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Prezenta teză de doctorat intitulată “Cercetari privind comportamentul angrenajelor 

ecruisate ale multiplicatoarelor de turație“ , reprezintă o sinteză a activităţii de cercetare 

teoretică şi experimentală efectuată de către autor în domeniul angrenajelor ecruisate de 

la multiplicatoarele de turație. Teza parcurge un ciclu complet de proiectare constructiv-

funcțională / execuţie / cercetare experimentală, obiectul supus cercetării fiind un 

multiplicator de turație. 

Teza debutează cu Prefaţă, cu un Cuprins, urmat de Listă figuri, Listă tabele şi 

Listă notaţii. 

Capitolul 1 sintetizează stadiul actual al cercetărilor în domeniul pretensionării 

angrenajelor respectiv în domeniul multiplicatoarelor de turație. 

Capitolul 2 prezintă obiectivele tezei de doctorat. 

Capitolul 3 prezintă modul de alegere a soluției constructive a multiplicatorului de 

turație. În acest capitol sunt prezentate principalele elemente geometrice ale danturilor 

angrenajelor multiplicatorului de turație, modul de calcul al forțelor care acționează asupra 

danturilor în timpul funcționării precum și calculul solicitărilor care apar în aceste 

angrenaje. Este de asemenea prezentat modul de calcul al coeficientului de siguranță la 

solicitarea de încovoiere la piciorul dintelui cu și fără a lua în considerare forțele de 

pretensionare induse la baza dintelui prin operația de pretensionare. Acest capitol 

analizează studiul influenței ecruisării asupra comportării mecanice a dinților angrenajelor 

prin simulare numerică. Analiza de tip static  asupra angrenajelor a fost efectuată  prin 

simulare numerică cu elemente finite, utilizând modulul Simulation din SolidWork. 

Capitolul 4 prezintă aspecte referitoare la ecruisarea angrenajelor multiplicatorului de 

turație. În vederea studierii comportamentului angrenajelor pretensionate, au fost 

executate mai multe angrenaje, ecruisate ulterior cu diferite intensități. De asemenea în 

acest capitol se prezintă modul și metodele de măsurare a tensiunilor reziduale, 

măsurători efectuate pe plăcile de test ALMEN. 

Capitolul 5 prezintă concepția standului de încercări și se detaliază elementele 

componente ale acestuia. În vederea efectuării testelor au fost executate un numar de trei 

seturi de angrenaje. Două dintre aceste seturi au fost ecruisate cu diferite intensități, iar 

cel de al treilea set nu a fost supus operaței de ecruisare. În aceleași condiții au fost 

efectuate teste pe toate aceste angrenaje. Au fost monitorizați un număr semnificativ de 
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parametri. Capitolul se finalizează prin prezentarea rezultatelor sub formă numerică și 

grafică. 

Capitolul 6 prezintă concluzii finale, contribuţii personale, direcţii viitoare de cercetare 

şi diseminarea rezultatelor 

Teza se încheie cu Bibliografie şi o Anexă în care sunt prezentate rezultatele 

masurătorilor efectuate pe angrenajele pretensionate și nepretensionate. 

Obiectivul general al prezentei lucrări este investigarea comportării angrenajelor 

pretensionate executate din oțeluri de îmbunătățire  la solicitarea de încovoiere  la piciorul 

dintelui prin parcurgerea unui ciclu complet de de proiectare constructiv-funcţională / 

simulare /execuţie / cercetare experimentală. Rezultatele tezei se vor concretiza prin: 

• rezultate experimentale pe un multiplicator de turație proiectat în cadrul tezei, care 

vor putea fi utilizate la proiectarea reductoarelor și a multiplicatoarelor de turație în cadrul 

societății Reșița Reductoare și Regenerabile; 

• prototipul fizic al multiplicatorului, care va putea fi utilizat în viitor la cercetări 

experimentale pe alte variante de angrenaje. 

Principalele obiective specifice propuse spre a fi realizate în prezenta teză de doctorat 

sunt următoarele: 

• Realizarea unei sinteze bibliografice privind stadiul actual al cercetărilor asupra 

multiplicatoarele de turație și comportamentul angrenajelor pretensionate; 

• Proiectare constructiv-funcțională a unui multiplicator de turație și a trei variante de 

angrenaje; 

• Proiectarea standului de experimentări pentru testarea multiplicatorul de turație; 

• Determinarea prin simulare numerică a influenței pretensionării angrenajelor 

dințate; 

• Execuția multiplicatorului de turație și a trei variante de angrenaje; 

• Execuția standului de experimentări și încadrarea multiplicatorului în stand; 

• Pretensionarea angrenajelor cu diferite intensități; 

• Cercetare experimentală pe multiplicatorul echipat cu  angrenaje nepretensionate și 

pretensionate cu diferite intensități; 

• Investigații metalografice efectuate pe probe prelevate din pinioanele 

multiplicatorului nepretensionate și pretensionate cu diferite intensități. 
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• Calcul de eficiența comparativ al angrenajelor în varianta executării din oțeluri 

speciale respectiv din oțeluri mai ieftine supuse pretensionării la baza dintelui. 

Cercetările experimentale vor fi efectuate în S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile 

pe standul de încercări proiectat și executat în cadrul  tezei. 

În capitolul 3 “Proiectarea constructive a multiplicatorului de turație și determinarea 

prin simulare numerică a influenței pretensionării asupra angrenajelor dințate” s-a ales 

soluția constructivă pentru multiplicator și a fost prezentat calculul geometric al 

angrenajelor acestuia. În acest capitol s-a  determinat prin simulare numerică  influența 

pretensionării asupra angrenajelor dințate. 

Multiplicatorul AV 11,25  este un multiplicator  într-o treaptă cu arborele de intrare 

respectiv arborele de ieșire plasați în plan vertical cu distanța dintre axe A = 112,5 mm. 

Simbolizarea multiplicatorul este următoarea: 

• A – multiplicator într-o treaptă; 

• V – arborele de ieșire dispus în plan vertical; 

• grupul de cifre reprezintă distanța dintre axe în [cm]. 

În figura 1 se prezintă soluția constructivă aleasă pentru acest multiplicator : 
  

 

Figura 1. Multiplicatorul 

AV 11,25 

 

Arborii multiplicatorului prezentați în figura 2 sunt executați din C45 conform EN10250-2. 
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Figura 2.  Arborii multiplicatorului AV 11,25 

Calculul geometric al danturii s-a efectuat folosind aplicația de calcul KiSSsoft și a fost 

efectuat în conformitate cu standardul DIN 3960:1987. 

Determinarea prin simulare numerică s-a concentrat pe studiul influenței pretensionării 

asupra comportării mecanice a dinților unui pinion, figura 3., confecționat din C45. Asupra 

unui dinte al pinionului acționează  forța tangențială și forța radială, în două variante de 

încărcări: varianta 1 cu Ft=17333 N și forța radială Fr=6779 N, respectiv varianta 2 cu 

Ft=14747 N și forța radială Fr=5450 N.  Analiza de tip static sa  efectuat prin simulare cu 

elemente finite, utilizând modulul Simulation din SolidWorks. Din biblioteca SolidWorks s-a 

selectat un material cu caracteristici apropiate de ale oţelului C45: modul de elasticitate 

E=210000 N/mm2, coeficientul lui Poisson 0,28 și limită de curgere 450 N/mm2. În 

simulare, pretensionarea s-a luat în considerare prin aplicarea unei forțe de compresiune 

(pretensionare) la baza dintelui; pentru intensitatea de ecruisare de 45 MPa corespunde o 

forța de pretensionare calculată de 4860 N, iar pentru intensitatea de ecruisare de 95 MPa 

corespunde o forța de pretensionare calculată de 10260 N. Pentru comparație simularea 

s-a aplicat și pe varianta dintelui fără pretensionare. Figura 3 prezintă geometria arborelui 

pinion de ieșire, unde prin indicele 1 este marcat dintele analizat, iar prin indicele 2 direcția 

forței tangențiale Ft, perpendiculară pe flancul lateral al dintelui şi tangentă la diametrul de 

rulare egal cu 45 mm. 

Discretizarea geometriei s-a realizat cu 171895 elemente finite, figura 4. 
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Fig. 3. Geometrie arbore pinion ieșire 

 

Fig. 4. Discretizarea geometriei arbore pinion ieșire în 171895 elemente finite 

Figura 5 prezintă condițiile de frontieră aplicate asupra geometriei, pentru varianta de 

simulare fără pretensionare: 

• fixarea geometriei prin condiția Fixed Geometry în dreptul celor două lagăre ale 

arborelui, ceea ce echivalează cu anularea gradelor de libertate a acestor entități; 

• forța tangențială Ft=17333 N, aplicată perpendicular pe flancul dintelui 1, pe direcția 

definită de linia 2; 

• forța radială Fr=6779 N, aplicată pe flancul dintelui 1, după direcție radială. 

• Figura 6. prezintă forța de pretensionare calculată de 4860 N, aplicată la baza 

dintelui 1, după direcție radială. 

 

Fig. 5. Condițiile de frontieră aplicate asupra geometriei arbore pinion ieșire 
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Fig. 6 Forța de 

pretensionare 

calculată de 4860 

N 

Rezultatele numerice ale simulării sau centralizat comparativ în tabelul1, unde: 

• tensiunea von Mises σ este definită prin relația 1, σxx, σyy, σzz, σxy, σyz, σzx fiind 

componentele matricii tensiunilor:  

 

(1) 

• deformația maximă δ este deformația maximă a dintelui ca rezultat al încărcărilor 

aplicate; 

• coeficientul de siguranță Cf  este definit ca raport între limita de curgere a 

materialului și tensiunea von Mises σ maximă din piesă. 

 

 

 

 

Tabel 1 Centralizator rezultate simulare 
Ft=17333 N 

Fr=6779 N 

Ft=14747 N 

Fr=5450 N 

Caz 

analiză 

Mărime Simb

ol 

UM Valoar

e 

Figura Valoa

re 

Figur

a 
Fără 

pretensiona

re 

Tensiune von 

Mises 

σ MP

a 

528,27 4.13 

 

451 4.19 

Deformație 

maximă 

δ mm 0,031 4.14 0,027 4.20 

Coeficient de 

siguranță 
Cf - 0,928 - 1,086  

Cu 

pretensiona

re 

45 MPa 

Tensiune von 

Mises 

σ MP

a 

513,76 4.15 436,49 4.21 

Deformație 

maximă 

δ mm 0,030 4.16 0,025 4.22 

Coeficient de 

siguranță 
Cf - 0,954 - 1,123  

Cu 

pretensiona

re 

95 MPa 

Tensiune von 

Mises 

σ MP

a 

497,71 4.17 420,44 4.23 

Deformație 

maximă 

δ mm 0,028 4.18 0,024 4.24 

Coeficient de 

siguranță 
Cf - 0,985 - 1,165  
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Figura 7 evidențiază zona tensiunii maxime 

de la baza dintelui. 

 

Analiza prin metoda elementelor finite efectuata a permis tragerea următoarelor 

conluzii: 

• Analiza efectuată a evidenţiat zona de la baza dintelui ca fiind zona cu tensiune 

maximă, indiferent de cazul analizat: cu sau fără pretensionare. 

• La nivelul deformațiilor, diferența este nesemnificativă pentru cele trei cazuri 

analizate, valorile 0,852 mm, 0,876 mm respectiv 0,904 mm fiind apropiate. 

• Tensiunea von Mises înregistrează valori diferite funcție de cazul analizat: cea mai 

mare valoare 528,27 MPa se înregistrează pentru cazul fără pretensionare și scade spre 

valorile 513,76 MPa și 497,71 MPa odată cu creșterea pretensionării de la 45 MPa la 95 

MPa; această scădere demonstrează faptul că pretensionarea prin ecruisare are un efect 

benefic asupra tensiunii de la baza dintelui, în sensul reducerii acesteia simultan cu 

creșterea pretensionării. 

• Aceeași influență benefică rezultă și din valorile coeficientului de siguranță Cf, ale 

cărui valori cresc de la 0,852 pentru cazul fără pretensionare la 0,876 respectiv 0,904. 

• Pinionul a fost calculat astfel ca să se rupă după o perioadă de maxim 14 ore de 

funcționare, pentru a scurta timpul de experimentare necesar ruperii a acestuia și a 

evidenția comportamentul acestuia în varianta cu și fără pretensionare; această 

dimensionare la limită se reflectă și în valoarea subunitară a coeficientului de siguranță. 

Pinionul a fost dimensionat astfel încât să poată transmite un moment T=329 Nm. Acestui 

moment îi corespunde o încărcare tangențială pe dantură Ft=14747N, caz în care durata 

de funcționare este nelimitată din punct de vedere a solicitării la încovoiere la baza 

dintelui. Pentru a se putea studia comportamentul materialului cu și fără pretensionare 

angrenajul a fost supus unor încărcări superioare la  momentul T=390Nm. În această 
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situație forța tangențială a crescut la valoarea Ft=17333, reducându-se durata de 

funcționare la 14 ore. 

Capitolul 4 “Pretensionarea angrenajelor multiplicatorului AV 11.25” prezintă 

pretensionarea angrenajelor multiplicatorului și concluziile rezultate. Angrenajele 

multiplicatorului au fost pretensionate cu doua intensități: 

• setul 1 a fost pretensionat cu intensitatea cuprinsă între 0,356 ÷ 0,457 mm Almen; 

• setul 2 a fost pretensionat cu intensitatea cuprinsă între 0,254 ÷ 0,356 mm Almen. 

Pretensionarea s-a efectuat în compania Turbomecanica București. În vederea 

stabilirii direcției de deplasare a diuzelor de ecruisare a fost necesară executarea  

dispozitivului prezentat în figura 8: 

 

 

Figura 8. Dispozitiv de  pretensionare 

Deși pretensionarea materialelor prin ecruisare este o metodă cunoscută de foarte 

mult timp ea nu este aplicată la scară largă datorită unui număr foarte mare de parametrii 

ce trebuie controlați. Efectuarea unei asemenea operații presupune proiectarea și 

executarea unor dispozitive speciale care să îndeplinească un dublu rol: 

• Ecruisarea să se realizeze pe suprafața de la piciorul dintelui (fundul danturii); 

• Celelalte suprafețe să fie protejate (flancul danturilor). 
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În cadrul tezei au fost proiectate dispozitivele necesare efectuării operației de 

pretensionare prin ecruisare și au fost ridicate curbele de saturație pe pinioane cu 

intensități diferite, care ulterior au fost supuse testării pe stand încadrate în multiplicator. 

Determinarea punctului de saturație ALMEN este foarte importantă pentru ca influența 

pretensionării prin inducerea tensiunilor de compresiune în straturile superficiale  de la 

baza dintelui să fie maximă. Este importantă realizarea unei corelații între tensiunile de 

compresiune induse în urma operației de pretensionare și valorile pretensionărilor luate în 

calculul angrenajelor la determinarea coeficientului de siguranță la solicitarea de 

încovoiere la piciorul dintelui. 

De asemenea, pentru a se face legătura între valorile pretensionărilor utilizate în 

programul de calcul KissSoft exprimate în MPa și intensitățile de ecruisare exprimate în 

mm ALMEN, a fost necesară determinarea tensiunilor remanente pe plăci ALMEN 

standard ecruisate și neecruisate. 

În cadrul capitolului au fost prezentate metode de determinare a tensiunilor 

remanente, precum și aparatura utilizată la măsurarea acestor tensiuni pe plăcile de test 

ALMEN. 

În figura 9 se prezintă metoda de măsurare a plăcilor de test ALMEN pe mașina de 

măsurat Automate II. 

  

Figura 9 Măsurare tensiuni remanente plăci de test ALMEN 
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În tabelul 2 sunt prezentate valorile tensiunilor remanente măsurate pe placa de test 
Almen, placa pe care s-a determinat intensitatea de ecruisare. 

                                                 Tabelul 2 Tensiuni remanente după pretensionare 

Tip placă test 
Săgeata 

[mm] 

Tensiune 

remanentă 

măsurată 

[MPa] 

Tensiune 

remanentă indusă 

prin pretensionare 

[MPa] 

Placa test nepretensionată 0 394 - 

Placa test pretensionată 1 0,280 449 55 

Placa test pretensionată 2 0,288 446 52 

Valorile tensiunilor remanente măsurate pe plăcile de test Almen sunt apropiate de 

valorile pretensionărilor luate în calcul coeficienților de siguranță a danturilor. 

În capitolul 5 ”Cercetări experimentale pe angrenaje în variantele pretensionate și 

nepretensionate” au fost prezentate consideratii generale privind concepția și realizarea 

standului de încercări, a fost ales sistemul de încărcare al multiplicatorului. 

 Măsurătorile au fost efectuate pe trei seturi de angrenaje, unul în stare 

nepretensionată și două în stare pretensionată. În timpul testelor au fost măsurate  

momentele de frânare pentru cele trei situații, dar multiplicatorul a fost monitorizat și din 

punct de vedere al vibrațiilor. În figura 10 este prezentat standul de încercări 

 

Figura 10 Stand 

încercări 

În vederea măsurării momentului de frânare pe arborele de ieșire a fost montată 

flanșa torsiometrică împreună cu modulul de citire MP60. În figura 11 este prezentată 

flanșa și modulul de citire a datelor. 
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Figura 11 Flansa torsiometrică și modulul de citire MP 60 

Variația momentului s-a realizat prin modificarea presiunii pompei Moog prin 

intermediul supapei de reglare a presiunii, presiunea fiind citită la manometrul instalației, 

figură 12. 

 

 

Figura 12 Sistem de reglare și citire a presiunii 

De asemenea pentru ca testele să fie realizate în condiții identice și pentru a se 

elimina influența temperaturilor asupra sistemului, în circuitul hidraulic a fost introdus un 

răcitor de ulei pe baza de apă, astfel încât temperatura uleiului să fie  menținută constantă. 

Pentru fiecare moment la arborele de ieșire al multiplicatorului s-au măsurat  

frecvențele, vibrațiile, temperaturile respectiv turațiile. 

Valoarea maximă a momentului de încărcare a fost de 390 Nm, valoare mai mare 

decât  valoarea maximă calculată T= 329,5 Nm. 
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S-au monitorizat vârfurile (amplitudinile) accelerațiilor măsurate la frecvențele de 

angrenare, pentru a se analiza comparativ  comportarea celor trei seturi de angrenaje. 

În tabelul 3 sunt prezentate valorile înregistrărilor efectuate pe primul set testat. 
  Tabelul 3 Raport teste angrenaj pretensionat-set 1 

Nr. 
 crt. 

Ziua Ora 
Minute 

Minute 
cumulate 

Mo-
ment 

Pre- 
siune 

Turație 
măsurată 

Tempe- 
ratură 

Turație  
calculată 

Frec- 
vență 

Ampli- 
tudine 

Min Min Nm bar rpm grd. C rpm Hz g 

1 

2
3
.0

3
.2

0
1
8
 

11,45 0 0 260 110 233 56,60 233,18 342,00 0,00900 

2 12,2 30 30 260 120 233 56,80 233,18 342,00 0,00180 

3 12,57 72 72 273 132 233 60,00 233,18 342,00 0,00370 

4 13.57 132 132 281 132 233 63,00 233,18 342,00 0,00900 

5 14.57 192 192 281 132 233 63,90 233,49 342,45 0,00550 

6 15.57 252 252 282 132 233 63,80 233,52 342,50 0,00360 

7 

2
4
.0

3
.2

0
1
8
 

10,00 30 282 295 139 224 58,70 232,36 340,80 0,00170 

8 10,30 60 312 291 136 232 56,80 232,57 341,10 0,00390 

9 11,00 90 342 291 136 232 56,90 232,57 341,10 0,00300 

10 11,30 120 372 291 136 232 57,30 232,64 341,20 0,00290 

11 12,00 150 402 291 136 232 57,40 232,70 341,30 0,00200 

12 12,30 180 432 291 136 232 57,20 232,70 341,30 0,00240 

13 13,00 210 462 291 136 233 57,20 232,70 341,30 0,00400 

14 13,30 240 492 291 136 233 57,20 232,70 341,30 0,00220 

15 14,00 270 522 291 136 233 57,30 232,77 341,40 0,00290 

16 14,30 300 552 290 136 233 56,80 232,77 341,40 0,00160 

17 15,00 330 582 289 135 233 57,00 232,74 341,35 0,00420 

18 

2
5
.0

3
.2

0
1
8
 

9,15 30 612 308 145 232 60,80 232,36 340,80 0,00250 

19 9,45 60 642 317 150 232 64,20 232,50 341,00 0,00340 

20 10,15 90 672 312 148 232 63,90 232,64 341,20 0,00300 

21 10,45 120 702 315 149 232 64,70 232,64 341,20 0,00300 

22 11,15 150 732 295 149 232 62,40 232,70 341,30 0,00320 

23 11,25 160 742 369 178 232 72,20 232,70 341,30 0,00440 

24 11,55 190 772 369 179 232 73,20 232,70 341,30 0,00360 

25 12,25 220 802 370 180 232 76,30 232,98 341,70 0,00410 

26 12,52 250 832 399 194 232 77,30 227,52 333,70 0,00550 

27 13,22 280 862 399 194 228 75,60 247,23 362,60 0,00460 

28 

2
6
.0

3
.2

0
1
8
 9,04 30 892 399 193 247 70,00 247,23 362,60 0,00350 

29 9,34 60 922 399 193 247 71,90 245,25 359,70 0,00350 

30 15,15 80 942 335 159 277 68,70 276,55 405,60 0,00410 

31 15,45 110 972 333 159 277 66,70 276,55 405,60 0,00410 

32 

2
9
.0

3
.2

0
1
8
 

11,40 30 1002 337 163 237 63,30 236,80 347,30 0,00330 

33 12,10 60 1032 340 165 237 66,80 236,93 347,50 0,00180 

34 12,40 90 1062 340 164 237 67,60 237,07 347,70 0,00150 
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Nr. 
 crt. 

Ziua Ora 
Minute 

Minute 
cumulate 

Mo-
ment 

Pre- 
siune 

Turație 
măsurată 

Tempe- 
ratură 

Turație  
calculată 

Frec- 
vență 

Ampli- 
tudine 

Min Min Nm bar rpm grd. C rpm Hz g 

35 13,10 120 1092 339 164 237 65,10 237,20 347,90 0,00180 

36 13,40 150 1122 340 164 237 65,10 237,34 348,10 0,00230 

37 14,10 180 1152 340 164 238 65,60 237,48 348,30 0,00330 

38 14,40 210 1182 362 176 237 68,40 237,55 348,40 0,00160 

39 

3
0
.0

3
.2

0
1
8
 

8,50 30 1212 354 170 235 63,20 235,09 344,80 0,00300 

40 9,20 60 1242 350 170 235 65,10 235,09 344,80 0,00350 

41 9,50 90 1272 350 170 235 65,80 235,09 344,80 0,00330 

42 10,20 120 1302 349 170 235 65,60 235,23 345,00 0,00310 

43 10,50 150 1332 350 170 235 65,80 235,30 345,10 0,00300 

44 11,20 180 1362 350 170 235 66,10 235,36 345,20 0,00310 

45 11,50 210 1392 350 170 235 65,80 235,43 345,30 0,00280 

46 12,20 240 1422 349 170 235 66,00 235,43 345,30 0,00130 

47 12,50 270 1452 350 170 235 65,70 235,50 345,40 0,00260 

48 13,20 300 1482 350 170 235 65,90 235,57 345,50 0,00260 

49 13,50 330 1512 349 170 235 65,90 235,64 345,60 0,00210 

50 14,20 360 1542 350 170 235 65,80 235,70 345,70 0,00320 

51 14,50 390 1572 350 170 236 65,80 235,70 345,70 0,0032 

 
Figura 13 Variația momentului, presiunii, turației, temperaturii, frecventei, amplitudinii funcție de 

timp pentru angrenajului pretensionat - setul 1 

 
Din graficul prezentat în figura 13 și datele din tabelul 3 rezultă următoarele concluzii: 

• amplitudinile accelerațiilor au valori mai ridicate în prima parte a testului, după care 

acestea scad. Acest lucru se explică prin faptul că în primele ore de funcționare are 

loc rodajul angrenajelor. După perioada de rodaj amplitudinile scad, funcționarea 

multiplicatorului fiind mai silențioasă. 
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• la aproximativ jumătatea testului a fost crescut momentul de încărcare al 

multiplicatorului până la valoarea T=399 Nm; 

• amplitudinile vibrațiilor au crescut odată cu creșterea momentului de încărcare 

aplicat. 

Concluzia care rezultă după acest prim test este aceea că, pe măsura ce crește 

momentul de încărcare, cresc și amplitudinile accelerațiilor vibrațiilor. 

Testarea angrenajului nepretensionat s-a făcut în aceleași condiții ca și în cazul setului 

1. În tabelul 4 sunt prezentate valorile înregistrărilor efectuate pe setul 2 nepretensionat. 

Tabelul 4 Raport teste angrenaj pretensionat-set 2 

Nr. 
crt. Ziua Ora Minute Minute 

cumulate 

Mo- 
ment 

Pre- 
siune 

Turatie 
măsurată 

Tempe- 
ratura 

Turatie  
calculată 

Frec- 
venta 

Ampli- 
tudine 

Nm bar rpm grd. C rpm Hz g 

1 

0
5
.0

4
.2

0
1
8

 

14,00 0 0 240,00 110 233,00 49,70 233,66 342,70 0,0190 

2 14,30 30 30 240,00 110 233,00 51,00 233,66 342,70 0,0230 

3 14,55 55 55 240,00 110 233,00 51,40 233,66 342,70 0,0140 

4 15,30 90 90 240,00 110 233,00 52,00 233,66 342,70 0,0110 

5 15,55 115 115 240,00 110 233,00 52,40 233,66 342,70 0,0110 

6 16,30 150 150 240,00 110 233,00 53,00 233,66 342,70 0,0117 

7 16,55 175 175 240,00 110 233,00 55,00 233,66 342,70 0,0130 

8 

0
6
.0

4
.2

0
1
8

 

8,35 30 205 285,00 130 233,00 54,30 233,69 342,75 0,0120 

9 9,05 60 235 290,00 130 233,00 57,10 233,69 342,75 0,0119 

10 9,35 90 265 290,00 136 233,00 57,10 233,76 342,85 0,0120 

11 10,05 120 295 290,00 136 233,00 57,10 233,80 342,90 0,0055 

12 10,35 150 325 290,00 136 233,00 56,80 233,93 343,10 0,0100 

13 11,05 180 355 288,00 136 233,00 56,90 234,03 343,25 0,0059 

14 11,35 210 385 289,00 136 233,00 57,40 234,00 343,20 0,0050 

15 12,05 240 415 289,00 136 233,00 58,40 234,03 343,25 0,0062 

16 12,35 270 445 289,00 136 233,00 57,10 234,14 343,40 0,0057 

17 13,05 300 475 290,00 135 233,00 55,30 234,20 343,50 0,0058 

18 13,35 330 505 290,00 135 234,00 55,50 234,24 343,55 0,0058 

19 14,05 360 535 290,00 135 234,00 56,10 234,31 343,65 0,0110 

20 

1
0
.0

4
.2

0
1
8

 

8,36 30 565 330,00 160 233,00 62,10 - - - 

21 9,06 60 595 329,00 160 233,00 63,50 - - - 

22 9,30 84 619 329,00 160 233,00 64,10 - - - 

23 10,00 114 649 329,00 160 233,00 65,00 - - - 

24 10,30 144 679 340,00 170 235,00 65,50 - - - 

25 11,00 174 709 340,00 170 235,00 65,50 - - - 

26 11,30 204 739 340,00 170 235,00 66,00 - - - 

27 12,00 234 769 340,00 170 235,00 65,50 - - - 

28 12,30 264 799 340,00 170 235,00 65,50 S-a rupt setul 2 
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În figura 14 este prezentată variația funcție de timp a parametrilor monitorizați pe 
angrenajul 2. 

 
Figura 14 Variația momentului, presiunii, turației, temperaturii, frecventei, amplitudinii funcție de 

timp pentru angrenajului nepretensionat - setul 2 

Din graficul prezentat în figura 14 și datele prezentate în tabelul 4 rezultă următoarele 

concluzii: 

• pe perioada de rodaj amplitudinile accelerațiilor sunt mai mari; după perioada de 

rodaj aceste scad. 

• atât pe perioada de rodaj cât și după această perioadă, valorile amplitudinilor sunt 

de aproximativ 10 ori mai mari decât în cazul angrenajului pretensionat în aceleași 

condiții de funcționare; 

• după aproximativ 800 min de funcționare și creșterea momentului de încărcare al 

multiplicatorului la valoarea T=340 Nm angrenajul s-a rupt. 

În ultima etapa a testelor s-a urmărit comportamentul setului de 3, set care a fost 

ecruisat. În tabelul 5 sunt prezentate valorile înregistrărilor efectuate pe setul 3 

pretensionat. 

Tabelul 5 Raport teste angrenaj pretensionat-set 3 

Nr. 
crt. 

Ziua Ora Minute 
Minute 

cumulate 

Mo- 
ment 

Pre- 
siune 

Turatie 
măsurată 

Tempe- 
ratura 

Turatie  
calculată 

Frec- 
vența 

Ampli- 
tudine 

Nm bar rpm grd. C rpm Hz g 

1 

1
2
.0

4
.2

0
1
8

 8,20 0 0 260 110 233 43,00 233,80 342,9 0,0028 
2 8,50 30 30 260 120 233 50,80 233,97 343,15 0,0061 
3 9,20 60 60 258 120 233 51,00 234,07 343,3 0,0065 
4 9,50 90 90 281 130 233 53,80 233,25 342,1 0,0037 
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Nr. 
crt. 

Ziua Ora Minute 
Minute 

cumulate 

Mo- 
ment 

Pre- 
siune 

Turatie 
măsurată 

Tempe- 
ratura 

Turatie  
calculată 

Frec- 
vența 

Ampli- 
tudine 

Nm bar rpm grd. C rpm Hz g 

5 10,20 120 120 282 129 233 54,30 233,39 342,3 0,0068 
6 10,50 150 150 282 129 233 53,70 233,45 342,4 0,0071 
7 11,20 180 180 282 129 233 53,60 233,56 342,55 0,0079 
8 11,50 210 210 282 129 233 54,10 233,59 342,6 0,0062 
9 12,20 240 240 282 130 233 54,50 233,59 342,6 0,005 

10 12,50 270 270 290 133 233 57,20 237,95 349 0,01 
11 13,20 300 300 294 135 233 55,60 224,32 329 0,0018 
12 13,50 330 330 292 135 233 56,80 232,91 341,6 0,0054 
13 14,20 360 360 292 135 233 57,10 232,91 341,6 0,0067 
14 14,50 390 390 292 135 233 56,80 232,91 341,6 0,0056 
15 

1
3
.0

4
.2

0
1
8

 

8,30 30 420 291 138 233 55,10 233,73 342,80 0,0052 
16 9,00 60 450 291 138 233 55,00 233,80 342,90 0,0049 
17 9,30 90 480 291 138 233 55,70 233,76 342,85 0,0056 
18 10,00 120 510 291 137 233 55,50 233,80 342,90 0,0057 
19 10,30 150 540 291 138 233 55,90 233,80 342,90 0,004 
20 11,00 180 570 291 138 233 55,70 233,80 342,90 0,004 
21 11,30 210 600 292 137 232 57,60 233,93 343,10 0,0067 
22 12,00 240 630 308 139 232 63,10 233,93 343,10 0,0034 
23 12,30 270 660 317 139 232 64,10 231,89 340,10 0,0067 
24 13,00 300 690 312 140 232 63,90 232,30 340,70 0,0035 
25 13,30 330 720 315 140 232 63,50 232,30 340,70 0,0067 
26 14,00 360 750 296 139 232 61,20 232,36 340,80 0,0059 
27 14,30 390 780 350 150 232 68,70 232,36 340,80 0,0086 
28 

1
4
.0

4
.2

0
1
8

 

8,30 30 810 350 140 232 62,80 232,50 341,00 0,0045 
29 9,00 60 840 350 140 232 65,00 232,50 341,00 0,003 
30 9,30 90 870 350 140 232 65,40 232,64 341,20 0,003 
31 10,00 120 900 350 140 232 65,80 232,64 341,20 0,0038 
32 10,30 150 930 350 140 232 64,50 232,70 341,30 0,0039 
33 11,00 180 960 350 140 232 63,40 232,74 341,35 0,0045 
34 11,30 210 990 351 140 232 65,10 232,91 341,60 0,0026 
35 12,00 240 1020 350 140 232 65,30 232,84 341,5 0,004 
36 12,30 270 1050 350 140 232 66,30 232,91 341,60 0,0042 
37 13,00 300 1080 350 140 232 67,20 232,91 341,60 0,0034 
38 13,30 330 1110 350 140 232 67,30 232,91 341,60 0,0043 
39 14,00 360 1140 350 140 232 66,40 232,91 341,60 0,003 
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Figura 15 Variația momentului, presiunii, turației, temperaturii, frecventei, amplitudinii funcție de 

timp 

Din graficul prezentat în figura 15 și datele din tabelul 5 rezultă următoarele concluzii: 

• pe perioada de rodaj amplitudinile accelerațiilor sunt mai mari; după perioada de 

rodaj aceste scad. Acest comportament este similar atât cu cel al angrenajului 

pretensionat 1 cât si cu cel al angrenajului nepretensionat. 

• valorile amplitudinilor vibrațiilor sunt sensibil egale cu valorile amplitudinilor 

angrenajului 1; 

• comportamentul angrenajelor pretensionate setul 1 și 3 este aproape identic. 

Calculul de eficiență comparativ a fost făcut pentru pinioane executate în  două 

variante: 

• pinion executat din 18CrNiMo7-6 cu tratament termic de cementare-călire; 

• pinion executat din C45 cu tratament termic de călire prin inducție cu curenți de 

înaltă frecvență și aplicarea unei pretensionări la baza dintelui prin operația de 

sablare cu alice metalice. 

În urma analizei efectuate se poate trage concluzia că varianta de execuție  a 

pinioanelor din materialul C45 cu aplicarea unui tratament termic CIF pentru durificarea 

flancurilor dinților și aplicarea unei operații de pretensionare la fundul danturii prin 

ecruisare, pentru îmbunătățirea coeficientului de siguranță la solicitarea de oboseală, este 

cu  aproximativ 12% mai ieftină decât execuția în varianta utilizării materialelor înalt aliate 

și aplicarea unor tratamente termice costisitoare. Dacă luăm în calcul și faptul că în cazul 

execuției în varianta C45 timpul de execuție se reduce cu aproximativ 68,5  ore devine 
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evident faptul că execuția pinioanelor în varianta C45 cu aplicarea operațiilor de 

pretensionare este mult mai eficientă din punct de vedere economic. 

Capitolul 6 “Concluzii finale și contribuții personale. Direcții viitoare de cercetare, 

diseminarea rezultatelor”conține concluziile desprinse în urma cercetărilor efectuate în 

cadrul tezei. 

Teza de doctorat s-a axat pe studiul, proiectarea, execuţia şi cercetarea experimentală 

pe un multiplicator de turație dotat cu angrenaje pretensionate cu diferite intensități. Teza 

a urmărit studiul influenței pretensionării asupra comportării angrenajelor la solicitarea de 

încovoiere la baza dintelui. Rezultatele tezei constau în: 

• rezultate experimentale pe un multiplicator de turație proiectat în cadrul tezei, care 

vor putea fi utilizate la proiectarea reductoarelor și a multiplicatoarelor de turație în 

cadrul societății S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile; 

• prototipul fizic al multiplicatorului, care va putea fi utilizat în viitor la cercetări 

experimentale pe alte variante de angrenaje; 

• stand de experimentări utilizabil pentru măsurători de comportament al angrenajelor 

executate din diverse tipuri de materiale și în diferite condiții de funcționare; 

• simulare numerică pe angrenaje solicitate la încovoiere aplicabilă în proiectarea 

reductoarelor și multiplicatoarelor la nivel industrial; 

• rezultate ale studiului metalografic care pun în evidență modificările la nivel 

structural a straturilor pretensionate; 

• rezultate experimentale al comportamentului la vibrații care pun în evidență 

influența pretensionării asupra comportamentului vibratoriu. 

Cel mai important rezultat al tezei este demonstrarea prin calcul teoretic, simulare 

numerică și cercetări experimentale a posibilității de introducere în fluxul de fabricație al 

S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile  al materialelor mai ieftine la execuția  

angrenajelor reductoarelor/multiplicatoarelor, care să suporte momente echivalente cu 

angrenaje executate din oțeluri speciale, cu impact semnificativ asupra costului de 

fabricație și timpului de execuție. 

Rezultatele tezei se vor concretiza prin aplicarea acestei tehnologii în fabricația 

curentă a S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile. 

Tabelul 6 sintetizează realizările şi contribuţiile obţinute în cadrul tezei, comparativ cu 
obiectivele propuse a se realiza: 
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Tabel 6 Realizări şi contribuţii obţinute în cadrul tezei, 

comparativ cu obiectivele propuse a se realiza 

Obiectiv teză Realizări obţinute 

în cadrul tezei 
Contribuţii personale 

Realizarea unei sinteze 
bibliografice privind 
stadiul actual al 
cercetărilor asupra 
multiplicatoarele de 
turație și 
comportamentul 
angrenajelor 
pretensionate 

Consultarea a 116 
referințe 
bibliografice. 
 

• Parcurgerea bibliografică a 
unui număr de 116 referinţe 
bibliografice. 
• Sistematizarea informațiilor 
referitoare la cercetări actuale pe 
multiplicatoare de turație dotate 
cu angrenaje pretensionate. 

Proiectare constructiv-
funcțională a unui 
multiplicator de turație 
și a trei variante de 
angrenaje. 

• Proiectul de 
execuţie al 
multiplicatorului. 
• Desene de 
execuţie a 
componentelor şi 
ansamblului 
multiplicatorului. 

• S-a elaborat proiectul de 
execuţie al multiplicatorului. 
• S-a elaborat proiectul de 
execuţie a trei seturi de 
angrenaje identice, pentru testări 
într-o variantă nepretensionată 
respectiv două variante 
pretensionate cu intensități 
diferite. 

Proiectarea standului 
de experimentări pentru 
testarea multiplicatorul 
de turație 

• Proiectul de 
execuţie al 
standului. 
• Desene de 
execuţie a 
componentelor şi 
ansamblului 
standului. 

• S-a elaborat proiectul de 
execuţie al standului. 
• Stabilirea parametrilor de 
măsură și procedura de 
măsurare. 
• S-a proiectat conectica 
instrumentelor de măsurare și 
control, alegerea sistemelor de 
ungere, răcire, antrenare și 
frânare. 

Determinarea prin 
simulare numerică a 
influenței pretensionării 
angrenajelor dințate 

• Calcul de 
rezistenţă al 
angrenajului în 
două seturi de 
încărcări (forțe 
tangențiala 
respectiv radiale). 

• Prin această simulare s-a 
evidențiat influența pretensionării 
la piciorul dintelui asupra 
comportării danturii la solicitarea 
de încovoiere la baza dintelui. 
• Etapele de simulare pot fi 
aplicate la calculul de rezistență 
pentru orice geometrie de 
angrenaj. 
• Procedura de simulare 
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Obiectiv teză Realizări obţinute 

în cadrul tezei 
Contribuţii personale 

numerică va fi aplicată în 
proiectarea reductoarelor în 
cadrul S.C. Reșița Reductoare și 
Regenerabile. 

Execuția 
multiplicatorului de 
turație și a trei variante 
de angrenaje; 
 

• Prototip fizic al 
multiplicatorului și a 
3 seturi de 
angrenaje. 

• Execuţie componente prototip 
multiplicatorul și angrenaje prin 
procedee clasice. 

Execuția standului de 
experimentări și 
încadrarea 
multiplicatorului în 
stand; 
 

• Standul de 
experimentări. 

• Dotarea S.C. Reșița 
Reductoare și Regenerabile cu 
un stand utilizabil în viitor pentru 
încercări pe alte tipuri de 
multiplicatore/reductoare și 
angrenaje. 

Pretensionarea 
angrenajelor cu diferite 
intensități 

• Două seturi de 
angrenaje 
pretensionate cu 
diferite intensități 

• Conceperea unor dispozitive 
speciale necesare operației de 
pretensionare. 
• Conceperea unor dispozitive 
speciale necesare determinării 
direcției de deplasare a 
dispozitivelor de pretensionare 
funcție de unghiurile de înclinare 
a danturilor. 
• Efectuarea pretensionărilor pe 
angrenaje executate din 
materiale mai ieftine. 

Cercetare 
experimentală pe 
multiplicatorul echipat 
cu  angrenaje 
nepretensionate și 
pretensionate cu 
diferite intensități; 
 

• Cercetări 
experimentale pe 
ştandul proiectat în 
cadrul tezei. 
• Măsurători 
efectuate pe 3 
variante de 
angrenaje. 

• S-a pus în evidență corelarea 
dintre rezultatele calculate cu 
cele obținute prin simulare 
respectiv experimentare, în 
sensul că toate acestea certifică 
influența pozitivă a pretensionării 
angrenajelor asupra comportării 
la oboseală. 
• Studiul influenței pretensionării 
asupra comportării vibratorie a 
multiplicatorului. 
• Procedeul de pretensionare 
poate fi aplicat pe angrenaje 
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Obiectiv teză Realizări obţinute 

în cadrul tezei 
Contribuţii personale 

industriale executate din 
materiale mai ieftine în cadrul 
S.C. Reșița Reductoare și 
Regenerabile. 

Investigații 
metalografice efectuate 
pe probe prelevate din 
pinioanele 
multiplicatorului 
nepretensionate și 
pretensionate cu 
diferite intensități. 
 

• 3 probe 
metalografice 

• Analiză microstructură pentru 
probe prelevate din pinioane 
pretensionate respectiv 
nepretensionate. 
•  Punerea în evidență a 
influenței pretensionării asupra 
comportării la oboseală a 
angrenajelor pretensionate 
respectiv nepretensionate. 

Calcul de eficiența 
comparativ al 
angrenajelor în varianta 
executării din oțeluri 
speciale respectiv din 
oțeluri cu caracteristici 
mecanice mai ieftine 
supuse pretensionării la 
baza dintelui. 

• Calcul de 
eficiență 
comparativ. 

• Teza a demonstrat că, în 
condițiile aplicării operației de 
pretensionare, angrenajele pot fi 
executate  și din materiale mai 
ieftine, cu impact semnificativ 
asupra prețului și duratei de 
execuție a angrenajelor. 
 

 

Direcţiile viitoare de cercetare corelate cu subiectul tezei sunt următoarele: 

• proiectarea unor noi angrenaje utilizând diferite materiale și studiul influenței 

pretensionării; 

• studiul influenței dimensiunilor angrenajului, a modulului și a altor parametrii de 

proiectare asupra comportamentului angrenajelor pretensionate; 

• testarea pe stand a noilor variante de angrenaje în vederea identificării unei 

tehnologii generale pentru execuția acestor tipuri de angrenaje; 

• determinarea valorilor intensităților de pretensionare funcție de modulul 

angrenajelor; 

• studiul comportamentului în timp al angrenajelor pretensionate; 

• introducerea în producția S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile a reductoarelor 

dotate cu angrenaje pretensionate executate din  materiale mai ieftine care să 

transmită momente echivalente cu cele executate din oțeluri speciale. 


