și E2 

corespunzător (fig. 4.1), coordonatele cărora pot fi exprimate prin: 

 

 

 

 

1

1

1

2 2 2 2 2 2

1 1 1

1 0

1 0 cos

1 0 cos

2 2 2 2 2 2

,

,

,

, ,

E i

E i R

E i R

E i Z E i Z E i Z

Z Z Z

X X X

Y Y Y

Z Z Z

X X X Y Y Y Z Z Z



   

   

  
  



   

   

  

 

 

 

     

 (7)  

 

Pentru proiectarea înfășurătoarei de pe sferă, prin punctele E1 și E2 trasăm un plan P1 

perpendicular directoarelor OE1 și OE2 (fig. 4.2). Ecuația acestui plan poate fi:  

 

    E E E E OE OE1 2 1 1 2 0,  (8)  

unde E este un punct arbitrar de pe planul P1. Ecuația (8) o reprezentăm în forma: 

 

 
2 1 2 1 2 1 1 1 1

1 1 1 2 2

0

i j k i j k

X X Y Y Z Z X Y Z

X X Y Y Z Z X Y Z

   

  

 (9)  

sau 

 
1 1 1 1 0,A X BY C Z D     (10)  

 

unde 
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1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

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

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

1 1 1 1 1 1 1

,

,

,

.

A Z Z X Z X Z Y Y X Y X Y

B X X X Y X Y Z Z YZ Z Y

C Y Y Y Z Z Y X X Z X X Z

D A X BY C Z

     

     

     

   

   

 

În continuare, utilizând regulile trigonometriei sferice, proiectăm înfășurătoarea exprimată 

prin ecuațiile (6) de pe sfera pe planul P1, descris prin ecuația (10). Pentru aceasta, identificăm 

locul geometric al punctelor de intersecție ale familiei de drepte trecătoare prin centrul de 

precesie O și punctele ce formează înfășurătoarea pe sferă. 

Ecuația dreptei trecătoare prin centrul de precesie O și un punct arbitrar E de pe 

înfășurătoarea (6) are forma: 

 

 ,i i

i i

Y Z
Y X Z X

X X
   (11)  

 

Rezolvând în comun ecuațiile (10) și (11), obținem ecuațiile înfășurătoarei familiei arcurilor 

de cerc (10) în sistemul de coordonate OXZY. 

 

 1

1 1 1

, , .i i i
iP iP iP

i i i i i

D X Y Z
X Y X Z X

A X BY C Z X X
   

 
   (12)  

 

Pentru prezentarea înfășurătoarei familiei arcurilor de cerc în 2D, trecem de la prezentarea 

înfășurătoarei în coordonatele X, Y, Z în sistemul de coordonate OXZY la ecuația acesteia în 

coordonatele   și   în sistemul de coordonate 1E  , amplasat în planul P1 (10) (fig. 4.2), 

conform expresiilor: 

 

 

   

   

     

2 2 2

1 2 2 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2

1 1 1 2 1

2 2 22 2

2 2 2 2 1 2

( ) ,

( ) ,

( ) .

E E X X Y Y Z Z

E E X X Y Y Z Z

E E X X Y Y Z Z E E

     

       

        

 

 

 (13)  

 

Rezolvând (13), obținem ecuațiile înfășurătoarei familiei arcurilor de cerc proiectată în 2D 

pe planul P1 în coordonatele   și   (fig. 4.2). Funcția ( )f   exprimă înfășurătoarea 

profilurilor dinților satelitului în arc de cerc și reprezintă profilul dinților roții centrale în secțiune 

normală, definit prin expresiile: 

 

 

       
       

     

2 2 2 2

1 2 1 1 1

2 2 2 1

2 2 2 1 2

2 2 2 2

1 1 1

2 ,

.

E E X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z E E

X X Y Y Z Z



      

     

      



 

 (14)  
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Figura 4.2. Descrierea profilului dinților roții centrale prin înfășurătoarea familiei arcurilor de cerc în sistemul 

mobil de coordonate OX1Y1Z1 

 

 

Profilul dinților roții centrale în secțiune normală este proiectat în sistemele de modelare 

Mathcad, SolidWorks, CATIA V5R6. 

 

Concluzie. Principiul de formare a înfășurătoarei familiei arcurilor de cerc descrise cu 

ecuațiile (14), cu amplasarea originilor razelor acestora pe curba descrisă cu ecuațiile (1) 

reprezintă modelul cinematic al procedeelor Gr.s de generare prin rulare spațială a dinților roții 

centrale, cu reproducerea geometriei și a cinematicii interacțiunii dinților din transmisia 

precesională reală.  
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4.1.2 Influența parametrilor configurației [Zg - , ±1] asupra profilului dinților și 

geometriei contactului 

 

În figurile 4.3 – 4.9 sunt prezentate profilogramele dinților conjugați în angrenările 

precesionale D

CX CVA   în funcție de parametrii configurației [Zg-, ±1] pentru coraportul numerelor 

de dinți conjugați Z1(4)=Z2(3)±1. Profilogramele sunt realizate în baza modelării computerizate 

conform expresiilor (1 – 14). Profilogramele prezentate reflectă, de asemenea, dispersia 

poziționării punctelor de contact multipare ale dinților simultan conjugați în cadrul unui ciclu 

precesional pentru 2

2 10 2 ,Z Z    evoluția varierii unghiului de presiune între flancuri și 

varierea razelor de curbură a profilurilor roților centrale în funcție de unghiul de precesie . 

 

 
 
Figura 4.3. Influența numărului de dinți ai roții centrale Z1 asupra formei profilului dinților roții centrale și a 

unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2+1: a) Z1=22; b) Z1=24; c) Z1=26; 

d) Z1=28; e) Z1=30; f) Z1=32 (=3.5°, =0°, =3.3°, Rm=75 mm, r=4.32mm) 
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Figura 4.4. Influența unghiului conicității rolei , variabil în intervalul 3.0°≤≤4.5° asupra formei profilului dinților 

roții centrale și a unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2+1: a) =3.0°, 

r=3.93mm; b) =3.3°, r=4.32mm; c) =3.6°, r=4.72mm; d) =3.9°, r=5.11mm; e) =4.2°, r=5.51mm; f) =4.5, 

r=5.90mm (Z1=32, Z2=31, =3.5°, =0°, Rm=75 mm) 
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Figura 4.5. Influența unghiului conicității rolei , variabil în intervalul 3.0°≤≤4.5° asupra formei profilului dinților 

roții centrale și a unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2+1: a) =3.0°, 

r=3.93mm; b) =3.3°, r=4.32mm; c) =3.6°, r=4.72mm; d) =3.9°, r=5.11mm; e) =4.2°, r=5.51mm; f) =4.5, 

r=5.90mm (Z1=32, Z2=31, =5°, =0°, Rm=75 mm) 
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Figura 4.6. Influența unghiului de nutație , variabil în intervalul 1.5°≤≤5.0° asupra formei profilului dinților roții 

centrale și a unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2+1: a) =1.5°; b) 

=2.0°; c) =2.5°; d) =3.0°; e) =3.5°; f) =4.0°; g) =4.5°; h) =5° (Z1=32, Z2=31, =0°, =3.3°, Rm=75 mm, 

r=4.32mm) 
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Figura 4.7. Influența unghiului de nutație , variabil în intervalul 5.5°≤≤7.0° asupra formei profilului dinților roții 

centrale și a unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2+1: a) =5.5°; b) 

=6.0°; c) =6.5°; d) =7.0° (Z1=32, Z2=31, =0°, =3.3°, Rm=75 mm, r=4.32mm) 
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Figura 4.8. Influența unghiului axoidei conice , variabil în intervalul 0°≤≤25° asupra formei profilului dinților 

roții centrale și a unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2+1: a) =0°; b) 

=5°; c) =10°; d) =15°; e) =20°; f) =25° (Z1=32, Z2=31, =3.5°, =3.3°, Rm=75 mm, r=4.32mm) 
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Figura 4.9. Influența unghiului axoidei conice , variabil în intervalul 0°≤≤25° asupra formei profilului dinților 

roții centrale și a unghiului de presiune w dintre flancurile conjugate în angrenarea (Z1-Z2) cu Z1=Z2-1: a) =0°; b) 

=5°; c) =10°; d) =15°; e) =20°; f) =25° (Z1=29, Z2=30, =3.5°, =3.3°, Rm=75 mm, r=4.32mm) 

 

Profilogramele flancurilor dinților conjugați în angrenările 
D

CX CVA   prezentate în figurile 4.2 

– 4.9 reprezintă interpretarea grafo-analitică a formei dinților, a geometriei și dispersiei 

contactelor dinților conform teoriei fundamentale a angrenării precesionale cu contact convex-

concav multipar al dinților, în baza cărora la stadiul proiectării preventive se analizează forma 

profilurilor și geometria contactului dinților, evoluția varierii dispersiei contactelor și a unghiului 

de presiune între flancuri în funcție de parametrii configurației , 1 .gZ     Profilogramele 

reprezintă informația generalizatoare pentru elaborarea algoritmului de calcul a rezistenței 

dinților la presiunea de contact și a multiplicității angrenării dinților considerând diferența 

curburilor de flanc în contactele convex-concave.   
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5. Cel mai relevant rezultat obținut în cadrul proiectului în anul 2021  

(pentru elaborarea procedeului de generare a dinților conjugați în angrenarea ,D

CX CVA 


 și fabricarea lor) 

 

5.5.1. Premisele geometro-cinematice ale fabricației dinților în arc de cerc și topografia 

contactului în angrenarea 




,D

CX CV
A   

 

Obiectivul major al proiectului privind asigurarea competitivității transmisiilor precesionale 

cu angrenări 
,D

CX CVA 

  poate fi realizat doar în cazul adaptării procedeului de fabricație a danturilor 

roților dințate conice la unul din procedeele înalt productive existente în industria modernă. 

Geometria contactului și cinematica punctului de contact în angrenarea 
,D

CX CVA 

  se 

caracterizează prin particularități tehnologice, cinematice și de formă a flancurilor dinților, fapt 

ce denotă abordări grafo-analitice distincte. 

 

5.1.1. Particularități tehnologice, cinematice și de geometrie ale angrenărilor 




,D

CX CV
A  cu 

dinți curbilinii 

 

În prezent, în industria modernă roțile cu danturi conice și dinți curbilinii pot fi realizate 

după patru sisteme diferite, caracterizate prin forma curbei directoare a flancurilor dinților. 

În sistemul Oerlikon-Eloid dantura conică are curba directoare a flancurilor dinților de 

forma unui arc de epicicloidă alungită și se realizează pe mașini-unelte de danturat fabricate de 

firma Oerlikon-Geatrec din Elveția. Scula de danturare reprezintă un cap de danturare cu cuțite 

dispuse în spirală, care așchiază flancurile cu profiluri convex și concave. 

Sistemul de dantură Klingelnberg – Ziklo – Polloid se caracterizează prin curba directoare a 

flancurilor dinților, de asemenea de forma epicicloidei alungite, dar capul portcuțite este format 

din două părți suprapuse, pe care sunt dispuse separat cuțitele aferente flancurilor convex și 

concav, iar părțile suprapuse una în raport cu alta sunt reglabile astfel încât să se asigure 

realizarea diferitor dimensiuni și geometrii ale contactului dinților în angrenare. Mașinile-unelte 

de danturat a acestui sistem de dantură sunt realizate de firma Klingelnberg din Huckeswagen, 

Germania.  

În sistemul de dantură Klingelnberg – Ziklo – Polloid curba directoare a flancurilor dinților 

reprezintă o evolvență alungită, iar scula generatoare de profil este o freză melc de forma conică. 

Mașinile-unelte respective se produc la aceeași firmă Klingelnberg din Huckeswagen, Germania.  

În sistemul de dantură Gleason, curba directoare a flancurilor dinților reprezintă un arc de 

cerc și se realizează pe mașini-unelte de danturat fabricate de firma Gleason Works din 

Rochester, N. I., SUA.  

În continuare, sunt abordate unele aspecte ale fabricării roților dințate conice ale 

angrenărilor precesionale 
,D

CX CVA 

  cu curba directoare a flancurilor dinților în arc de cerc în 

sistemul Gleason. 

Angrenările precesionale 
,D

CX CVA 

  cu dinți curbilinii sunt definite de particularitățile specifice 

ale profilurilor convex-concave a dinților cu diferența mică a curburilor de flanc, de geometria și 

cinematica punctului de contact al dinților cu interacțiune sferospațială, inclusiv de topografia 

liniilor de contact a dinților curbilinii conjugați multipar. Profilurile dinților roților angrenărilor 
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precesionale cu dinți înclinați 
,D

CX CVA 

 , analogic cu ale angrenărilor cu dinți drepți 
D

CX CVA   pot fi 

executate conform ecuațiilor ( )f   pe mașini-unelte cu comanda numerică CNC. Roțile cu 

dinți înclinați se recomandă a fi folosite în transmisiile precesionale 2K-H la viteze periferice 

mari de până la (45-50) m/s. Acestea au o funcționare mai silențioasă, grad de acoperire multipar 

cu până la cinci perechi de dinți simultan conjugate sub sarcină, posedă durabilitate ridicată și 

rapoarte de transmitere mari asigurate de specificul constructiv-funcțional și cinematic al 

transmisiilor.  

Totodată este de menționat, că fabricația roților dințate conice cu profiluri nestandarde pe 

mașini-unelte cu comanda numerică este mai costisitoare datorită timpului de generare a 

profilului dinților danturii mai mare. De aceea, fabricarea danturilor angrenărilor precesionale 
,D

CX CVA 

 , pe mașini-unelte CNC poate fi rațională doar în cazul fabricării roților dințate în 

exemplare unitare (piese de unicat) sau în scopuri de fabricare a mostrelor experimentale pentru 

cercetări științifice experimentale. 

Pentru domeniul de fabricație extins a roților dințate, spre exemplu, de serie mare sau de 

serie mică, este necesar de a utiliza unul din cele patru procedee menționate anterior, dezvoltate 

la nivel mondial de firme producătoare de roți dințate conice cu înaltă tehnicitate și experiență de 

excelență îndelungată.  

 

 

 
 

Figura 5.1. Angrenajul precesional AD interpretat prin conuri primitive 
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În continuarea acestui subcapitol se vor aborda unele aspecte tehnologice ale fabricării 

roților conice cu dinți curbilinii conjugați în angrenările precesionale 
,D

CX CVA 

  cu danturi în 

sistemul Gleason, în care curba directoare a flancurilor dinților reprezintă un arc de cerc.  

În figura 5.1 se prezintă interpretarea geometrică a angrenajului precesional dințat AD prin 

două conuri de fricțiune primitive, care au axe concurente, sunt tangente în lungul generatoarei 

comune OGm și au același vârf comun O definit ca centru de precesie al angrenajului. 

Cele două planuri P1 și P2 ce trec prin punctul Gm, perpendicular pe axele OO1 și, respectiv 

OO2 ale conurilor primitive, taie aceste conuri după două cercuri primitive tangente între ele în 

punctul Gm având razele Rm1, Rm2 cu centrele în O1 și O2. 

Angrenajul precesional AD, β cu dinți în arc de cerc conform figurii 5.2 se caracterizează prin 

faptul, că directoarea flancurilor dinților GeGi de pe roata plană situată în planul PG este în arc de 

cerc cu raza Rc în raport cu centrul O al roții plane este determinat de mărimea unghiului βm în 

punctul Gm aflat la mijlocul lățimii danturii b a roții plane. 

Dantura conică cu dinți în arc de cerc poate fi executată după sistemul Gleason cu un cap de 

portcuțite la care cuțitele de danturat au muchii de așchiere amplasate circular pe un cerc cu raza 

RC (a se vedea figura 5.2). Generarea danturii se produce prin mișcare de rotație a capului 

portcuțite, în rezultatul căreia înfășurătoarele muchiilor de așchiere a cuțitelor descriu flancurile 

în arc de cerc ale dinților roții plane generatoare. Ca urmare, fabricarea roților conice 

precesionale cu dantura în arc de cerc se realizează cu cuțite cu muchii de așchiere amplasate 

circular, care prin înfășurare generează profilul dinților roții semifabricat. Curba directoare a 

flancurilor dinților GeGi în arc de cerc se obține cinematic ca traiectorie a unui punct de pe 

muchia așchietoare a cuțitului, care execută o mișcare de rotație cu raza Rc de așezare a acestuia 

în portcuțit. Deci, curba directoare a flancurilor dinților GeGi pe planul PG se obține cinematic 

prin rularea roții plane pe roata semifabricat prezentată prin razele Re și Ri. Totodată, poziția 

originii Oc a razei Rc în raport cu centrul O a roții plane este determinată de mărimea unghiului 

βm în punctul Gm aflat la mijlocul lungimii dintelui b a roții plane. Din figura 9.2 se observă, că 

directoarea flancurilor dinților GeGi pe roata plană așezată în planul PG se caracterizează prin 

curbura  de  raza  Rc, prin  unghiurile  ei  de  înclinare  βm,  βe  și  βi, respectiv  în  secțiunile 

mediană, exterioară  și  interioară,  prin  lățimea  danturii b, inclusiv prin unghiul de acoperire 

longitudinală cg. 

Datorită specificului constructiv-funcțional al transmisiilor precesionale 2K-H cu două 

angrenări ,D

CX CVA 

  constituite dintr-o roată-satelit cu două coroane dințate angrenate lateral, pe de 

o parte cu roata centrală imobilă, iar pe de alta – cu roata centrală mobilă, este necesar ca toate 

caracteristicile geometrice ale curbei directoare a flancurilor dinților să fie corelate între ele în 

funcție de numărul de dinți ai roților conjugate, care definesc raportul de transmitere i ai 

transmisiei cu respectarea condițiilor de asigurare a angrenării multipare optime a acestora. 

Pentru diminuarea dinamicității sarcinii și asigurarea angrenării line a dinților, este necesar 

de a avea aceeași fază a intrării și a ieșirii dinților din angrenările (Z1 – Z2) și (Z3 – Z4) cu 

acoperire de flanc εf și acoperire longitudinală εa, astfel încât să se respecte lungimea constantă a 

liniilor sumare de contact prin realizarea condițiilor b2=b3, m2=m3, 
2 3

,
g gc c   iar acoperirea 

sumară longitudinală εa și frontală εf în funcție de unghiul de precesie  să fie constantă. Este 

necesar ca aceste condiții să se respecte pentru ambele angrenări ale dinților (Z1-Z2) și (Z3-Z4). 

De aceea, pentru identificarea condițiilor de realizare a angrenării optime a dinților în figura 

5.3 (a)  și  (b)  se  prezintă  dependența  caracteristicilor geometrice  ale directoarei  flancurilor în  
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Figura 5.2. Elementele geometrice ale angrenajului precesional AD, β cu dinți în arc de cerc 

 

funcție de numărul dinților roților conjugate în ambele angrenări ,D

CX CVA 

  a transmisiei care 

definesc raportul de transmitere 164.i    
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În figura 5.3 este prezentată interacțiunea capului cu cuțite generatoare de profil a dinților 

roților conice în sistemul de dantură Gleason cu evidențierea specificului geometric și cinematic 

al procedeului de generare a dinților curbilinii conjugați în angrenările precesionale 
,D

CX CVA 

  cu 

parametrii pentru angrenarea dinților (Z1 – Z2), Z1=40, Z2=41, δ(1-2)=15o, θ=3,5o, dm=80 mm (a se 

vedea fig. 5.3, a) și pentru angrenarea (Z3 – Z4), Z3=33, Z4=32, δ(3-4)=15o, θ=3,5o, dm=80 mm (b). 

  

 

 
Figura 5.3. Parametrii geometrici ai angrenărilor (Z1 – Z2) (a) și (Z3 – Z4) (b) ai transmisiei precesionale cu raportul 

de transmitere i= -164: numărul dinților Z1=40, Z2=41, Z3=33, Z4=32, unghiul axoidei conice δ1(3)-2(4)=15o 

 

Danturile în arc de cerc (a se vedea fig. 5.3 și 5.2) au liniile flancurilor dinților dispuse pe 

cercuri de raza Rc ale capului portcuțite de danturare, cu centrele situate echidistant, pe cercul de 

raza Re care definește excentricitatea capului portcuțite. La angrenajele cu dantura în arc de cerc 

unghiul de înclinare a curburii dintelui este variabil pe lungimea lui, de aceea în calculul 
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geometric și de rezistență se utilizează unghiurile de înclinare de divizare ale danturii: exterior 

e, median m și interior i și anume, în calculul de rezistență a dinților se folosește unghiul m, 

iar în calculele geometrice – unghiurile e și i. 

 

 

 
 

Figura 5.4. Parametrii geometrici ai angrenărilor (Z1 – Z2) (a) și (Z3 – Z4) (b) ai transmisiei precesionale cu raportul 

de transmitere i= -164: numărul dinților Z1=18, Z2=19, Z3=48, Z4=47, unghiul axoidei conice δ1(3)-2(4)=15o 
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Așadar, în sistemul de dantură Gleason cu dinți în arc de cerc muchiile așchietoare ale 

cuțitelor montate în capul portcuțite se rotesc circular pe o traiectorie de raza Rc, care definește 

prin așchiere unghiurile de înclinare a danturii m în secțiunea mediană, e – în secțiunea externă 

și i – în secțiunea internă a danturii roților conjugate. 

Din figura 5.3 (a) se observă că la fabricarea roților angrenării precesionale 
,D

CX CVA 

  cu diametrul 

median dm=80 mm și numărul de dinți Z1=40 și Z2=41, în cazul în care cuțitele sunt dispuse în 

capul portcuțite pe un cerc de raza Rc=40 mm și centrele traiectoriei rotirii lor situate pe cercul de 

raza Re=41,09 mm, atunci dantura roților cu lățimea bw=12 mm are unghiurile de înclinare  a  

dinților  în  secțiunea  mediană  m=28,19o,  în  secțiunea  interioară  i=23,11o  și  în   

secțiunea exterioară e=33,44o, iar unghiul de acoperire longitudinală a unei perechi de dinți 
2

2 12 9,225cg Z Z   . Totodată, din figura 5.3 (b) se observă că la fabricarea roților 

angrenării 
,D

CX CVA 

  cu diametrul median dm=40 mm și numărul dinților Z4=32 și Z3=33, în cazul în 

care cuțitele sunt dispuse circular în capul portcuțite cu raza Rc=40 mm și centrele traiectoriei 

rotirii lor sunt situate pe cercul de raza Re=37,63 mm, atunci dantura roților cu lățimea de bw=12 

mm are unghiurile de înclinare în secțiunea mediană m=33,89o în secțiunea interioară i=29,52o 

și în secțiunea exterioară e=38,69o iar unghiul de acoperire longitudinală a unei perechi de dinți 

11,6 .cg   

Deci, unghiurile de înclinare a dinților m, i și e, raza Re și unghiul de acoperire 

longitudinală a unei perechi de dinți cg , pentru anumită lățime bw a danturii, depind de numărul 

dinților Z1 și Z2 a roților conjugate în angrenările precesionale 
,D

CX CVA 

 . 

 

6. Diseminarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiectul ”Majorarea 

competitivității transmisiilor precesionale prin elaborarea și valorificarea 

angrenajului cu contact ”conform” al dinților și extinderea ariei lor de 

aplicație”, anul 2021 

 

Diseminarea rezultatelor cercetărilor a fost  realizată prin 4 forme distincte: 

 elaborarea documentației tehnice pentru agenți economici cu interese de fabricație a 

transmisiilor precesionale; 

 fabricația mostrelor de produse industriale cu interese de analiză comparativă a 

performanțelor și de comercializare a rezultatelor; 

 în formă de publicații; 

 în procesul de studii pentru ciclurile Licență, Masterat și Doctorat la programele 

(ingineria fabricației, construcția de mașini, robototehnica, sisteme mecanice, 

automatizării etc) 

 

6.1. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de documentație tehnică și 

fabricație a produselor industriale racordate la cerințele și caracteristicile solicitate 

pe piața de consum a transmisiilor mecanice (transmisii precesionale de mică putere) 

 

În baza realizărilor obținute a fost elaborată documentația constructiv-funcțională și 

tehnologică a două game de transmisii precesionale (de mică putere și cinematice) cu 
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caracteristici funcționale solicitate cel mai frecvent în sisteme mecanice de înaltă precizie, roboți, 

industria de automobile, sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor tehnologice etc. 

În continuare sunt prezentate elaborări constructiv-funcționale ale transmisiilor precesionale 

de mică putere cu angrenări 
D

CX CVA   și 
,D

CX CVA 

  cu diametrul median dm=80 mm în diverse 

variante constructive, considerate reprezentative pentru consumatorii de transmisii mecanice din 

diverse domenii (industria auto, robototehnica, sisteme tehnologice, tehnica de precizie etc). 

 

6.1.1. Transmisii precesionale cu roată-satelit montată axial flotant pe portsatelit semiax 

cu roți injectate din plastic sub presiune (diametrul median dm=80 mm) 

 

Roțile dințate ale transmisiilor precesionale cu angrenări 
D

CX CVA   fabricate din plastic prin 

injectare sub presiune se caracterizează prin: 

 costuri reduse, în cazul seriilor de fabricație mari; 

 realizarea danturilor cu profiluri nestandarde utilizând echipamente clasice; 

 accesibilitate în producere; 

 asigurarea posibilităților de dirijare și control a structurii și calității stratului 

superficial al dinților. 

În figura 6.1 se prezintă transmisia precesională 2K-H cu roți injectate din plastic PPA-

CF30PTFE15 conjugate în angrenările 
D

CX CVA   cu 1 40,Z   2 41,Z   2 3,2,   3 33,Z   

4 32,Z   3 3,5,   (1 2) (3 4) 15 ,     3,5.   Roțile au dinți drepți și conjugă în contacte 

multipare convex-concave cu diferența mică a curburilor de flanc.  

Transmisia precesională prezentată în figura 6.1 (a) conține carcasa 1, roata-satelit 2 cu 

coroanele dințate cu 
2Z  și 3Z  dinți. Dinții 

2Z  angrenează cu dinții 1Z  a roții centrale imobile 3, 

iar dinții 3Z  - cu dinții 
4Z  a roții centrale mobile 4. Roata-satelit 2 este montată pe un sprijin 

sferic 5 instalat pe prelungirea arborelui condus 6 amplasat în centrul ei de precesie coaxial cu 

roțile conice centrale imobilă 3 și mobilă 4.  

Totodată, roata-satelit 2 este instalată pe port-satelitul 7 dotat cu un semiax 8 pe capătul 

căruia este montat rulmentul 9, instalat în locașul executat lateral în flanșa arborelui-manivelă 10 

dezaxat sub unghiul de nutație   față de axa comună a roților centrale 3 și 4. 

Coroanele dințate cu 
2Z  și 3Z  ale roții-satelit și ale roților centrale imobilă 3 cu 1Z  dinți și 

mobilă 4 cu 
4Z  dinți sunt injectate din plastic PPA-CF30PTFE15 pe carcase metalice. Profilurile 

dinților roților conjugate sunt descrise prin ecuațiile  f  , expuse în p. 4 (a se vedea 

expresiile 1 – 14). În scopul diminuării vitezei de alunecare relativă cu frecare între flancuri 

forma dinților este modificată prin retezarea înălțimii lor. 

Mișcarea de rotație a arborelui-manivelă 10 instalat în rulmenții 11 se transformă în mișcare 

sferospațială a roții-satelit 2 prin intermediul rulmentului 9 montat pe capătul semiaxului 8 a 

portsatelitului 7. Dinții 
2Z  și 3Z  ai roții-satelit 2 angrenează cu dinții 1Z  și 

4Z  ai roții centrale 

imobilă 3 și mobilă 4, astfel realizând reducerea mișcării de rotație cu raportul de transmitere 

 2 4 1 3 2 4 .i Z Z Z Z Z Z    

În figura 6.1 (b) este prezentată mostra industrială a transmisiei  precesionale 2K-H (i= -164) 

și roțile fabricate din mase plastice injectate sub presiune. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura  6.1. Transmisie precesională 2K-H (i= -164) cu angrenări D

CX CVA 
 cu dinți drepți în contact convex-

concav multipar cu roata-satelit montată axial flotant pe portsatelit semiax (cu roți dințate injectate din plastic 

sub presiune): desen de ansamblu (a), mostră industrială a servomotoreductorului precesional și mostre de roți 

centrale și satelit (b) 
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6.1.2. Transmisii precesionale cu roată-satelit montată axial flotant pe portsatelit semiax 

cu roți fabricate pe mașini-unelte CNC (diametrul median dm=80mm). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 6.2. Transmisie precesională 2K-H (i= -164) cu angrenări D

CX CVA 
 cu dinți drepți în contact convex-

concav multipar cu roata-satelit montată axial flotant pe portsatelit semiax (cu roți dințate fabricate din oțel 

4140 și plastic Glass-Filled PEEK pe mașini-unelte CNC la Gleason Corporation, SUA) : desen de ansamblu 

(a), mostră industrială a servomotoreductorului precesional și mostre de roți centrale și satelit (b) 
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În transmisia prezentată în figura 6.2 (a) roțile centrale 3 și 4 și roata-satelit 2 conjugă în 

angrenări 
D

CX CVA   cu 1 40,Z   2 41,Z   3 33,Z   4 32,Z   (1 2) (3 4) 15 ,     2 3,2 ,   

3 3,5   și 3,5   similare cu angrenările din transmisiile prezentate în figurile 6.3 și 6.4. 

Deosebirea dintre aceste transmisii constă în aspecte de configurare constructivă a angrenajului 
DA , care asigură posibilități de utilizare în aceiași carcasă a roților din diferite cupluri de 

materiale oțel-plastic, oțel-oțel și plastic-oțel fabricate pe mașini-unelte CNC. 

În figura 6.2 (b) se prezintă mostra servomotoreductorului cu transmisie precesională, cu 

raportul de transmitere i=-164 și mostrele roților centrale și ale satelitului fabricate din oțel 4140 

pe mașini-unelte CNC la Gleason Corporation, SUA.  

 

6.1.3. Transmisii precesionale cu roată-satelit montată axial flotant pe arbore-manivelă cu 

axe concurente în centrul de precesie (roți fabricate pe mașini-unelte CNC) 

 

În figura 6.3 (a) este prezentată vederea 3D a transmisiei precesionale 2K-H (i=-164) cu roți 

conjugate în angrenări 
D

CX CVA   similare cu ale transmisiilor prezentate în figurile 6.2 și 6.4. Roțile 

angrenării 2, 3 și 4 au dinții drepți conjugați în contacte convex-concave multipare. Roata-satelit 

2 axial flotantă este montată în rulmenți 6 și 7 pe porțiunea înclinată a arborelui-manivelă 5 cu 

axe concurente în centrul de precesie sub unghiul de nutație   în raport cu axa comună a 

rulmenților 8 și 9. Roata centrală imobilă 3 este fixată în capacul 11 centrat axial cu carcasa 1, 

iar roata centrală mobilă 4 este montată pe flanșa arborelui condus 10. Roțile centrale 3 și 4 sunt 

fixate în carcasa 1 și flanșa arborelui condus 10 prin asamblări filetate, astfel încât să se asigure 

interschimbabilitatea lor cu locul. La schimbarea cu locul a roților centrale 3 și 4 se asigură 

schimbarea direcției de rotire a arborelui condus 10, iar raportul de transmitere a transmisiei se 

modifică cu ±1, păstrând aceleași angrenări 
D

CX CVA   ale roților conjugate. 

Transmisia precesională cu roată-satelit axial flotantă montată pe arborele-manivelă cu axe 

concurente în centrul de precesie sub unghiul de nutație θ se recomandă a fi utilizată în cazul 

transmisiilor de putere cu rapoarte de transmitere mari, în care forțele în angrenări sunt relativ 

mari. În aceste cazuri pentru a diminua solicitările arborilor transmisiei, în special a rulmenților, 

se recomandă utilizarea profilurilor dinților roților centrale cu unghiuri mici de presiune între 

flancurile conjugate 20 .w   

Roata centrală imobilă 3 este montată în capacul 8 centrat radial în carcasa 1, în interiorul 

căreia sunt instalați rulmenții 9 pentru susținerea mișcării de rotație a arborelui-manivelă 10. 

Datorită principiului transformării mișcării și transmiterii sarcinii bazat pe interacțiunea 

sferospațială a roții-satelit cu două roți centrale amplasate lateral, în transmisiile precesionale 

nodul precesional include particularități constructiv-funcționale, care asigură diminuarea 

preciziei de fabricație a pieselor componente ale nodului și, respectiv, simplificarea construcției 

transmisiei în ansamblu. 

În figura 6.3 (b) este prezentată mostra industrială a servomotorului cu transmisie 

precesională 2K-H cu raportul de transmitere i=-164, cu angrenări 
D

CX CVA   cu dinți drepți în 

contact convex-concav multipar cu roata-satelit montată axial flotant pe arbore-manivelă cu axe 

concurente în centrul de precesie sub unghiul de nutație   și roțile fabricate din oțel 4140 pe 

mașini-unelte CNC la Gleason Corporation, SUA.  
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 6.3. Transmisie precesională 2K-H (i= -164) cu angrenări D

CX CVA 
 cu dinți drepți în contact convex-

concav multipar cu roata-satelit montată axial flotant pe arbore-manivelă cu axe concurente în centrul de precesie 

sub unghiul de nutație θ: desen de ansamblu (a), mostră industrială (b) 
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6.1.4. Transmisii precesionale cu dinți drepți cu roată-satelit montată axial flotant pe 

arbore-manivelă cu axe concurente în centrul de precesie și roți centrale 

interschimbabile (diametrul median dm=80mm). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.4. Transmisie precesională 2K-H (i= -164) cu angrenări D

CX CVA 
 cu dinți drepți în contact convex-

concav multipar cu roata-satelit montată axial flotant pe arbore-manivelă cu axe concurente în centrul de precesie 

sub unghiul de nutație θ cu roți centrale interschimbabile cu locul: desen de ansamblu (a), mostră industrială (b) 
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Transmisia precesională 2K-H prezentată în figura 6.4 (a) are raportul de transmitere i= -164 

realizat în angrenări 
D

CX CVA   cu dantura cu dinți drepți cu contact convex-concav multipar al 

flancurilor dinților. 

Roata-satelit 2 este axial flotantă instalată pe arbore-manivelă în rulmenții 6 și 7 pe 

porțiunea înclinată a arborelui-manivelă 5. Mișcarea de rotație a arborelui-manivelă 5 se 

transformă în mișcare sferospațială a roții-satelit 2 prin intermediul rulmenților 6 și 7. În 

mișcarea sferospațială a roții-satelit 2, dinții unei coroane cu 2Z  dinți angrenează cu dinții 1Z  ai 

roții imobile 3 fixată în carcasa 1, iar altei coroane cu 3Z  dinți angrenează cu dinții 4Z  a roții 

mobile 4 montată pe flanșa arborelui condus 8, astfel se realizează reducerea mișcării cu raportul 

de transmitere  2 4 1 3 2 4 .i Z Z Z Z Z Z    

O particularitate constructivă a transmisiei constă în asigurarea interschimbabilității cu locul 

a roților centrale 3 și 4, ceea ce permite, cu aceleași angrenări 
D

CX CVA   să se schimbe direcția 

rotirii arborelui condus 10 și a raportului de transmitere a transmisiei cu ±1. 

În figura 6.4 (b) se prezintă mostra industrială a servomotorului cu transmisie în roți centrale 

și satelit fabricate din oțel 4140 pe mașini-unelte CNC la Gleason Corporation, SUA. 

 

 

6.1.5. Transmisii precesionale cu dinți curbilinii cu roata-satelit montată axial flotant pe 

arbore-manivelă cu axe concurente în centrul de precesie (diametrul median 

dm=80mm). 

 

Transmisia precesională 2K-H prezentată în figura 6.5 se deosebește de cele prezentate în 

figurile 6.2 – 6.4 prin angrenările ,D

CX CVA 


cu danturile roților 2, 3 și 4 executate cu dinți în arc de 

cerc. Arborele conducător 5 cu funcție de manivelă este dotat cu o porțiune de arbore înclinată 

sub unghiul de nutație θ în raport cu axa rulmenților 8 și 9. Pe porțiunea înclinată a arborelui 

conducător 5 este montată roata-satelit 2 în rulmenții 6 și 7. Axele rulmenților 8, 9 și 6, 7 sunt 

concurente în centrul de precesie O. Astfel, la rotirea arborelui-manivelă 5 în rulmenții 8 și 9 

roata-satelit 2 instalată în rulmenții 6 și 7 efectuează mișcare sferospațială în jurul centrului de 

precesie O cu unghiul de nutație θ. 

În rezultat, dinții 2Z  ai uneia dintre coroanele dințate ale roții-satelit 2 angrenează cu dinții 

1Z  ai roții centrale imobilă 3, iar dinții 3Z  ai altei coroane dințate a roții-satelit 2 angrenează cu 

dinții 4Z  ai roții centrale mobile 4, fixată pe flanșa arborelui condus 10, căruia i se comunică 

mișcare de rotație redusă cu raportul de transmitere ±i. 

În figura 6.5 (b) se prezintă mostra industrială a servomotorului cu transmisie precesională 

roți cu dinți în arc de cerc. Roțile centrale și roata satelit cu dinți în arc de cerc s-au fabricat din 

oțel 4140 și plastic Glass-Filled PEEK pe mașini-unelte CNC la Gleason Corporation, SUA. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 6.5. Transmisie precesională 2K-H, i= -164 cu angrenări ,D

CX CVA 


 cu dantură în arc de cerc și roata-satelit 

montată axial flotant pe arbore-manivelă cu axe concurente în centrul de precesie sub unghiul de nutație θ, desen 

de ansamblu (diametrul median al angrenării Dm =80 mm și roți dințate fabricate din oțel 4140 și plastic Glass-

Filled PEEK pe mașini-unelte CNC la Gleason Corporation, SUA): desen de ansamblu (a), mostră industrială (b) 
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6.2. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de produse industriale racordate la 

cerințele și caracteristicile solicitate pe piața de consum a transmisiilor mecanice 

(transmisii precesionale cinematice - diametrul median dm=80mm)) 

 

În figura 6.6 sunt prezentate mostre de produse industriale ale motoreductoarelor 

precesionale cu rapoarte de transmitere în variabile cu intervalul i=+15...-1080, pentru 

mecanisme de acționare ale mașinilor, sistemelor mecanice, utilajului tehnologic, industriei auto 

etc. 

 
Figura 6.6. Mostre de produse industriale ale motoreductoarelor precesionale cu rapoarte de transmitere în 

variabile cu intervalul i=+15...-1080, pentru mecanisme de acționare ale mașinilor, sistemelor mecanice, 

utilajului tehnologic, industriei auto etc 

 
Figura 6.7. Mostre de produse industriale ale servomotoarelor precesionale cu acționare reglabilă a mișcărilor 

componentelor roboților, industriali, sistemelor mecanice cu precizie înaltă de poziționare a elementelor 

funcționale, tehnicii cosmice de zbor, sistemelor electromecanice cu efecte giroscopice interactive și 

momente de inerție foarte mici etc 

i=+15 i=-164 

i=-45 i=-360 

i=-124 i=-1080 

i=+15 i=-164 

i=-45 i=-360 

i=-124 i=-1080 
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Figura 6.8. Servomotoare precesionale cu angrenări D

CX CVA 
: forma profilului și geometria contactului dinților în funcție 

de caracteristica parametrică , 1gZ     pentru rapoartele de transmitere i=+15; -45; -124: (roțile centrale și satelitul au 

fost fabricate pe mașini-unelte cu comanda numerică (CNC) la Gleason Corporation, SUA, conform documentației 

tehnice elaborate în cadrul proiectului) 
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Figura 6.9. Forma profilului și geometria contactului dinților în funcție de caracteristica parametrică , 1gZ     a 

angrenării D

CX CVA 
 pentru rapoartele de transmitere i=-164; -360; -1080: roțile centrale și satelitul au fost fabricate pe 

mașini-unelte cu comanda numerică (CNC) la Gleason Corporation, SUA, conform documentației tehnice elaborate în 

cadrul proiectului 
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Figura 6.10. Mostre de motoreductoare cu transmisii precesionale cu angrenări D

CX CVA 
 cu alunecare relativă redusă 

între flancuri și contacte convex-concave ale dinților cu diferența mică a curburilor de flanc: rapoartele de 

transmitere i=+15;i= -45; i=-124 
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(a) 

Transmisii precesionale 
intr-o treaptă 

 
(± 10 ≤ i ≤ ± 3600) 

 

 
(b) 

Transmisii precesionale 
cu doi sateliți-

semimanivelă cuplați 
consecutiv 

 

(± 3600 ≤ i ≤ ±12.96·10
6

) 

 

 
(c) 

Transmisii precesionale 
cu trei sateliți-

semimanivelă cuplați 
consecutiv 

 

(±12.96·10
6

 ≤ i ≤ ±46.656·10
9

) 

 

Figura 6.11. Motoreductoare cu transmisii precesionale cu angrenări D

CX CVA 
: cu un satelit (a), cu doi sateliți (b) și 

cu trei sateliți (c) cuplați consecutiv cu capacități cinematice, variabile în intervalul ±10<i≤...∞, i=∞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12. Stand portativ de încercări ale caracteristicilor funcționale ale transmisiilor precesionale cu angrenări 
D

CX CVA 
 cu achiziție și prelucrare computerizată a bazelor de date implementat în procesul de studii (licență, masterat 

și doctorat) 
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6.3. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații 

(Brevete internaționale și naționale publicații, materiale la Saloane de invenții)  

 

6.3.1. În baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului sau realizat brevetele de invenție 

 

În Monitorul Oficial European a fost a fost publicată cererea de brevet internațional Bostan 

Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim. Cerere internațională PCT/MD2021/000004 de brevet de 

invenție ”Precesional gear transmission” , Int. Class – F16H55/10, nr. publicației internaționale – 

WO/2021/137682, data publicației internaționale – WO 08.07.2021 (Volumul textual și grafic al 

brevetului – 54 pagini. 

Pentru brevetarea internațională au fost elaborate, analizate și coordonate: 

a) Descrierea în fond a brevetului internațional ”Precesional gear transmission”, expusă 

pe 54 de pagini, inclusiv 20 de figuri. 

b) Descrierea, expertizarea PST și publicarea actelor decizionale ale expertizei 

europene cuprinde un volum cu410 pagini (texte, figuri). 

 

6.3.2. Au fost obținute brevete naționale ale Republicii Moldova 

 

6.3.2.1.  Bostan Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim. Brevet de invenție nr. MD4781, 

”Transmisii planetare precesionale”, nr. cererii a. 2019.01.01, depozit național – 

31.11.2020, data publicației cererii de brevet de invenție 06.03.2021. 

6.3.2.2.   Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian, Brevet acordat nr. Y 1536. Transmisie 

planetară precesională. Numar depozit: s 2020 0020. CIB: F16H 1/28 (2006.01); F16H 

1/32 (2006.01); Data publicarii hotararii de acordare a brevetului: 31.05.2021. 

http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202020%200020  

6.3.2.3.   Brevet de invenție de scurtă durată nr. 1535 Y (MD) CIB F02B 23/06 (2006.01); 

F02F 3/24 (2006.01). Grup bielă-manivelă al motorului cu ardere internă / 

Dulgheru Valeriu, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu. UTM., – Nr. depozit s 2020 

0004. Data depozit: 2020.03.01. Publ. 00.06.2021. BOPI nr. 6/2021. 

http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202020%200004 

6.3.2.4.  Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg. Sistem de angrenare, 

procedeu de fabricație și dispozitiv de realizare. Cerere pentru brevet de invenție nr. 

depozit a 2020 0061. Data depozit: 2020.06.22. Publicarea cererii (A2) 

30.06.2021. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/a%202019%200101 

6.3.2.5.  Bostan Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim. Cerere de brevet de invenție nr. 

”Transmisie cu angrenare precesională”. Data depozitării naționale – 11.06.2020, cerere 

de examinare în fond 13.11.2021, stadiul de examinare în fond până pe data de 

15.05.2022. 

În baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului au fost: 

 În Monitorul Oficial European în data de 08.07.2021 a fost publicată invenția 

internațională expertizată de Comisia  de Experți Europeni, nr. publicației 

WO/2021137682. 

 Au fost obținute trei brevete de invenție MD4781, Y1536 și Y1535. 

 Au fost depuse și înregistrate două cereri de brevet  de invenție.  

                                                           
 Termenul de accesări în faza națională pentru obținerea brevetelor naționale a țărilor SUA, UE, Japonia, China, 

legate de tratatul PCT este de 30 de luni, începând cu data priorității invenției până la data de 30 iunie 2022 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&symbol=F16H0001280000&version=20060101
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&symbol=F16H0001320000&version=20060101
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&symbol=F16H0001320000&version=20060101
http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202020%200020
http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202020%200004
http://www.db.agepi.md/Inventions/details/a%202019%200101
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6.3.3. Articole în culegeri științifice internaționale 

 

6.3.3.1.  Trifan N., Ciobanu R., Hristea A., Tudor B., Dumitru D. Contributions to the 

generation of precessional gear teeth by plastic deformation / In: ACTA 

TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering Tome XIV [2021] | 

Fascicule 2 [April – June]. ISSN: 2067-3809 copyright © University 

POLITEHNICA Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 5, Revolutiei, 

331128, Hunedoara, ROMANIA Pp.89-94. http://acta.fih.upt.ro/pdf/2021-

2/ACTA-2021-2-16.pdf 

6.3.3.2.  Trifan Nicolae, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg. Generation of precessional gear 

teeth by plastic deformation. The 5th International Conference on Computing 

and Solutions in Manufacturing Engineering 2020 - CoSME’20 in IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering., Brașov, România. 

(2021) 012057 doi:10.1088/1757-899X/1009/1/012057. https://iopscience. 

iop.org/article/10.1088/1757-899X/1009/1/012057  

6.3.3.3.  Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian. Some aspects regarding planetary 

precessional transmission dynamics. The 5th International Conference on 

Computing and Solutions in Manufacturing Engineering CoSME`20, October 7-

10 2020, Brașov, România. Published online: 15 January 2021, IOP Conference 

Series Materials Science and Engineering, Volume 1009, 2021. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1009/1/012008 

 

6.3.4. Teze ale conferințelor științifice 

 

6.3.4.1.  Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, 

Ciobanu Oleg, Bodnariuc Ion. Reductor planetar precesional. În Catalogul 

Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii 

„PROINVENT 2021”, EDIȚIA A XIX-a, Cluj-Napoca, România: U.T.PRESS, 

20-22 octombrie 2021. p.305. https://proinvent.utcluj.ro/img/catalogs/2021.pdf 

6.3.4.2.  Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg. Sistem de 

angrenare, procedeu de fabricație și dispozitiv de realizare. În Catalogul 

Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii 

„PROINVENT 2021”, EDIȚIA A XIX-a, Cluj-Napoca, România: U.T.PRESS, 

20-22 octombrie 2021. p.306-307. https://proinvent.utcluj.ro/img/ 

catalogs/2021.pdf 

6.3.4.3.  Mazuru Sergiu, Toca Alexei, Platon Andrei, Mazuru Alexandru. Formă de 

presare pentru pulberi metalice. În Catalogul Salonului Internațional al 

Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii „PROINVENT 2021”, EDIȚIA A 

XIX-a, Cluj-Napoca, România: U.T.PRESS, 20-22 octombrie 2021. p.310-311. 

https://proinvent.utcluj.ro/img/ catalogs/2021.pdf 

6.3.4.4.  Bostan Ion, Mazuru Sergiu, Vaculenco Maxim, Scaticailov Serghei, Platon 

Andrei. Procedeu de prelucrare a dinților angrenajului precesional. În Catalogul 

Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii 

„PROINVENT 2021”, EDIȚIA A XIX-a, Cluj-Napoca, România: U.T.PRESS, 

20-22 octombrie 2021. p.311. https://proinvent. utcluj.ro/img/catalogs/2021.pdf 

http://acta.fih.upt.ro/pdf/2021-2/ACTA-2021-2-16.pdf
http://acta.fih.upt.ro/pdf/2021-2/ACTA-2021-2-16.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1009/1/012008
https://proinvent.utcluj.ro/img/catalogs/2021.pdf
https://proinvent.utcluj.ro/img/%20catalogs/2021.pdf
https://proinvent.utcluj.ro/img/%20catalogs/2021.pdf
https://proinvent.utcluj.ro/img/%20catalogs/2021.pdf
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6.3.4.5.  Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Mazuru Sergiu, 

Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Trifan Nicolae, Malcoci Iulian, 

Dicusară Ion, Vengher Dumitru, Buga Alexandru, Scaticailov Serghei, Gladîș 

Vitalie. Digital gear manufacturing technologies with nonstandardized profiles 

from precessional planetary transmissions // European Exhibition of Creativity 

and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 

mai 2021. - P. 167. ISSN Print: 2601-4564. 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf 

6.3.4.6.  Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, 

Ciobanu Oleg. Precessional planetary transmission // European Exhibition of 

Creativity and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, 

România, 21-22 mai 2021. - P. 166. ISSN Print: 2601-4564. 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf 

6.3.4.7.  Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg. Gear system, 

manufacturing process and production device // European Exhibition of 

Creativity and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, 

România, 21-22 mai 2021. - P. 175. ISSN Print: 2601-4564. 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf 

6.3.4.8.  Mazuru Alexandru, Toca Alexei, Mazuru Sergiu, Trifan Nicolae. Molds for 

producing parts from metal powders // European Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 

2021. - P. 179. ISSN Print: 2601-4564. 

6.3.4.9.  Mazuru Sergiu, Scaticailov Serghei, Bostan Ion, Mazuru Alexandru. Process for 

honing of precession gearwheel teeth // European Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 

2021. - P. 180. ISSN Print: 2601-4564. http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf 

6.3.4.10.  Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Bodnariuc 

Ion, Slobodeaniuc Stanislav, Guștiuc Victor, Cazac Florin, Dogaru Dinu, Rusnac 

Mihai, Bujor Simion, Popovici Octavian. Transmisie planetară precisională. 

Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV 

(Innovation and Creative Education) Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Ediția a V-a, Suceava, România: 28-29 Mai 2021. p.34. ISSN 978-606-

8992-18-1. https://utm.md/wp-content/uploads/2021/05/ICE-USV2021-

volum.pdf 

6.3.4.11. Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Guștiuc Victor, Nistrean Mario, Axente Ion, 

Tutunaru Vladina, Boța Maria, Slobodeaniuc Stanislav, Rusnac Mihai, Ceban 

Vladimir, Popovici Octavian. Tehnologii necovenționale de fabricație a roților 

dințate cu profiluri nestandarte ale flancurilor dinților. Târgul Internațional de 

Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and 

Creative Education) Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Ediția a V-a, 

Suceava, România: 28-29 Mai 2021. p.71. ISSN 978-606-8992-18-1. 

https://utm.md/wp-content/uploads/2021/05/ICE-USV2021-volum.pdf 

 

6.3.5. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect (premii, medalii, 

titluri, alte aprecieri) 

 

6.3.5.1.  Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian. Reductor planetar precesional. 

Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PROINVENT 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf
http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf
http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf
http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2021/05/ICE-USV2021-volum.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2021/05/ICE-USV2021-volum.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2021/05/ICE-USV2021-volum.pdf
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2021, EDIȚIA A XIX-a, Cluj-Napoca 18-20.11.2021. (Diplomă și medalia de 

aur). 

6.3.5.2.  Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu. Sistem de 

angrenare, procedeu de fabricație și dispozitiv de realizare. Salonul Internațional 

al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PROINVENT 2021, Ediția a XIX-

a, Cluj-Napoca 18-20.11.2021. (Diplomă și medalia de aur). 

6.3.5.3.  Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Mazuru Sergiu, 

Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Trifan Nicolae, Malcoci Iulian, 

Dicusară Ion, Vengher Dumitru, Buga Alexandru, Scaticailov Serghei, Gladîș 

Vitalie. Digital gear manufacturing technologies with nonstandardized profiles 

from precessional planetary transmissions // European Exhibition of Creativity 

and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 

mai 2021. (Diplomă de excelență). 

6.3.5.4.  Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, 

Ciobanu Oleg. Precessional planetary transmission // European Exhibition of 

Creativity and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, 

România, 21-22 mai 2021. (Diplomă și medalia de aur). 

6.3.5.5.  Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg. Gear system, 

manufacturing process and production device // European Exhibition of 

Creativity and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, 

România, 21-22 mai 2021. (Diplomă și medalia de aur) 

6.3.5.6.  Mazuru Alexandru, Toca Alexei, Mazuru Sergiu, Trifan Nicolae. Molds for 

producing parts from metal powders // European Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 

2021. (Diplomă și medalia de aur). 

6.3.5.7.  Mazuru Sergiu, Scaticailov Serghei, Bostan Ion, Mazuru Alexandru. Process for 

honing of precession gearwheel teeth // European Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 

2021. (Diplomă și medalia de argint). 

6.3.5.8.  Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Bodnariuc Ion, 

Slobodeaniuc Stanislav, Guștiuc Victor, Cazac Florin, Dogaru Dinu, Rusnac 

Mihai, Bujor Simion, Popovici Octavian. Transmisie planetară precisională. 

Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV 

(Innovation and Creative Education) Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Ediția a V-a, Suceava, România: 28-29 Mai 2021. (Diplomă și medalia 

de argint). 

6.3.5.9.  Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Guștiuc Victor, Nistrean Mario, Axente Ion, 

Tutunaru Vladina, Boța Maria, Slobodeaniuc Stanislav, Rusnac Mihai, Ceban 

Vladimir, Popovici Octavian. Tehnologii necovenționale de fabricație a roților 

dințate cu profiluri nestandarte ale flancurilor dinților. Târgul Internațional de 

Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and 

Creative Education) Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Ediția a V-a, 

Suceava, România: 28-29 Mai 2021. (Diplomă și medalia de argint). 

6.3.5.10.  Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Mazuru S., Bodnariuc I., 

Ciobanu R., Ciobanu O., Trifan N., Malcoci I., Dicusară I., Vengher D., Buga 

A., Scaticailov S., Gladîș V., Bregnova A. Digital gear manufacturing 

technologies with nonstandardized profiles from precessional planetary 
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transmissions. The XXV-th International Exhibition of Invetics INVENTICA 

2021, Iași, România. 23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de aur). 

6.3.5.11.  Bostan I., Vaculenco M., Bostan V., Țopa M., Dulgheru V., Ciobanu R., 

Ciobanu O., Bodnariuc I., Trifan N., Vengher D., Scaticailov S. Increasing the 

competitiveness of precessional transmissions by developing and capitalizing on 

the gear with "conforming" contact of the teeth. The XXV-th International 

Exhibition of Invetics INVENTICA 2021, Iași, România. 23-25 june 2021. 

(Diplomă de onoare și medalia de aur). 

6.3.5.12.  Bostan I., Bostan V., Vaculenco M., Ciobanu R., Ciobanu O. Precessional gear 

transmission. The XXV-th International Exhibition of Invetics INVENTICA 

2021, Iași, România. 23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de aur). 

6.3.5.13.  Bostan Ion, Mazuru Sergiu, Platon Andrei, Toca Alexei. Process for adjusting 

the axial clearance in the conical gear. The XXV-th International Exhibition of 

Invetics INVENTICA 2021, Iași, România. 23-25 june 2021. (Diplomă de 

onoare și medalia de aur). 

6.3.5.14.  Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg Stanislav 

Slobodeaniuc Victor Guștiuc. Unconventional technologies for manufacturing 

gears with non-standard tooth side profiles. The XXV-th International 

Exhibition of Invetics INVENTICA 2021, Iași, România. 23-25 june 2021. 

(Diplomă de onoare și medalia de argint). 

6.3.5.15.  Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian, Vaculenco 

Maxim, Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Trifan Nicolae. 

Reductor planetar precesional. Expoziția Internațională Specializată 

„INFOINVENT 2021”. 17-20 noiembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova. 

(Diplomă și medalia de argint). 

6.3.5.16.  Ion Bostan, Sergiu Mazuru, Alexei Toca, Maxim Casian, Lealin Stanislav, 

Andrei Platon, Andrei Petco. Procedeu de reglare a jocului axial în 

angrenajul conic. Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT 2021”. 

17-20 noiembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova. (Diplomă și medalia de 

argint). 

 

6.3.6. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri 

științifice (comunicări, postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în 

materialele conferințelor)  

 

6.3.6.1.   Comunicare la conferința Internațională IManEE 2021, the 25th edition of 

Innovative Manufacturing Engineering& Energy Conference, IManEE 2021, 21-

23 octombrie 2021, Iași, România. Malcoci Iulian, Ciobanu Oleg, Ciobanu 

Radu, Trifan Ncolae. “Power planetary precessional transmission research 

regarding acoustical behaviour”. Prezentator în plen Malcoci Iulian. 

https://www.imane.ro/wpcontent/uploads/2021/10/Final_Program_of_IManEE2

021.pdf 

6.3.6.2.  Comunicare la conferința Internațională IManEE 2021, the 25th edition of 

Innovative Manufacturing Engineering& Energy Conference, IManEE 2021, 21-

23 octombrie 2021, Iași, România. Mazuru S., Bostan I., Scaticailov S., 

Vaculenco M., But A. “Manufacturing processes of precessional gears with 

variable non-standard profile”. Prezentator în plen Mazuru Sergiu. 

https://www.imane.ro/wpcontent/uploads/2021/10/Final_Program_of_IManEE2021.pdf
https://www.imane.ro/wpcontent/uploads/2021/10/Final_Program_of_IManEE2021.pdf
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https://www.imane.ro/wpcontent/uploads/2021/10/Final_Program_of_IManEE2

021.pdf 

 

7. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute 

în cadrul proiectului  

 

Caracterul pronunțat inovativ, asigurat de soluții brevetate de transmisii planetare 

precesionale și tehnologii de fabricare inovative a roților dințate, asigură un impact științific 

major, cu caracter teoretic fundamental și aplicativ în domeniul construcției de mașini. 

Grație conținutului  scientointensiv rezultatele proiectului vor avea un impact sporit asupra 

cunoașterii în domeniul inovațional, de proiectare și fabricare. Posibilitatea realizării unor 

produse cu un volum sporit de produs intelectual, cu performanțe la nivelul exigențelor moderne, 

cu domenii prioritare de utilizare, în care transmisiile precesionale asigură performanțe net 

superioare comparativ cu alte tipuri de transmisii mecanice, va fi un factor atractiv pentru agenții 

economici. Un element atractiv aparte pentru agenții economici va fi și valorificarea industrială a 

tehnologiilor noi elaborate, care conțin elemente Know-how și care vor asigura realizarea unor 

produse performante.  

Rezultatele obținute vor fi utilizate în procesul de instruire a studenților de la Ciclul I, II (de 

masterat) și III (de doctorat) în cadrul programelor Ingineria fabricației, Tehnologia construcției 

de mașini, robotică, industria auto etc. 

 

8. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului  

 
Proiectul a fost înaintat în cadrul Centrului PRCESIA de la Universitatea Tehnică a 

Moldovei, care are în dotare: Laboratorul de Transmisii Mecanice, dotat cu echipamente de 

laborator performante; Laboratorul Modelarea și simularea Transmisiilor Precesionale, dotat cu 

calculatoare performante și softuri specializate licențiate (ANSYS, SolidWorks); Laboratorul de 

Tehnologii Neconvenționale de Fabricare a roților dințate, Centru de prelucrare multiax ș.a. 

În anul 2021 în cadrul proiectului a fost creată platforma de cercetare experimentală a 

transmisiilor precesionale cinematice și de mică putere a angrenării D

CX CVA   și ,D

CX CVA 

 , care 

cuprinde investigarea parametrilor funcționali definitori ai nivelului tehnic al transmisiilor 

mecanice, printre care: 

 randamentul mecanic; 

 capacitate portantă; 

 nivelul de zgomot și vibrații; 

 rigiditatea torsională; 

 momentele de inerție; 

 multiplicitatea angrenării dinților. 

Infrastructura de cercetare a transmisiilor precesionale în anul 2021 este completată cu 

standuri experimentale staționare și portative pentru  achiziționarea și prelucrarea automatizată a 

datelor. 

În figura 8.1 este prezentată vederea generală a standului staționar, destinat pentru cercetarea 

experimentală a caracteristicilor funcționale ale transmisiilor precesionale cinematice. Standul 

este dotat cu componente moderne de înregistrare a parametrilor (traductori de momente de 

poziționare a arborilor, de temperatură, zgomot, vibrații, precizie cinematică etc). 

https://www.imane.ro/wpcontent/uploads/2021/10/Final_Program_of_IManEE2021.pdf
https://www.imane.ro/wpcontent/uploads/2021/10/Final_Program_of_IManEE2021.pdf
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(a) 

 
(b) 

Figura 8.1. Standul staționar pentru cercetarea experimentală a caracteristicilor funcționale ale transmisiilor 
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precesionale cinematice, (a) Vederi în desfășurată a componentelor standului, (b) Vederea generală a standului 

comutat cu blocul de achiziție și prelucrare a datelor 

9. Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului  

 

Colaborarea la nivel național în cadrul proiectului s-a realizat prin acorduri de cooperare și 

comerciale cu cinci întreprinderi industriale din Republica Moldova, conform cărora:  

9.1 S-a elaborat procedeul de generare a danturilor cu profil convex-concav nestandard și 

tehnologia de fabricație a roților dințate prin tehnologii neconvenționale, inclusiv prin 

injectare sub presiune din mase plastice și prin printare 3D. 

9.2 S-au fabricat 19 tipodimensiuni de transmisii precesionale cinematice și 6 

tipodimensiuni de transmisii precesionale de mică putere cu diferiți parametri ai 

configurației [Zg-, ±1]. 

9.3 S-au fabricat 14 standuri experimentale portative pentru cercetarea preventivă 

parametrilor nivelului tehnic al transmisiilor precesionale cinematice și de mică 

putere. 

 

10.  Colaborare la nivel internațional în cadrul implementării proiectului  

10.1. Colaborarea la nivel internațional în cadrul proiectului s-a realizat prin acorduri de 

colaborare și comerciale cu firma Gleason Corporation, SUA cu următoarele 

prevederi: 
10.1.1. Fabricarea în cadrul firmei Gleason Corporation, SUA conform 

documentației tehnice elaborate în cadrul proiectului a 51 tipodimensiuni 

de roți dințate cu angrenări D

CX CVA   și ,D

CX CVA 

  pe mașini-unelte cu comanda 

numerică (CNC). 
10.1.2. Elaborarea logaritmului de control dimensional și geometric al 

angrenărilor D

CX CVA   și ,D

CX CVA 

 . 

10.1.3. Elaborarea procedeului tehnologic de fabricație a roților cu angrenări cu 

dinți drepți D

CX CVA   și înclinați ,D

CX CVA 

  cu adiptarela procedeul Gleason de 

fabricație a roților conice cu profiluri în arc de cerc a dinților. 
10.2. Colaborarea la nivel internațional în cadrul proiectului cu compania Magtrol SA, 

Elveția cu următoarele prevederi 
10.2.1. Consultarea privind selectarea elementelor componente de ultimă 

generațieale echipamentului privind dotarea standului de testări 

experimentale ale transmisiilor planetare precesionale. 
10.2.2. Procurarea prin intermediul companiei Magtrol SA ale echipamentelor 

conform conceptului elaborat. 
10.2.3. Adoptarea conceptului de extindere a performanței standului experimental. 

 

11. Dificultățile în realizarea proiectului (Financiare, organizatorice, legate de 

resursele umane etc.)  
 

Dificultăți în realizarea proiectului nu au apărut, cu excepția incomodităților de cooperare 

și imposibilităților de deplasare legate de pandemie. Ar fi oportună dezvoltarea în cadrul UTM, 

unui centru universitar de prelucrare a pieselor, dotat cu mașini-unelte CNC și utilaje moderne de 

control dimensional.  
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12. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect (premii, 

medalii, titluri, alte aprecieri). 

 

Elaborările în domeniul transmisiilor precesionale în 2021 au fost prezentate la Saloane 

Naționale și Internaționale de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic: 

 Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PROINVENT 2020, 

EDIȚIA A XIX-a, Cluj-Napoca 18-20.11.2021; 

 Expoziția Europeană de Creativitate și Inovație EUROINVENT 2021, ediția a XIII-a, 

Iași, România, 21-22 mai 2021.; 

 Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV 

(Innovation and Creative Education) Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Ediția a V-a, Suceava, România: 28-29 Mai 2021. 

 A XXV-a Expoziție Internațională de Invetică INVENTICA 2021, Iași, România. 23-25 

iunie 2021; 

 Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT 2021”. 17-20 noiembrie 2021, 

Chișinău, Republica Moldova. 

Lucrările prezentate au fost apreciate cu o diplomă de excelență, cu 9 medalii de aur și 6 

medalii de argint: 

1. Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian. Reductor planetar precesional. Salonul 

Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PROINVENT 2021, EDIȚIA A 

XIX-a, Cluj-Napoca 18-20.11.2021. (Diplomă și medalia de aur). 

2. Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu. Sistem de angrenare, procedeu 

de fabricație și dispozitiv de realizare. Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării 

și Inventicii PROINVENT 2021, Ediția a XIX-a, Cluj-Napoca 18-20.11.2021. (Diplomă și 

medalia de aur). 

3.  Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Mazuru Sergiu, Bodnariuc 

Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Trifan Nicolae, Malcoci Iulian, Dicusară Ion, Vengher 

Dumitru, Buga Alexandru, Scaticailov Serghei, Gladîș Vitalie. Digital gear manufacturing 

technologies with nonstandardized profiles from precessional planetary transmissions // 

European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, 

Iași, România, 21-22 mai 2021. (Diplomă de excelență). 

4. Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, Ciobanu 

Oleg. Precessional planetary transmission // European Exhibition of Creativity and Innovation 

EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 2021. (Diplomă și 

medalia de aur). 

5. Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg. Gear system, manufacturing 

process and production device // European Exhibition of Creativity and Innovation 

EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 2021. (Diplomă și 

medalia de aur) 

6. Mazuru Alexandru, Toca Alexei, Mazuru Sergiu, Trifan Nicolae. Molds for producing parts 

from metal powders // European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 

2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 2021. (Diplomă și medalia de aur). 

7. Mazuru Sergiu, Scaticailov Serghei, Bostan Ion, Mazuru Alexandru. Process for honing of 

precession gearwheel teeth // European Exhibition of Creativity and Innovation 

EUROINVENT 2021, The XIII th Edition, Iași, România, 21-22 mai 2021. (Diplomă și 

medalia de argint). 



47 

8. Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian, Bodnariuc Ion, 

Slobodeaniuc Stanislav, Guștiuc Victor, Cazac Florin, Dogaru Dinu, Rusnac Mihai, Bujor 

Simion, Popovici Octavian. Transmisie planetară precisională. Târgul Internațional de 

Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education) 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Ediția a V-a, Suceava, România: 28-29 Mai 

2021. (Diplomă și medalia de argint). 

9. Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Guștiuc Victor, Nistrean Mario, Axente Ion, Tutunaru Vladina, 

Boța Maria, Slobodeaniuc Stanislav, Rusnac Mihai, Ceban Vladimir, Popovici Octavian. 

Tehnologii necovenționale de fabricație a roților dințate cu profiluri nestandarte ale 

flancurilor dinților. Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, 

ICE-USV (Innovation and Creative Education) Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Ediția a V-a, Suceava, România: 28-29 Mai 2021. (Diplomă și medalia de argint). 

10. Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Mazuru S., Bodnariuc I., Ciobanu R., 

Ciobanu O., Trifan N., Malcoci I., Dicusară I., Vengher D., Buga A., Scaticailov S., Gladîș 

V., Bregnova A. Digital gear manufacturing technologies with nonstandardized profiles 

from precessional planetary transmissions. The XXV-th International Exhibition of Invetics 

INVENTICA 2021, Iași, România. 23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de aur). 

11. Bostan I., Vaculenco M., Bostan V., Țopa M., Dulgheru V., Ciobanu R., Ciobanu O., 

Bodnariuc I., Trifan N., Vengher D., Scaticailov S. Increasing the competitiveness of 

precessional transmissions by developing and capitalizing on the gear with "conforming" 

contact of the teeth. The XXV-th International Exhibition of Invetics INVENTICA 2021, 

Iași, România. 23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de aur). 

12. Bostan I., Bostan V., Vaculenco M., Ciobanu R., Ciobanu O. Precessional gear 

transmission. The XXV-th International Exhibition of Invetics INVENTICA 2021, Iași, 

România. 23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de aur). 

13. Bostan Ion, Mazuru Sergiu, Platon Andrei, Toca Alexei. Process for adjusting the axial 

clearance in the conical gear. The XXV-th International Exhibition of Invetics INVENTICA 

2021, Iași, România. 23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de aur). 

14. Dulgheru Valeriu, Bostan Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg Stanislav Slobodeaniuc Victor 

Guștiuc. Unconventional technologies for manufacturing gears with non-standard tooth side 

profiles. The XXV-th International Exhibition of Invetics INVENTICA 2021, Iași, România. 

23-25 june 2021. (Diplomă de onoare și medalia de argint). 

15. Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian, Vaculenco Maxim, 

Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Trifan Nicolae. Reductor planetar 

precesional. Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT 2021”. 17-20 noiembrie 

2021, Chișinău, Republica Moldova. (Diplomă și medalia de argint). 

16. Ion Bostan, Sergiu Mazuru, Alexei Toca, Maxim Casian, Lealin Stanislav, Andrei 

Platon, Andrei Petco. Procedeu de reglare a jocului axial în angrenajul conic. Expoziția 

Internațională Specializată „INFOINVENT 2021”. 17-20 noiembrie 2021, Chișinău, 

Republica Moldova. (Diplomă și medalia de argint). 

 

13. Materializarea rezultatelor obținute în proiect 

 

În baza rezultatelor cercetărilor: 

1. A fost elaborată documentația tehnică a 25 tipodimensiuni de transmisii precesionale 

cinematice (19 tipodimensiuni) și de mică putere (6 tipodimensiuni), în baza căreia 
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au fost fabricate și asamblate transmisii precesionale cu diferiți parametri ai 

configurației [Zg-, ±1]. 

2. Au fost elaborate și asamblate 15 motoreductoare și 10 servomotoare în construcții 

unitare cu transmisii precesionale cinematice și de mică putere destinate pentru 

demonstrarea acestora agenților economici în scopul producerii lor la scară 

industrială. 

 

14. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei în anul 

2021 

 

1. Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale.  

Naționale: 

- Bostan Ion. Membru al Colegiului de Redacție – 1 revistă; 

- Dulgheru Valeriu. Membru al Colegiului de Redacție – 4 reviste; 

- Stoicev Petru. Membru al Consiliului de Redacție – 1 revistă. 

Internaționale: 

- Bostan Ion. Membru al Colegiului de Redacție – 2 reviste;  

- Dulgheru Valeriu. Membru   al  Colegiului de Redacție – 8 reviste; 

- Mazuru Sergiu. Membru al Consiliului de Redacție – 3 reviste; 

- Toca Alexei. Membru al Consiliului de Redacție – 2 reviste; 

- Stoicev Petru. Membru al Consiliului de Redacție – 1 revistă. 

2. Membrii echipei au participat la pregătirea mostrelor fizice și posterelor informaționale 

pentru 6 expoziții internaționale „Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic” 

15. Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect  

 

R E Z U M A T 

Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea 

angrenajului cu contact “conform” al dinților și extinderea ariei lor de aplicație 

 

Transmisiile mecanice, fiind destinate pentru transformarea mișcării și transmiterea sarcinii, 

reprezintă o componentă indispensabilă a tuturor mașinilor, utilajelor industriale și agricole, 

roboților, sistemelor de automatizare a proceselor tehnologice etc.  

În secolul trecut, odată la 15-25 de ani la scara mondială, se inventa un tip nou de transmisie 

mecanică. Astfel, în 1928 (Germania) se inventează transmisia SYCLO, în 1944 (Rusia) - 

transmisia armonică cu fricțiune, iar în 1959 (SUA) – varianta ei cu angrenare, în 1956 (Rusia) - 

transmisia Novicov, în 1981 (Republica Moldova) – transmisia precesională (TP) cu angrenare 

multipară cu bolțuri, iar în 1989 – varianta dințată, notificate respectiv AB și AD.  

În prezent, transmisia precesională constituie peste 30 de structuri cinematice protejate cu 

peste 200 de brevete și patente de invenție deținute de colectivul de autori din Republica 

Moldova, fapt ce denotă apartenența și dezvoltarea invenției transmisiilor precesionale ingineriei 

și științei moldave.  

Consumatorii de transmisii mecanice impun cerințe crescânde privind majorarea eficienței 

energetice și a capacității lor portante. Este cunoscut că, circa 80% din energia produsă la nivel 

global se transmite către mecanismele de acționare a mașinilor prin intermediul transmisiilor 

mecanice, atunci majorarea randamentului lor mecanic doar cu 1% conduce la economisirea a 

0,8% din energia produsă la scară globală.  



49 

Dezvoltarea robotehnicii și a sistemelor mecanice cu restricții de compactitate impun 

angrenajelor cerințe tot mai dure privind masa și gabaritele, calitatea materialului roților dințate, 

eficiența tehnologică măsurată prin timpul operațiunilor de fabricație, costul de producere etc.  

Aceste cerințe luate în ansamblu conduc la necesitatea diversificării și modernizării 

angrenajelor dințate AD sub aspectul formei contactului dinților, geometriei angrenajului și 

tehnologiei de fabricație a roților dințate.  

Cerințele menționate pot fi satisfăcute, în mare parte, de transmisiile precesionale cu un nou 

concept de angrenaj dințat cu contact concav-concav „conform” .  

Asigurarea competitivității TP cu particularități constructiv-cinematice specifice ale 

angrenajelor dințate AD cu contact concav-concav „conform” necesită cercetări în direcțiile: 

 dezvoltarea unui nou concept de angrenaj dințat cu contact concav-concav conform 

cu diferență mică a curburilor flancurilor dinților; 

 elaborarea procedeelor de generare a dinților cu profiluri convex/concav și în arc de 

cerc prin rostogolire-rulare spațială pe mașini cu comandă numerică și a 

tehnologiilor aditive la imprimante 3D; 

 crearea platformei CAD/CAM/CAE de proiectare, fabricare și cercetare a contactului 

„conform” a angrenajului precesional și al transmisiilor precesionale în ansamblu cu 

caracteristici funcționale majore. 

Cercetările preconizate au caracter multidisciplinar complex cu deschidere pronunțată către 

brevetare a invențiilor, inclusiv cuprind toate aspectele necesare fabricării industriale a 

reductoarelor precesionale și mecanismelor de acționare în baza TP cu scopul comercializării lor.  

Rezultatele preconizate ale cercetărilor se vor exprima în elaborarea unor angrenaje dințate 

AD noi cu angrenări cu dinți drepți D
CV CVA   și înclinați ,D

CV CVA

 cu contact concav-concav 

„conform” al dinților, a tehnologiilor noi de generare a dinților cu profiluri convex/concave și în 

arc de cerc prin rostogolire-rulare spațială și în extinderea ariei aplicațiilor. 

 

ABSTRACT 

Increasing the competitiveness of precessional transmissions by developing and capitalizing 

„conform” toothed gear and expanding their range of applications 

 

The mechanical transmissions being destined for the transformation of the movement and 

the transmission of the load, represent an indispensable component of all the machines, industrial 

and agricultural machines, robots, the automation systems of the technological processes etc. 

In the last century, every 15-25 years on the world scale, a new type of mechanical 

transmission was invented. Thus, teher were invented: in 1928 (Germany) - the SYCLO 

transmission, in 1944 (Russia) - the harmonic transmission with friction, and in 1959 (USA) - the 

gearbox version, in 1956 (Russia) - the Novicov transmission, in 1981 (the Republic of 

Moldova) - the precessional transmission PT with multipar gear with bolts, and in 1989 – the 

toothed one, respectively notified BA  and DA . The precessional transmission currently accounts 

for over 30 kinematic structures protected by over 200 patents and patents of invention held by 

the team of authors from the Republic of Moldova, denoting the belonging and development of 

the invention of the precessional transmissions to the Moldovan engineering and science. 

Mechanical transmission consumers impose more and more demands on increasing the 

energy efficiency and their load bearing capacity. If about 80% of the global energy is 

transmitted to the drive mechanisms of the machines through mechanical transmissions, then the 



50 

increase of their mechanical efficiency by only 1% leads to the saving of 0.8% of the energy 

produced on a global scale. 

The development of the robotics and mechanical systems with compactness restrictions 

impose to the gear ever more stringent requirements regarding the mass and gauges, the quality 

of the gear material, the technological efficiency measured during the manufacturing operations, 

the cost of production, etc. 

These requirements taken as a whole lead to the need to diversify and modernize the 

toothed gears DA  in the form of the tooth contact of the gear geometry and toothed wheels 

manufacturing technology. 

These requirements can largely be met by precessional transmissions with a new toothed 

gear concept with „congruent” concave-concave contact. 

Ensuring the competitiveness of PT with specific constructive-kinematic features of the 

toothed gears DA with gear with „congruent” concave-concave contact needs research in the 

following directions: 

 Development of a new toothed gear concept with „congruent” concave-concave contact 

with small difference of the curvatures of the flanks 

 Elaboration of the generation processes by spatial tumbling-rolling of the convex / 

concave profiles and in a circle arc on numerically controlled machines and of the 

additive technologies with prototyping in 3D printers. 

 Creation of the CAD / CAM / CAE platform for designing, manufacturing and 

researching the congruent contact and the precessional gear as a whole with major 

functional characteristics. 

The foreseen researches have a complex multidisciplinary character with a pronounced 

opening to the patenting of inventions, including all the aspects necessary for the manufacture of 

industrial products for the purpose of their commercialization. 

The expected results of the researches will be expressed in the elaboration of new AD 

toothed gears with straight D
CV CVA   and inclined ,D

CV CVA

  toothed gears with „congruent” concave-

concave contact of the teeth, of new generation technologies by spatial tumbling-rolling of the 

convex / concave profiles and in a circle arc and expanding the field of applications. 

 

17. Recomandări, propuneri 

 
17.1. Pentru o mai bună realizare a Proiectului (2020-2023) este necesară planificarea 

mai ponderată a resurselor financiare la articolul 314 „Echipamente de laborator”. 

17.2. Pentru fabricarea pieselor de configurație complexă și de precizie înaltă elaborate în 

cadrul proiectelor derulate la UTM, este necesar de a dezvolta capacitățile de 

fabricație în baza mașinilor-unelte cu comandă numerică. 

17.3. Aprecierea proiectului (pe care îl conduc) cu calificativul ”insuficient” referitor la 

diseminarea rezultatelor obținute, doar motivând faptul, că membrii colectivului în 

acest an nu au publicații cu impact factor este incorectă.  

Consider, că metodologia evaluării rezultatelor trebuie să țină cont de 

incompatibilitatea brevetării internaționale și în același timpa publicării rezultatelor 

în reviste științifice, deoarece acestea se exclud reciproc prin actele internaționale 

de reglementare a Patentării PCT. Conform Tratatului PCT (Patent Corporation 

Treaty), brevetarea internațională exclude răspândirea (diseminarea) informației 
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despre revendicările inovației până la data publicării brevetului internațional în 

Monitorul Oficial al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI).  

În context menționez, că cererea privind brevetarea (patentarea) internațională a 

invenției Transmisii precesionale cu contact multipar, autori Bostan V., Bostan I. și 

Vaculenco M. a fost publicată în MO OMPI cu nr. WO/2021/137682, data 

publicației internaționale WO 08.07.2021, care a precedat analiza modelelor 

matematice utilizate și abordărilor privind noutatea, aplicabilitatea, efectul socio-

economic a invenției, cuprins într-un volum de 410 pagini. Totodată, Tratatul PCT 

prevede eliminarea confidențialității clauzelor inovaționale ale brevetului 

(patentului) vizat din data de 08.07.2021, data din care începe patentarea la nivel 

național a inovației în SUA, țările UE, Canada, Japonia și China. În Republica 

Moldova invenția la nivel național deja a fost brevetată cu nr. MD 4781 din 

06.03.2021. 

Deci, confidențialitatea rezultatelor obținute în cadrul proiectului din data 

08.07.2021 nu mai reprezintă restricții de diseminare și pot fi publicate în circuitul 

public.  

Consider, că orice metodologie de evaluare a rezultatelor obținute în cercetare 

trebuie discutată în mediul academic, fiindcă doar astfel putem reflecta 

complexitatea aspectelor proprii științelor fundamentale și aplicative și de ale aduce 

la un numitor comun. 

Raportul anual -2021 cu descrierea obiectivelor realizate în etapele I și II conține 

228 de pagini,  iar documentația privind expertiza Europeană a brevetului de 

invenție internațional „Transmisia precesională cu contact multipar” conține un 

volum cu 410 pagini. 

 

 

 

Conducătorul de proiect ________________/ Ion Bostan  

 

 

 

Data: 14.11.2021  

 

 

 

LȘ 
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 Anexa 1A 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

Cifrul proiectului 20.800009.5007.24 

Contract de finanțare: 161-PS din 04.01.2021 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea  
Codul 

economic 

Anul de gestiune: 2021 

Aprobat Modificat (+/-) Precizat 

Remunerarea muncii angajaților conform statelor  211180 1172,3 
 

1172,3 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 

(24%) 
212100 281,3 

 
281,3 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710   
  

Deplasări de serviciu peste hotare 222720 26,0 -23,1 2,9 

Servicii editoriale 222910 133,6 -43,3 90,3 

Servicii de cercetări științifice contractate  222930 
   

Servicii neatribuite altor aliniate  222990 6,3 -6,3 
 

Procurarea mașinilor și utilajelor 314110    

Procurarea produselor alimentare 333110 
   

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 

științifice și alte scopuri 
335110 187,0 72,7 259,7 

Procurarea materiale de uz gospodăresc și rechizite 

de birou 
336110   

  

TOTAL   1806,5 
 

1806,5 

 

 

Rector U.T.M.   dr. hab. Viorel BOSTAN 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Contabil (economist)    Victoria IOVU 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Conducătorul de proiect   Academician Ion BOSTAN 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

  

 

Data: _________________  

 

LȘ 
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Anexa 1B 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.5007.24 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de 

muncă conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Bostan Ion 1949 dr.hab. 0,50 04.01.2021   

2.  Bodnariuc Ion 1975 dr. 0,50 04.01.2021   

3.  Mazuru Segiu 1961 dr. hab. 0,50 04.01.2021  

4.  Dulgheru Valeriu 1956 dr.hab. 0,50 04.01.2021   

5.  Stoicev Petru 1948 dr. hab. 0,50 04.01.2021   

6.  Vaculenco Maxim 1974 dr. 0,50 04.01.2021   

7.  Toca Alexei 1951 dr. 0,50 04.01.2021   

8.  Trifan Nicolae 1979 dr. 0,50 04.01.2021   

9.  Dicusară Ion 1979 dr. 0,50 04.01.2021   

10.  Ciobanu Oleg 1981 dr. 0,50 04.01.2021   

11.  Ciobanu Radu 1981 dr. 0,50 04.01.2021   

12.  Malcoci Iulian 1980 dr. 0,50 04.01.2021   

13.  Țopa Mihai 1943 dr. 0,50 04.01.2021   

14.  Poștaru Gheorghe 1952 dr. 0,50 04.01.2021   

15.  Comendant Vasile 1946 dr.  0,25 04.01.2021   

16.  Balan Victor 1954 dr. 0,50 04.01.2021   

17.  Kulev Mihail 1954 dr. 0,50 04.01.2021   

18.  Scaticailov Serghei 1974 f-grad 0,50 04.01.2021   

19.  Pavelco Victor 1995 f-grad 0,50 04.01.2021   

20.  Odainâi Valeriu 1977 f-grad 0,50 04.01.2021   

21.  Pasincovschi Eugen  1950 f-grad 0,50 04.01.2021   

22.  Buga Alexandru  1982 dr 1,00 04.01.2021   

23.  Petco Andrei 1991 f-grad 0,75 04.01.2021  

24.  Bregnova Alina 1991 f-grad 0,25 04.01.2021   

25.  Casian Maxim 1987 f-grad 0,50 04.01.2021   

26.  Poștaru Andrei 1981 f-grad 0,50 04.01.2021   

27.  Lasco Victor 1995 f-grad 0,50 04.01.2021 01.03.2021  

 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 

finanțare 
18,5 
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Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2021 

Nr Nume, prenume  
Anul 

nașterii 
Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

1.  Kuleva Liliana 1976 Fără grad 0,5 01.03.2020 

      

      

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 14,8 

 

 

Rector U.T.M.   dr. hab. Viorel Bostan 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Contabil (economist)    Victoria Iovu 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Conducătorul de proiect   Academician Ion Bostan 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

 

 

 

Data: _________________  

 

LȘ 

 

 

 


