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LISTA CU NOTAŢII
3D

Tridimensional

a

Distnţa dintre axe

A

Punctul de contact între flancurile omoloage, corespunzător intrării în angrenare a
dintelui pinionului

Aa

Amplitudinea acceleraţiei vibraţiei pe axa Z (Verticală)

Ac

Aria de contact sferic, corespunzătoare corzii c

aH

Raza suprafeţei hertziene de contact

Ar

Aria efectivă de contact rezultată, ca urmare a uzurii progresive

ARf

Armonica frecvenţei de angrenare şi frecvenţa corespunzătoare acesteia

As

Aria efectivă de contact sferic, corespunzătoare arcului s

Asm

Aria rezultată, ca urmare a uzurii progresive

Ass

Aria urmei de uzare, ca urmare a uzurii progresive

Atr

Aria totală rezultată, în cazul contactului sferic

Av

Amplitudinea vitezei vibraţiei pe axa Z (Verticală)

b

Lăţimea roţii dinţate

B

Punctul de contact între flancurile omoloage, corespunzător ieşirii din angrenare a
dintelui pinionului

bH

Semilăţimea hertziană de contact

bw

Lăţimea de lucru a angrenajului

c

Coarda corespunzătoare unui cerc de rază R

CAD / CAM /
CAE

Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing / Computer-Aided
Engineering - proiectare asistată de calculator / fabricație asistată de calculator /
activitate de inginerie asistată de calculator

cp

Căldura specifică

da

Diametrul de cap

df

Diametrul de picior

dw

Diametrul de divizare

E

Modulul de elasticitate longitudinal

E’

Modulul de elasticitate longitudinal echivalent

ecoez
EH
esubl

Energia moleculară de coeziune
Grad de umiditate
Energia moleculară de sublimare

EP

Aditivi epoxidici

F

Forţa de acţiune

F-F

Contact între două suprafaţe fluoropolimerizate, contact acoperit
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f

Factor de viteză

f

Factor de serviciu

fa

Coeficientul frecării de alunecare

fA

Frecvenţa angrenarii

Ff

Forţa de frecare

Fmt

Forţa tangenţială maximă în funcţie de Fr

FMt

Forţa tangenţială maximă în funcţie de θt şi Fr

Fn

Forţa normală pe dinte

fr

Coeficientul frecării de rostogolire

Fr

Forţa de acţiune rezultată, pentru crearea cuplui rezistent necesar

FtH

Forţa tangenţială

Ft

Proiecţia lui Fn pe tangenta din planul frontal

h

Adâncimea de uzare a stratului fluoropolimeric

1
2

HB

Duritatea Brinell

hnP

Adâncimea de uzare după direcţia normalei la flanc

hr

Adâncimea de uzare rezultată, ca urmare a uzurii progresive

HRC

Duritatea Rockwell

ht

Adâncimea de uzare totală maximă

htA

Adâncimea de uzare în punctul A de contact, după direcţia tangentei

htP

Adâncimea de uzare în polul angrenării, după direcţia tangentei

hv

Adâncimea de uzare progresivă

i

Raportul de transmitere

ic

Gradul procentual de corecţie datorat optimizării forţei FMt

ii

Diferenţa procentuală între Fmt şi FMt

Iuh

Intensitatea medie a uzării

k1

Coeficient dependent de ν

KA

Factorul de utilizare

KHα

Factorul repartiţiei frontale a sarcinii

KHβ

Factorul repartiţiei sarcinii pe laţimea danturii

KV

Factorul dinamic

KCU
KV

Rezilienţa
Energia de rupere

L

Lungimea de contact

lc

Segmentul de angrenare
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LED

Diodă electroluminiscentă

lm

Lungimea segmentului corespunzător liniei de angrenare, de la baza roţii la punctul
de contact B

lM

Lungimea segmentului corespunzător liniei de angrenare, de la baza roţii la punctul
de contact A

lp

Lungimea segmentului corespunzător liniei de angrenare, de la baza roţii la polul
angrenării

m

Modulul danturii

M-F
MEF / FEA

Contact între o suprafaţă metalică şi o suprafaţă fluoropolimerizată, contact mixt
Metoda Elementelor Finite

Mfr

Momentul rezultat, ca urmare a frecării de contact

mn

Modulul normal

Mr

Cuplul rezistent necesar testărilor cu ajutorul dispozitivului Roto - Oscilator

mt

Modulul frontal

MoS2

Bisulfura de Molibden

Mx

Şurub metric cu diametrul x

m*H

Masa redusă pe linia de contact

n

Turaţia

N

Număr de cicluri

Nef

Număr efectiv de cicluri

NHB

Numarul echivalent de cicluri de funcţionare, pentru reducerea unei încărcări
variabile la una constantă

NHE

Numărul de cicluri de bază la solicitarea de contact

NH st

Numărul de încărcări statice pentru solicitarea de contact

OL

Oţel laminat

OLC

Oţel-Carbon

Q

Energia termică

P

Polul angrenării

P-P

Contact între două suprafeţe plane, contact plan

pc

Presiunea aparentă de contact

PC

Personal Computer - computer personal

pM

Presiunea maximă de contact

pmed

Presiunea medie de contact

pn

Presiunea nominală

Pr

Presiunea reală de contact

PTFE

Politetrafluoroetilenă
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R

Rază

R’

Raza echivalentă

Rm

Rezistenţa la rupere

Rmax

Rugozitatea maximă

s

Arcul de cerc corespunzător corzii c

SH

Factorul de siguranţă admisibil la solicitarea de contact

SHP

Factorul de siguranţă minim admisibil la solicitarea de contact

S-P

Contact între o suprafaţă sferică şi o suprafaţă plană, contact sferic

T

Temperatura

To

Temperatura mediului ambiant

Tmax

Temperatura maximă

Tmed

Temperatura medie

tstab

Timpul de stabilizare a temperaturii de contact

Tstab

Temperatura stabilizată de contact

tu

Timpul de uzare, corespunzător cazurilor de determinare a temperaturii de contact

v

Viteza periferică pe diametrul de divizare

„V”
va
n

Profil în V al danturii, pe lăţimea roţii
Viteza de alunecare relativă

v

Viteza periferică normală

vt

Viteza periferică tangenţială

vα

Viteza de alunecare în punctele de contact

Xylan 1052

Fluoropolimer dezvoltat de Whitford Plastics Ltd- Marea Britanie

y

Coeficient de profil al dintelui

z

Numărul de dinţi

ZE

Factorul materialelor

ZH

Factorul zonei de contact

ZL

Factorul influenţei ungerii asupra solicitării de contact

ZN st

Factorul durabilităţii flancurilor dinţilor la solicitarea statică

ZR

Factorul rugozităţii flancurilor dinţilor

ZT

Factorul influenţei temperaturii asupra solicitării de contact

zu

Numărul de dinţi care angrenează, în funcţie de unghiul de oscilaţie

ZV

Factorul influenţei vitezei periferice asupra solicitării de contact

ZW

Factorul raportului durităţii flancurilor

ZX

Factorul de dimensiune pentru solicitarea de contact

Zβ

Factorul înclinării dinţilor
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Zε

Factorul lungimii minime de contact

α

Unghiul de angrenare

αh

Coeficientul pierderilor prin histerezis

αn

Unghiul de angrenare în plan normal

αt

Unghiul profilului în plan frontal

αwt

Unghiul de angrenare în plan frontal

β

Unghiul de inclinare al dinţilor pe cilindrul de rostogolire

βb

Unghiul de inclinare al dinţilor pe cilindrul de bază



Grosimea stratului de penetraţie a temperaturii

ε0

Deformaţia relativă

εα

Gradul de acoperire frontal al danturii

εβ

Gradul de acoperire al danturii datorat înclinarii dinţilor

εT

Gradul de acoperire total

λ

Conductivitatea termică a materialului

μff

Coeficientul de frecare dinamic specific regimului lubrifiat şi contactului acoperit

μFF

Coeficientul de frecare dinamic specific regimului uscat şi contactului acoperit

μmf

Coeficientul de frecare dinamic specific regimului lubrifiat şi contactului mixt

μMF

Coeficientul de frecare dinamic specific regimului uscat şi contactului mixt

ν

Vâscozitatea cinematică

ω

Viteza unghiulară

σ0

Efort unitar

σ-1

Rezistenţa la oboseală prin încovoiere alternantă

σc

Efortul de curgere al materialului

σd

Tensiunea admisibilă la oboseala de contact, în cazul materialelor polimerice

σe

Tensiunea efectivă de contact, corespunzătoare pM folosite în cadrul experimentelor

σo1

Rezistenţa la oboseală prin încovoiere pulsatorie

σH

Tensiunea de contact necesară

σH lim
σH lim

st

Tensiunea limită de contact
Tensiunea limită statică de contact a flancurilor dinţilor

σHP

Tensiunea admisibilă la oboseala de contact

σosa

Rezistenţa admisibilă la oboseala de contact

σrc

Tensiunea de rupere la compresiune

σtrr

Tensiunea de rupere la tracţiune

τ0

Efortul tangenţial de frecare

θ

Unghiul corespunzător arcului s şi corzii c
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θat

Unghiul de angrenare total, corespunzător unui flanc de dinte sau unei porţiuni a
acestuia, egal cu unghiul de oscilaţie

θt

Unghiul de oscilaţie rezultat la ieşirea din reductor
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INTRODUCERE
Cercetările ştiinţifice experimentale realizate pe parcursul tezei de doctorat: „CERCETĂRI
EXPERIMENTALE PRIVIND CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE A MECANISMELOR CU
ROŢI DINŢATE FLUOROPOLIMERIZATE”, se încadrează într-un domeniu de interes
ştiinţific major cu privire la comportarea materialelor compozite în cazul solicitărilor de contact,
în diverse condiţii de funcţionare, specifice angrenajelor cu roţi dinţate. Roţile dinţate
fluoropolimerizate, prezintă o structură hibridă novativă, ca urmare a aplicării unui strat din
material fluoropolimeric, de grosimea câtorva zeci de microni, pe suprafaţa flancurilor dinţilor,
care oferă avantajele protecţiei împotriva agenţilor corozivi, diminuarea amplitudinii vibraţiilor
şi zgomotului, posibilitatea utilizării ca strat de uzură.
Ipotezele de testare formulate, pentru obţinerea unor moduri diferite de analiză, oferă
posibilitatea extragerii unor informaţii importante despre uzarea materialelor compozite
fluoropolimerice în condiţiile a două tipuri de contact, fluoropolimer - fluoropolimer şi metal fluoropolimer, în regim de lucru uscat (fără lubrifiere), One - Touch (cu lubrifiere săracă) şi
continuu (cu lubrifiere continuă). Teza constituie o importantă sursă de informaţii, cu caracter
calitativ şi cantitativ, prin numărul mare de încercări experimentale realizate şi modul de analiză
şi interpretare a rezultatelor obţinute.
Teza nu doreşte a se constitui într-o simplă testare în ceea ce priveşte capacitatea de încărcare
a unui singur tip de material, ci propune, de fapt, un algoritm de analiză structurat al oricărui tip
de material plastic sau polimer, folosit într-o asemenea structură. Astfel, etapizat se prezintă
modalităţile de calcul matematic, analiză cu element finit, modalitatea de determinare a unor
valori experimentale preliminare şi dispozitivul necesar obţinerii acestora, modalitatea de
realizare a încercărilor experimentale propriu-zise, pe baza datelor din testările preliminare, şi
dispozitivul de testare aferent. Corespunzător fiecărei etape, este prezentat şi un mod de analiză
şi interpretare a rezultatelor, pentru a fi folosite adecvat în etapele ulterioare.
Dispozitivele proiectate şi realizate, pentru obţinerea datelor experimentale, permit
efectuarea unui număr mare de încercări, folosind un număr mic de probe, sunt relativ simple şi
uşor de manipulat, dar prezintă o precizie mare de lucru, pentru a conferi o acurateţe ridicată
datelor obţinute.
Oportunitatea cercetărilor efectuate, rezidă din lipsa datelor, în general, cu privire la
capacitatea de încărcare a materialelor plastice şi polimerice, mai ales a celor de concepţie
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recentă, şi, în special, când sunt folosite într-o astfel de structură. De aceea, se doreşte ca
prezenta teză, să constituie o structură algoritmică solidă de tratare ştiinţifică a problematicii
solicitării de contact, pentru cazul roţilor dinţate cu structuri asemănătoare, nu doar a
fluoropolimerului ales în acest caz. Modelele metodice utilizate sunt interconectate într-o
structură amplă cu caracter complet şi complex, de determinare, în condiţii foarte variate, a
valorilor parametrilor corespunzători solicitării de contact şi cu implicare asupra tribologiei
suprafeţelor aflate în contact.
Roţile dinţate cu structură novativă hibridă, conferă caracteristici funcţionale îmbunătăţite.
Roţile dinţate fluoropolimerizate, datorită acoperirii danturii, diminuează amplitudinea vibraţiilor
şi zgomotului, permiţând un confort sporit în exploatare. Tot datorită fluoropolimerizării, se
prelungeşte durata de viaţă a acestora, în condiţiile funcţionării într-un mediu coroziv. Deşi
prezintă caracteristici bune de contact, în condiţii de funcţionare, relativ uşoare, la solicitări
scăzute şi viteze mici, se pot folosi acolo unde un astfel de comportament este agreat, accentul
punându-se pe confortul oferit de diminuarea vibraţiilor şi zgomotului, precum şi a preciziei de
mişcare, cu preţuri mici de întreţinere a mecanismelor.
Procesul de fluoropolimerizare, durează o perioadă scurtă de timp, se realizează relativ uşor
prin procedee simple, iar preţul unei acoperiri, în raport cu al unei prelucrari metalice, este
seminificativ mai scăzut. Apreciindu-se că, prin fluoropolimerizare, se realizează un
comportament al roţilor dinţate aflate în angrenare, asemănător prelucrării într-o clasă superioară
a flancurilor dinţilor, iar costul este mult mai mic, se impune o cercetare asupra capacităţii de
încărcare, pentru a permite determinarea clară a necesităţii folosirii unor astfel de tipologii de
roţi dinţate în angrenajele mecanismelor.
Având în vedere multitudinea de mecanisme, care utilizează angrenaje cu roţi dinţate de tipo
- dimensiuni foarte diferite, rezultă necesitatea clară a testării acestor roţi cu structură hibridă, în
condiţii şi prin formularea unor ipoteze de lucru, foarte variate. Cu cât varietatea încercărilor
experimentale este mai mare, prelevarea datelor mai precisă şi interpretarea rezultatelor mai
exactă, cu atât informaţiile obţinute vor fi mai relevante şi utile.
Obiectivele urmărite în prezenta teză de doctorat sunt următoarele:
- analiza stadiului actual al problematicii pe baza unei documentări ample, specializate şi
bogate, astfel încât să poată fi evidenţiat în mod comparativ stadiul cercetărilor în domeniu. În
acest sens au fost parcurse selectiv şi studiate, categorii de documente bibliografice, cum sunt:
documentaţii de referinţă cu caracter de reglementare, articole sau rezultate ale cercetărilor
publicate, capitole speciale sau de specialitate din cărţi publicate de edituri cunoscute. Principial,
au putut fi localizate printr-o individualizare adecvată metodele existente referitoare la solicitarea
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de contact corespunzătoare materialelor metalice şi plastice sau polimerice, modalităţi de
manifestare a defectelor de portanţă, metode de diminuare a efectelor acestora şi factori
tribologici cu implicaţie asupra capacităţii de încărcare. De asemenea, s-au identificat metode
analitice şi experimentale pentru determinarea contactului între materiale, condiţii de testare şi
dispozitivele folosite în acest sens;
- stabilirea unui model analitic adecvat pentru determinarea solicitării de contact,
corespunzător necesităţilor tipologice atribuite roţilor dinţate fluoropolimerizate, considerând
implicarea deosebit de importantă pe care o are creşterea temperaturii în zona de contact;
- realizarea unor încercări experimentale iniţiale, cu caracter incipient, asupra
comportamentului la solicitarea de contact a roţilor dinţate acoperite fluoropolimeric, pentru
obţinerea unor date necesare structurării unei metodologii viitoare de testare;
- fundamentarea unui algoritm adaptabil de analiză cu element finit, în SolidWorks, asupra
solicitării de contact, corelat cu tipologia structurală a roţilor dinţate de construcţie hibridă. Se
prevăd două etape de analiză, cea corespunzătoare cinetostaticii şi dinamicii angrenării, prin
studiu de mişcare, şi cea atribuită staticii şi dinamicii de contact, prin simularea cu element finit.
Au rezultat, astfel, condiţiile şi parametrii necesari formulării adecvate a ipotezelor de testare,
precum şi modalitatea structurată a realizarii cercetării experimentale practice. De asemenea, ca
urmare a necesităţii impuse de modalitatea variată şi complexă a solicitării de contact, se
determină iminenţa proiectării a două dispozitive necesare experimentelor practice, care să
corespundă funcţional şi structural, determinării capacităţii de încărcare, prin intermediul uzării,
şi a coeficienţilor tribologici, care influenţează capacitatea de încărcare;
- testarea prelimiară a solicitării de contact, se realizează cu ajutorul dispozitivului special
proiectat şi realizat pentru această fază experimentală. Datele prelevate din această fază şi
interpretate adecvat, vor fi folosite pentru adaptarea şi corelarea, valorică şi condiţională, a
parametrilor ipotezelor de lucru, necesare fazei încercărilor experimentale propriu-zise, cu
caracter final;
- testarea propriu-zisă, presupune efectuarea unor încercări experimentale cu caracter
concluziv, final. Acestea se vor realiza, folosind dispozitivul special proiectat şi realizat, direct
pe roţile dinţate, în procesul de angrenare. Rezultatele s-au interpretat, atât cantitativ, cât şi
calitativ, urmărindu-se caracterul relevant al acestora;
- formularea adecvată şi atentă a concluziilor finale şi a contribuţiilor personale, din care au
rezultat într-un mod relevant, posibilităţi şi modalităţi viitoare de cercetare ştiinţifică.
Diseminarea rezultatelor ştiinţifice teoretice şi practice ale cercetărilor pe categorii de domenii
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de interes în rândul specialiştilor, astfel încât rezultatele să fie transmise şi valorificate pe
niveluri de competenţă şi grad de aplicare practică în inginerie.
În cadrul cercetărilor prezentate în această teză, au fost stabilite ipoteze de lucru clare şi
aplicate adecvat pe tematica de cercetare, cu considerarea condiţiilor tehnice reale şi a unui
algoritm de testare experimentală structurat pe patru faze:
1. Testarea iniţială:
- roţile dinţate sunt testate la o solicitare de contact corespunzătoare rezultatelor calcului
analitic, unde s-a ţinut seama de tensiunea limită maximă de contact indicată de producător
pentru regim static, diminuată de factorii geometrici, de lucru şi de material, consideraţi conform
regimului de testare;
- turaţia de lucru fiind considerată pentru trei valori fixe şi constante: 500, 1000 şi 1500
rot/min;
- regimul de lubrifiere continuă, în baie de ulei.
2. Analiza cu element finit în SolidWorks:
- studiul de mişcare, unde se impun o parte a parametrilor dinamici, turaţii şi acceleraţii, o
parte din parametrii cinetostatici, cuplul de antrenare şi cel rezistent, rezultând ceilalţi parametrii
cinetostatici, forţe şi presiuni, cinematici de forme ale mişcării şi dinamici - viteze relative;
- simulări cu element finit, pentru determinarea parametrilor solicitării de contact. Pentru
solicitare statică se formulează fixările şi constrângerile, şi se impun forţe sau presiuni, rezultând
tensiunile von Mises, deplasări şi comprimări. Solicitările dinamice, au fost determinate ca
urmare a impunerii modului sinusoidal de acţiune al forţei, la frecvenţe corespunzătoare turaţiei
din încercările experimentale practice.
3. Testarea preliminară pe dispozitivul tribologic Ball - on - Disc:
- se utilizează două tipuri de contact: fluoropolimer - fluoropolimer (acoperit) şi metal fluoropolimer (mixt);
- pentru fiecare tip de contact, sunt adoptate trei regimuri de funcţionare, în funcţie de
lubrifiere: uscat (fără lubrifiere), One - Touch (lubrifiere săracă) şi continuu (lubrifiere continuă);
- corespunzător fiecărui tip de contact şi regim de funcţionare, se stabilesc trei valori ale
vitezei de alunecare relativă (proporţional cu turaţia): 700, 1400 şi 2100 mm/s;
- aferent fiecărei situaţii, din cele optsprezece enunţate anterior, se impun trei presiuni de
contact: 5, 15 şi 30 N/mm2.
4. Testarea propriu-zisă se efectuează cu ajutorul dispozitivului Roto - Oscilator, după
corelarea valorică a unor parametri, corespunzător testării preliminare:
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- se utilizează două tipuri de contact: fluoropolimer - fluoropolimer (acoperit) şi metal fluoropolimer (mixt);
- pentru fiecare tip de contact, sunt adoptate trei regimuri de funcţionare, în funcţie de
lubrifiere: uscat (fără lubrifiere), One - Touch (lubrifiere săracă) şi continuu (lubrifiere continuă);
- corespunzător fiecărui tip de contact şi regim de funcţionare, se stabilesc trei valori ale
turaţiei: 300, 500 şi 700 mm/s;
- aferent fiecărei situaţii, din cele optsprezece enunţate anterior, se impun trei presiuni de
contact: 5, 10 şi 15 N/mm2.
Structura tezei
Pentru a răspunde obiectivelor propuse, teza este structurată pe şapte capitole, pornindu-se de
la datele şi modalităţile de cercetare actuale în privinţa capacităţii de încărcare, prezentate în
literatura de specialitate, continuând cu abordări teoretice privind modelul analitic de calcul al
solicitării de contact, testarea iniţială a roţilor dinţate pe standul de probe, la o încărcare stabilită
prin calcul, realizarea unui model de analiză cu element finit a solicitării de contact, proiectarea a
două dispozitive necesare încercărilor experimentale practice, stabilirea condiţiilor de testare
preliminară, testarea preliminară pe dispozitivul realizat Ball - on - Disc, testarea propriu-zisă a
roţilor dinţate fluoropolimerizate cu ajutorul dispozitivul realizat Roto - Oscilator, în condiţiile
corelate cu rezultatele testării preliminare. Rezultatele fiecărei etape şi modalităţi de testare, sunt
analizate şi interpretate, pentru a fi folosite în etapa următoare. Conceptele analitice matematice
şi de simulare dezvoltate, sunt folosite şi validate prin experimente practice reale, iar la final sunt
prezentate concluzii relevante, evidenţiate adecvat contribuţiile personale şi sugerate viitoare
modalităţi importante de cercetare.
Capitolul 1 prezintă sinteza materialului bibliografic, care a fost realizată ca o analogie între
cele două tipologii constructive de roţi dinţate, cele metalice şi cele din materiale plastice sau
polimeri, cu privire la capacitatea de încărcare şi la efectul acesteia, uzura. Tribologia
materialelor şi condiţiilor de funcţionare, au, de asemenea, o implicare completativă asupra
capacităţii de încărcare. S-a realizat o succintă prezentare şi o clasificare a roţilor dinţate,
subliniindu-se rolul funcţional al acestora şi particularităţile constructive. Materialele folosite în
construcţia roţilor dinţate, atât cele metalice, cât şi cele plastice, au fost tratate din punctul de
vedere al capacităţii de încărcare, cu avantajele şi dezavantajele oferite. A fost relevată o
analogie în privinţa defectelor care apar la roţile dinţate metalice şi la cele din materiale plastice,
prezentându-se particularităţile corespunzătoare şi metodele adoptate pentru diminuarea efectelor
acestora. Factorii care influenţează capacitatea de încărcare şi, implicit, uzarea, au fost
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consideraţi analitic, în funcţie de condiţii diverse de lucru. Concluziile şi contribuţiile personale
sunt prezentate la sfârşitul capitolului.
În urma analogiei realizate între modelul de calcul al solicitării de contact în cazul
materialelor metalice şi cel al materialelor plastice, în capitolul 2 a fost adoptat ca model de
calcul, cel al materialelor metalice, cu o completare care să ţină cont de influenţa temperaturii
asupra contactului. Modalitatea de corelare a noului factor de temperatură introdus - ZT, este
apreciată în raport cu alţi factori specifici modului de lucru şi dinamicii funcţionale. Prin
corelarea realizată, se va adapta valoarea solicitării de contact, oferind o modalitate de calcul mai
completă şi corectă. Concluziile şi contribuţiile personale sunt prezentate la sfârşitul capitolului.
În capitolul 3, „Formularea problematicii de testare a roţilor dinţate cilindrice, în vederea
determinării capacităţii portante a filmului fluoropolimeric“, se fac consideraţii asupra
materialul fluoropolimeric, în urma unei testări iniţiale, care la viteze mari de alunecare relativă a
flancurilor dinţilor, datorită frecării, îşi măreşte temperatura în stratul superficial. Astfel că, se
apreciază ca insuficientă capacitatea acestuia de a disipa căldura acumulată, către materialul de
bază. Datorită locului de manifestare a uzurii, la intrarea şi ieşirea din angrenare, unde vitezele
relative de alunecare între flancurile omoloage sunt maxime, s-a procedat la determinarea
valorică a acestora. Se sugerează un algoritm complex de determinare a capacităţii de încărcare,
care presupune o analiză cu element finit, sub aspecte diferite, a solicitării de contact şi stabilirea
unei căi de determinare experimentală practică. Testarea practică va cuprinde două etape, etapa
testării preliminare şi etapa testării propriu-zise. A fost formulată problematica de testare, ca
urmare a tipologiei constructive a roţilor dinţate, a consideraţiilor funcţionale şi unei testări
incipiente, rezultând un algoritm de testare, care cuprinde condiţii bine definite şi ipotezele de
lucru, în care se realizează acestea. Constructiv, se impune testarea contactului între flancuri
omoloage fluoropolimerizate şi mixte. Concluziile şi contribuţiile personale sunt prezentate la
sfârşitul capitolului.
Capitolul 4, „Model de analiză numerică cu element finit al parametrilor cinematici,
dinamici şi solicitării de contact, aplicat roţilor dinţate acoperite fluoropolimeric”, prezumă că,
datorită tipologiei structurale diferite a acestor roţi dinţate, a trebuit elaborat un model diferit de
analiza numerică, pentru cazul solicitării de contact, care presupune şi realizarea unui model
geometric al roţilor dinţate, cu acurateţe crescută. Analiza numerică s-a derulat în două etape:
Motion Simulation - Simulare de Mişcare şi Simulation Study - Simulare cu element finit.
Ţinându-se cont de rezultatele analitice şi experimentale, obţinute din analizele şi simulările cu
element finit, s-au proiectat, două noi dispozitive de testare, menite să satisfacă adaptiv,
necesitatea şi condiţiile de testare complexe, pe care cazul roţilor dinţate fluoropolimerizate îl
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prezintă. Primul dispozitiv proiectat, Ball - on - Disc, este destinat testării preliminare a
materialului fluoropolimeric, în condiţii variate. Datele obţinute, constituind punctul de plecare
pentru efectuarea încercărilor la solicitarea de contact pe roţile dinţate reale. Un avantaj
important, îl constituie posibilitatea de adaptare a forţei, care crează presiunea de contact, în mod
continuu, fără întreruperea procesului de uzare. Cel de-al doilea dispozitiv, Roto-Oscilatorul,
oferă posibilitatea unor testări variate a unui întreg flanc sau a unei anumite porţiuni a flancului
dintelui roţii, prin simpla modificare a unghiului de oscilaţie. Un alt mare avantaj al acestui
dispozitiv, este acela al simplităţii structurale şi de realizare, precum şi al funcţionării sigure.
Concluziile şi contribuţiile personale sunt prezentate la sfârşitul capitolului.
Capitolul 5, începe prin a reliefa optimizările analitico - tehnice ale dispozitivului Ball - on Disc, după realizarea practică a acestuia. Corespunzător cu creşterea suprafeţei de contact se
determină variaţia forţei de compensare necesare menţinerii presiunii la o valoare stabilită.
Partea experimentală a fost structurată şi organizată cu precizie, ţinându-se cont de cele mai
variate forme de manifestare a solicitării de contact. Astfel, a fost determinată valoarea
coeficientul de frecare, corespunzător frecării uscate sau lubrifiate şi tipurilor de contact acoperit
sau mixt. De asemenea, a fost determinată dependenţa perioadei de uzare în condiţii relativ grele,
viteza relativă de alunecare maxim considerată şi presiunea maximă de contact, ca funcţie de
temperatură. Datele prelevate din încercările experimentale, au fost centralizate şi structurate,
astfel încât graficele rezultate să conducă la o evaluare corectă a fenomenologiei solicitării de
contact. Interpretarea rezultatelor a fost făcută, atât valoric, cât şi evolutiv, prezentându-se
aspectele cu caracter calitativ şi cantitativ. Concluziile şi contribuţiile personale sunt prezentate
la sfârşitul capitolului.
Capitolul dedicat testării experimentale propriu-zise, capitolul 6, începe prin a face referire
la realizarea constructivă şi optimizarea funcţională a dispozitivului Roto-Oscilator, specificând
optimizările tehnico - practice aduse acestuia, în vederea îmbunătăţirii calităţii funcţional experimentale, în scopul creşterii acurateţii şi preciziei de testare experimentală a solicitării de
contact. Au fost evaluate şi reconsiderate, după testarea preliminară, condiţiile şi ipotezele de
testare. Datele prelevate din încercările experimentale, au fost centralizate şi structurate în tabele,
interpretarea rezultatelor a fost făcută, prezentându-se aspecte cu caracter calitativ şi cantitativ,
precum şi modul de implicare a acestora în comportamentul de contact al suprafeţelor
fluoropolimerizate testate. Totodată, un aspect important îl constituie, corelarea valorii tensiunii
de contact necesare, prin implicarea coeficientului de influenţă a temperaturii ZT, a cărui
determinare s-a realizat pentru cazul contactului acoperit. Concluziile şi contribuţiile personale
sunt prezentate la sfârşitul capitolului.
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În Capitolul 7 sunt prezentate concluziile finale şi principalele contribuţii personale,
teoretice şi aplicative, cuprinse în teza de doctorat, precum şi viitoarele direcţii de cercetare
sugerate.
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Capitolul 1. Aspecte generale privind transmisiile cu roţi dinţate
1.1 Prezentare generală
În construcţia modernă de maşini şi aparate, transmisia cu roţi dinţate reprezintă un
mecanism important şi des utilizat. Construcţia unui automobil, unei maşini unelte, ca şi aceea a
unui strung, cuprinde zeci de roţi dinţate. În schemele cinematice ale unor maşini-unelte
complexe se află sute de roţi dinţate. Dacă sunt executate îngrijit şi montate corect, pot garanta
siguranţa în funcţionare la viteze şi puteri reduse, cazul aparatelor tip ceasornic, la puteri de zeci
de MW, maşini grele, şi la viteze periferice ridicate până la 100 - 150 m/s, maşini rapide [138].
Variaţia dimensională a roţilor dinţate este determinată de stadiul general al dezvoltării
construcţiei de maşini. În prezent se pot executa roţi dinţate cu diametre cuprinse între fracţiuni
de milimetru şi diametre mai mari de 10 m [41,42].
La turaţii mari, angrenajele produc zgomote de intensitate proporţională cu turaţia „n” şi
invers proporţională cu precizia de execuţie şi montaj. La angrenajele cu dinţi înclinaţi, în „V”
sau curbi, zgomotul este mai redus [37,38,61].
1.1.1 Scurtă descriere a mecanismelor cu roţi dinţate
Cunoscute sub denumirea de angrenaje, acestea servesc la transmiterea mişcării de rotaţie de
la o roată conducătoare la o roată condusă, prin intermediul unor dinţi care angrenează succesiv
şi continuu. Ele pot reduce viteza unghiulară de intrare sau amplifica această viteză şi se numesc
reductoare, respectiv, multiplicatoare. Angrenajele pot fi utilizate şi pentru transformarea
mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie şi invers, când una dintre roţi are o rază infinită,
numită cremalieră [37,38,41,42,61].
Angrenajul cel mai simplu este format, de regulă, din două roţi dinţate cu forme şi
dimensiuni diferite. Roata se reprezintă sub formă de discuri şi cercuri, figura 1.1 şi are mai
multe părţi componente, fiecare cu rolul şi importanţa ei în funcţionarea corectă a unui angrenaj.
Acestea sunt: arborele; butucul; spiţele sau discul care leagă obada de butuc; obada; coroana
dinţată. Butucul cu arborele formează diverse tipuri de îmbinări, fixe sau mobile. Fixe prin
fretare, pană, caneluri, figura 1.1a; mobile cu mişcare de translaţie, de regulă, prin caneluri,
figura 1.1c, de rotaţie, figura 1.1d, de rotaţie şi translaţie, figura 1.1e; cuplaje, figura 1.1f.
Cuplajul este realizat din [140]:
1-semicuplaj fix pe arbore;
2-semicuplaj solidar cu roata dinţată, liberă pe arbore;
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3-semicuplaj mobil, prin intermediul căruia, la deplasarea din o în x, se realizează fixarea
roţii pe arbore.

Figura 1.1 Tipuri de îmbinări
La roţile mici, dantura se execută direct din arbore. Dacă se doreşte şi reprezentarea formei
longitudinale a dintelui se procedează ca în figura 1.1b, când pe axa roţii se marchează forma
dintelui prin: două segmente paralele cu axa roţii pentru dinţi drepţi; două segmente paralele
între ele, dar înclinate faţă de axa roţii pentru dantura înclinată; două semne de V pentru
danturile în V; două curbe pentru danturile curbe. Curbele, mai ales la roţile conice, pot fi: arce
de cerc, cunoscute sub denumirea de dantură Gleason, evolventă sau paloidă, epicicloidă sau
hipocicloidă, cunoscute ca eloide [140].
Se menţionează faptul că, cel mai simplu angrenaj este format din două elemente mobile şi
unul fix, două cuple de rotaţie şi o cuplă, de regulă superioară, de clasă patru care leagă cele
două roţi dinţate. Cupla superioară se realizează între două suprafeţe, numite profile conjugate şi
care respectă legile angrenării.
1.1.2

Clasificarea angrenajelor

Se impune stabilirea unor criterii de clasificare a angrenajelor, din cauza formelor variate, aşa
cum se arată în figura 1.2 [61,140]:
cu axe paralele, Fig.1.2a,

- după poziţia axelor cu axe concurente, Fig.1.2d,
cu axe încrucisate, Fig.1.2e şi f.
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 cilindrice, Fig.1.2a,

 conice, Fig.1.2d,


 forme asemenea  hiperboloidale, Fig.1.2e şi f,

 spirale,


- după forma roţilor 
 eliptice.


 melcate, Fig.1.2g şi h,


 forme diferite  cremaliera, Fig.1.2b,

 cilindro - conice.


 exterioare, Fig.1.2a, b, d, e, f,
- după poziţia roţilor 
 interioare, Fig.1.2c.
 în acelasi sens, Fig.1.2c,
- după sensul de rotaţie 
 în sensuri contrare, Fig.1.2a
 punctiform, Fig.1.2e,

- după felul contactului  liniar, Fig.1.2a, b, c, d,
 suprafata, Fig.1.2g, h.

 constant,

- după felul raportului de transmitere 
 continuu,
 variabil  în trepte.



i  1,
 reductor
- după mărimea raportului de transmitere 
 multiplicator i  1.



- după direcţia şi forma longitudinală a dinţilor 



drepti,
înclinati,
curbi, Fig.1.1b,
în V şi W.

 fixe (ordinare),

- după mişcarea axelor 
 planetare,
mobile


 diferentiale,





- după profilul dintelui 




evolventa, Fig.1.2a, c, d, e, f,
spirala arhimedica, Fig.1.2g şi h numai la melci,
cicloidal,
linie dreapta, Fig.1.2b numai la cremalieră,
arc de cerc.
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Figura 1.2 Reprezentarea angrenajelor
1.2 Materiale folosite la construcţia roţilor dinţate
În marea majoritate a cazurilor, valorile caracteristicilor de oboseală se aproximează în
funcţie de caracteristicile mecanice obţinute prin tracţiune statică [172].
1.2.1

Materiale metalice folosite la realizarea roţilor dinţate

Caracteristici mecanice principale ale oţelurilor destinate execuţiei roţilor dinţate sunt:
rezistenţa la oboseală prin contact pulsatoriu (σos), rezistenţa la oboseală prin încovoiere
pulsatorie (σo1) sau alternantă (σ-1) şi rezilienţa (KCU) sau energia de rupere (KV). Prima dintre
aceste caracteristici se referă la flancul dintelui, iar celelalte două la miezul dintelui şi mai exact
la secţiunea de la baza acestuia. Din acest motiv la roţile durificate în stratul de suprafaţă trebuie
luate în considerare atât rezistenţa la presiunea de contact a stratului, cât şi proprietătile miezului.
Acestea din urmă fiind în functie de starea structurală şi de tensiuni interne a racordării de la
baza dintelui [37,61,63,123,124,134,135,157].
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Astfel, la oţelurile îmbunătăţite care au o duritate de până la 35HRC (duritatea Rockwell) şi o
rezistenţă la rupere Rm < 1.000N/mm2. S-a constatat existenţa unei dependenţe liniare între
rezistenţa la oboseală prin încovoiere şi duritate
σ-1 ≈ 16...20HRC N/mm2

(1.1)

Ţinând seama de faptul că la oţelurile nealiate hipoeutectoide Rm ≈ 3,2HB, iar la cele aliate
hipoeutecoide Rm ≈ 3,5HB, au fost stabilite următoarele corelaţii:
- la oţelurile carbon σ-1 = 0,45Rm N/mm2;
- la oţelurile aliate σ-1 = 0,4Rm+50 N/mm2.
Rezistenţa la oboseală prin încovoiere pulsatorie poate fi aproximată
σo1 = l,5 . σ-1

(1.2)

Pentru oţelurile semidure, cu tratament termic prin îmbunătăţire, (sub 40HRC) rezistenţa
admisibilă la oboseala de contact, se determină cu relaţia
σosa = 2,4HB N/mm2

(1.3)

unde HB este duritatea Brinell în daN/mm2.
Pentru condiţii mai severe de solicitare, se recurge la durificarea rotilor dinţate fie prin căliri
de suprafată, fie prin tratare termochimică. În asemenea cazuri, relaţiile de aproximare a
rezistenţei admisibile la oboseală de contact sunt [37,61,63,123,124,134,135,157]:
- durificarea prin călirea stratului de suprafată (peste 40HRC):
σosa = 18HRC N/mm2

(1.4)

- durificarea prin carburare, urmată de călirea şi revenirea joasă a oţelurilor nealiate sau slab
aliate, cu HRCmiez<40:
σosa = 21HRC N/mm2

(1.5)

- durificarea prin carburare - călire - revenire joasă a oţelurilor complex aliate, având
HRCmiez>40:
σosa = 31HRC N/mm2

(1.6)

- durificarea prin nitrurare, cianizare şi carbonitrurare:
σosa = 28HRC N/mm2

(1.7)

Din aceste relaţii rezultă că rezistenţa la oboseală prin presiune de contact a rotilor dintate
carburate - călite - revenite jos, se măreşte o dată cu creşterea rezistenţei miezului. Aceasta
putându-se realiza pe următoarele două căi: ridicarea conţinutului în carbon al miezului şi
concomitent, alierea sa complexă. Astfel, se explică tendinţa de mărire a conţinutului maxim în
carbon al oţelurilor pentru carburare la circa 0,30% şi alierea cu mai multe elemente (în special
formatoare de carburi), chiar dacă acestea se află în proportii mai mici. Această tendinţă oferă şi
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avantaje de productivitate deoarece sunt necesare straturi mai subtiri şi ,deci, carburarea este mai
scurtă şi poate fi combinată cu călirea directă [37,61,63,123,124,134,135,157].
Folosirea oţelurilor pentru carburare cu conţinut în carbon apropiat de 0,30% nu poate fi
generalizată, deoarece la roţile dintate supuse unor solicitări cu şocuri deosebit de mari nu se pot
asigura valorile impuse pentru rezilienţă şi energie de rupere. De aceea, în aceste cazuri se
folosesc oţeluri cu până la 0,20%C, aliate în mod obligatoriu şi cu nichel [37,61,63,123,124].
Tratamentele de suprafaţă favorizează în plus creşterea rezistenţei la încovoiere statică şi
ciclică.
Alături de caracteristicile mecanice, oţelurile pentru roti dinţate trebuie să mai răspundă
următoarelor cerinţe: puritatea, ereditatea granulară, călibilitatea şi prelucrabilitatea prin aşchiere
[37,61,63,123,124,134,135,157].
1.2.2

Materiale plastice folosite în construcţia de roţi dinţate

Materialele plastice performante au o serie de proprietăţi fizico-mecanice avantajoase, care
fac posibilă folosirea lor la diverse tipuri de angrenaje[5,6,7,50,51,52,53,97,107,119,120].
Dintre acestea amintim [5,6,7,50,51,52,53,97,107,119,120]:
-caracteristici mecanice bune (rezistenţă la întindere-compresiune, duritate, tenacitate);
-rezistenţă la oboseală şi la şocuri mecanice ;
-capacitate de amortizare mecanică;
-proprietăţi bune de alunecare şi antifricţiune;
-rezistenţă bună la uzură;
-prelucrabilitate bună prin aşchiere (strunjire, frezare, mortezare, filetare).
Materialele plastice care prezintă proprietăţile enumerate anterior şi care sunt pretabile pentru
confecţionarea de angrenaje sunt următoarele [5,6,7,50,51,52,53,97,107,119,120]:
-poliamidele (PA, ERTALON, TERAMID);
-poliacetalii (POM,ERTACETAL);
-polietilentereftalatii (PETP, ERTALYTE).
Aceste tipuri de materiale sunt recomandate la angrenaje unde, pe lângă satisfacerea
condiţiilor de rezistenţă mecanică, sunt importante şi următoarele aspecte [5,6,7,50,51,52,53,97]:
-funcţionarea lină şi silenţioasă;
-rezistenţă bună la coroziune şi agenţi chimici;
-rezistenţă la uzură (cu sau fără ungere);
-rezistenţă la şocuri;
-greutate redusă;
-preţul de cost al produsului.
ing. Ion - Cornel MITULEŢU

32

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate
1.3 Modalităţile de uzare a flancurilor dinţilor roţilor dinţate
Angrenajele, ca de altfel orice obiect material, au o durată de operare determinată, care
depinde de construcţia lor, de modul în care sunt folosite şi întreţinute.
1.3.1

În cazul roţilor metalice

Degradarea progresivă poartă numele de „uzură” şi apare ca o consecinţă firească a unui şir
întreg de factori, care intervin în cursul existenţei utilajului [15,45,46,47,144].
Uzura fizică este caracterizată de modificarea însuşirilor lui naturale, acestea putând fi
constatate, în unele cazuri, chiar cu ochiul liber. Aceasta este de două feluri: dinamică şi statică.
Uzura fizică dinamică apare şi se manifestă numai pe intervalele de timp în care
echipamantele respective funcţionează în mod efectiv, de cele mai multe ori apare din cauza
frecărilor la care sunt supuse diferitele piese, organe sau elemente care se găsesc în contact şi în
mişcare relativă.
În perioada de rodaj uzura creşte foarte repede, odată cu egalizarea rizurilor şi asperităţilor pe
care le au întotdeauna suprafeţele noi, iar către sfârşitul acesteia creşte mai încet, până când se
stabilizează la valorile normale de lucru.
Uzura fizică statică a utilajului se manifestă la orice utilaj indiferent dacă lucrează sau nu.
Această uzură este cunoscută sub denumirea de „oboseală” sau „îmbătrânire”. Ea apare ca
urmare a acţiunii exterioare a unor agenţi chimici şi prin modificări interne de structură a
materialelor din care sunt confecţionate. Spre deosebire de uzura fizică dinamică, care apare şi se
măsoară proporţional numai cu durata de funcţionare a utilajului, uzura fizică statică creşte
proporţional cu durata însăşi a existenţei acestui utilaj.
Cerinţele impuse roţilor dinţate sunt multiple, dintre care mai importante sunt: rezistenţă
ridicată la oboseală şi uzură, elasticitate ridicată, coeficient de frecare redus, prelucrabilitate
uşoară. Aceste cerinţe sunt contradictorii, dar alegerea raţională a materialelor însoţită de
aplicarea unor tratamente termice corespunzătoare, permit ca cerinţele de mai sus sa fie
satisfacute aproape în întregime.
Oboseala de contact (pitting) este principala cauză de distrugere a flancurilor dinţilor, mai
ales la durităţi mici şi mijlocii (HB ≤ 4500 N/mm2}. Astfel, după. un timp de funcţionare (N ≥
104 cicluri), se observă apariţia pe suprafaţa flancurilor active ale dinţilor o serie de gropiţe;
acestea se înmulţesc şi cresc în mărime cu timpul şi, în final, se distruge suprafaţa de lucru a
dinţilor, dispare ungerea, cresc sarcina dinamică şi zgomotul, iar angrenajul este scos din
funcţionare [45,46].
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Figura 1.3 a) dinţi cu pitting progresiv; b) fazele de formare a gropiţelor
Pittingul incipient apare în perioada de rodaj, cînd pe vîrfurile rugozităţilor se formează
gropiţe multe, dar cu diametru mic (d ≥ 0,5 mm), şi care, pe măsura rodării flancurilor, se opreşte
din dezvoltare şi chiar poate dispărea. Pittingul progresiv presupune gropiţe cu dimensiuni mari
de la început şi se dezvoltă continuu pînă distruge suprafeţele dinţilor.
Apariţia gropiţelor se explică prin oboseala superficială de contact a materialului dinţilor,
fisura formîndu-se în general la suprafaţa dintelui, apoi se propagă în adîncime şi în ea pătrunde
ulei. Acesta este închis în fisură de flancul dintelui conjugat şi, datorită presiunii hidrostatice
mari, provocate de forţa normală dintre flancurile în contact, uleiul rupe materialul pe o direcţie
aproape perpendiculară pe suprafaţa exterioară a dintelui, formînd astfel gropiţele caracteristice
pe flancul dintelui.
Rezistenţa la oboseala de contact a flancurilor dinţilor se poate mări prin: durificarea
superficială a flancurilor dinţilor; alegerea de materiale cu rezistenţă mare la rupere şi realizarea
de tensiuni interne de compresiune; realizarea unei ungeri bune cu frecare redusă şi a unei
rugozităţi mici, deplasări pozitive cît mai mari de profil şi alte modificări ale elementelor geometrice ale danturilor.
Griparea reprezintă deteriorarea rapidă prin uzarea intensivă de aderenţă a flancurilor active
ale dinţilor şi este hotărâtă de factorii tribologici ai angrenajului (stratul de lubrifiant dintre dinţi,
viteze de alunecare, frecarea dintre dinţi). Se observă o gripare atermică, caracteristică
transmisiilor cu viteze mici, încărcări mari şi o gripate termică [45,46].
Griparea termică este caracteristică transmisiilor rapide şi puternic încărcate, iar factorul
hotărâtor este creşterea temperaturii în locurile de contact, cu distrugerea filmului de ungere si a
straturilor punctelor fierbinţi de contact. Datorită mişcării relative a flancurilor dinţilor, aceste
microsuduri se rup. Apoi, la un nou contact, se formează din nou şi, în final, apar pe flancul
dintelui, în direcţia vitezei de alunecare, zgîrieturi şi benzi de gripare, care distrug forma şi
suprafaţa flancurilor dinţilor, distrug ungerea, măresc sarcinile dinamice, zgomotul, vibraţiile şi
conduc ori la blocarea transmisiei, prin sudarea dinţilor, ori la ruperea dinţilor, ori la aprinderea
uleiului datorită creşterii puternice a temperaturii.
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Se identifică o gripare de rodaj, care este o deteriorare uşoară a vîrfurilor rugozităţilor în
procesul de rodaj, care se opreşte din dezvoltare şi o gripate progresivă.

Figura 1.4 Griparea progresivă a danturii
Transmisiile cele mai sensibile la gripare sînt cele cu viteze mari de alunecare pe lăţimea
dintelui, în ordine: transmisia melcată (se utilizează cuplurile de materiale de antifricţiune şi
uleiuri puternic aditivate cu EP), transmisia hipoidă (se utilizează numai uleiuri cu EP) şi
transmisia cilindrică elicoidală. Transmisiile cu roţi cilindrice sau conice se gripează numai la
viteze periferice şi încărcări mari (turbotransmisii, transmisii pentru avioane) [45,46].
Portanţa la gripare a angrenajelor se poate mări prin: utilizarea de cupluri de antifricţiune,
aditivarea uleiurilor mai ales cu EP, micşorarea frecării dintre dinţi prin rugozitate mică, viteze
de alunecare mici, tratamente termice sau termochimice de durificare a suprafeţei dintelui, mai
ales cementarea şi nitrurarea, precizie ridicată, flancarea danturii şi adoptarea de module mici
[45,46].
S-a observat că la viteze mici portanţa angrenajului este limitată de uzarea adezivă, iar la
viteze normale limita o reprezintă oboseala de contact la danturile îmbunătăţite, respectiv ruperea
la oboseală a dintelui la danturile cementate.
Ca soluţii pentru preîntâmpinarea acestor defecte sunt folosite, printre altele, flancarea şi
bombarea danturii.
Flancarea danturii
Flancarea danturii reprezintă o abatere voită de la forma teoretică a flancului dintelui,
realizată pe înălţimea dintelui, în vederea compensării abaterilor de pas provocate de
deformaţiile dinţilor sub sarcină şi realizării astfel a unei bune angrenări şi funcţionări a
angrenajului [156].

ing. Ion - Cornel MITULEŢU

35

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate

Figura 1.5 Moduri de executare a flancării dinţilor
Flancarea danturii se poate executa la capetele dinţilor ambelor roţi în angrenare, sau la capul
şi piciorul dinţilor numai a uneia dintre roţile în angrenare (figura 1.5) [45,46].
Bombarea danturii
Bombarea reprezintă o reducere progresivă pe direcţia longitudinală a grosimii unui dinte
începând din partea lui mediană către fiecare din extremităţi [156].

Figura 1.6 Bombarea danturii
Prin aplicarea bombării, între flancurile conjugate se stabileşte un contact teoretic punctiform
care, datorită deformaţiei elastice a dinţilor sub sarcină, se transformă într-o suprafaţă de contact.
Există numeroase studii care indică bombarea flancurilor drept cale pentru îmbunătăţirea
repartiţiei sarcinii pe flancuri, mărirea durabilităţii, micşorarea zgomotului şi a sarcinilor
dinamice ale angrenajului.
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Bombarea se poate realiza prin majoritatea procedeelor de danturare cunoscute: frezare,
mortezare, şeveruire, rectificare, lepuire. Există doua moduri de generare a flancurilor bombate
la roţi cilindrice[156]:
- folosind scule (freză-melc sau şever roată) cu modificări constructive adecvate;
- prin imprimarea unei mişcări suplimentare de corecţie sculei sau piesei.
Din cele prezentate se constată că pentru realizarea danturilor modificate sunt necesare
operaţii suplimentare, ceea ce duce la creşterea duratei şi costului prelucrării complete a danturii.
Prelucrarea danturii şi modificarea acesteia prin bombare pe aceeaşi maşină asigură o
reducere a costului fabricaţiei, o creştere a preciziei şi a productivităţii prelucrării [156].
1.3.2

În cazul roţilor din plastic şi polimeri

Industria roţilor dinţate din materiale plastice a admis demult că procedurile de calcul a
rezistenţei acestor materiale nu sunt satisfăcătoare. În plus, doar calculele la solicitările de
încovoiere şi presiune de contact sunt insuficiente, întrucât există şi alte forme de cedare a
angrenajelor nemetalice, forme care nu sunt reprezentate în nici un standard. De exemplu, roţile
din materiale plastice cedează frecvent datorită ruperii în urma oboselii de încovoiere la nivelul
cercurilor de divizare, şi nu la baza dintelui, iar cedarea angrenajului ca urmare a uzurii
accentuate a materialului roţilor, chiar şi la sarcini mici, a fost adesea evidenţiată de cercetările
experimentale [5,6,7].
Testele experimentale asupra angrenajelor nestandard din materiale compozite, funcţionând
fără lubrefiere, pun în evidenţă regimul termic specific. Creşterea momentelor de torsiune
aplicate este limitată de temperaturile înalte înregistrate la nivelul suprafeţei danturii şi solicită
ungere. Este evident că starea suprafeţei flancurilor dinţilor, consecinţă directă a procesului de
prelucrare proiectat, constituie principală cauză a vitezei ridicate de creştere a temperaturii
angrenajului. Alte influenţe ar trebui deopotrivă luate în considerare.
Este bine cunoscut că uzura este modul predominant de cedare a angrenajelor din materiale
plastice, care funcţionează fără ungere. Complementar uzurii tradiţionale cauzată de contactul
non-conformist al dinţilor, afectat atât de rulare cât şi de alunecare, roţile din polimeri şi
compozite înregistrează o uzură accentuată datorată frecării accentuate, asociată cu temperaturile
înalte induse. Legile frecării de alunecare, exprimând dependenţa forţei de frecare, de sarcina
normal aplicată şi independenţa de suprafaţa aparentă de contact şi de viteza de alunecare, nu
sunt respectate de materialele plastice. Se arată că, odată ce alunecarea s-a stabilit la nivelul
polimer/polimer, coeficientul de frecare dinamică este dependent de viteza de alunecare şi are
valori mai mari decât coeficientul de frecare statică.
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Viteza de alunecare este astfel unul din factorii care influenţează pierderile prin frecare în
cazul angrenajelor plastice şi poate motiva temperaturile induse în angrenajele nestandard
propuse. Analiza vitezei de alunecare în cazul angrenajelor plastice nestandard se desfăşoară în
două etape [5,6,7]:
1. iniţial, se urmăreşte influenţa condiţiilor specifice de angrenare a roţilor din materiale plastice,
determinate de modulul de elasticitate redus al materialului, cu consecinţe asupra deflecţiei
danturii, respectiv a contactului dintre dinţi;
2. se consideră influenţa geometriei dintelui curb, cu înălţime variabilă, analizând lungimea
segmentului de angrenare pe lăţimea roţii.
Analiza pune în evidenţă influenţa parametrilor geometrici definitorii ai danturii în arc de
cerc asupra vitezei de alunecare după cum urmează: creşterea razei de curbură a dintelui, pe
lăţimea roţii, reduce variaţia vitezei de alunecare dintre suprafeţele în contact ale dinţilor;
reducerea înălţimii dintelui, prin accentuarea înclinării axei capului portsculă, conduce la
creşterea vitezei de alunecare [5,6,7].
Creşterea rigidităţii dintelui, prin diminuarea înălţimii dintelui şi creşterea curburii pe
lăţimea roţii, are un efect pozitiv asupra vitezei de alunecare reală, mai mică decât valoarea
ideală calculată în condiţii standard [5,6,7].
Totodată, au fost studiate asocieri plastic - metal în diferite moduri [51,52,53]:
- angrenarea unei roţi din plastic cu una metalica, care ar reduce acumularea temperaturii pe
suprafaţa de contact, atât prin preluarea unei parţi a caldurii de către roata metalica, cât şi prin
diminuarea frecarii dintre flancurile omoloage;
- pentru roţi dinţate de dimensiuni mai mari, s-a adoptat soluţia montării coroanei dinţate pe un
miez metalic.
1.4 Factori care însoţesc procesul de uzare
Datorită experienţelor practice anterioare, calitatea angrenării, modul de funcţionare a
angrenajului, precum şi uzura, se pot aprecia şi după zgomotul produs [37,41,61,63]:
-

zgomot uniform, roţile se rotesc lin - montare şi funcţionare corectă;

-

zgomot prea mare sau schimbator - erori de execuţie sau de montare a roţilor dinţate;

-

zgomot pulsant - roţi excentrice;

-

vâjâit puternic şi şocuri - pas mare şi profil neuniform;

-

scârţâit - asperităţi pe profilul dinţilor.
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Progresul ştiinţei şi tehnologiei a condus la apariţia a numeroase platforme de măsurare şi
analiză a vibraţiilor, care utilizează atât softuri specifice, cât şi mixte. Prezintă algoritmi
complecşi, care utilizaţi corespunzător, oferă avantajul unui diagnostic exact al defectelor.
Procesul de uzare este însoţit întotdeauna de frecare şi de un regim termic ridicat. Teoria
molecular-mecanică a frecării permite determinarea analitică a coeficientului de frecare, atunci
când se cunosc caracteristicile microgeometriei suprafeţelor, proprietăţile fizico-mecanice ale
materialelor şi condiţiile de lucru. Potrivit acestei teorii, componenta moleculară a forţei de
frecare scade cu creşterea ariei reale, iar componenta mecanică creşte, astfel că se poate pune în
evidenţă o valoare minimă a coeficientului de frecare în funcţie de condiţiile de exploatare
[15,45,46,47,125,144,177,187].
1.4.1

Frecarea de alunecare

Corespunzător condiţiilor în care pelicula de lubrifiant nu este continuă (regim de frecare
“tehnic” uscat, limită sau mixt), coeficientul de frecare fa este dependent de tipul contactului
[163,164,185]:
- când contactul rugozităţilor este elastic
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- când contactul rugozităţilor este plastic şi ”nesaturat”, adică sarcina nu este preluată de toate
rugozităţile, caz în care este îndeplinită relaţia
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- când contactul rugozităţilor este plastic şi ”saturat”, adică relaţia () nu este îndeplinită,
atunci coeficientul de frecare se obţine cu expresia
fa 
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(1.11)

Semnificaţiile mărimilor care intervin în relaţiile de mai sus sunt:
ν, b, Rmax, Δ, r -caracteristicile microgeometriei suprafeţelor de frecare;
k1 - coeficient dependent de ν;
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pc, pr - presiunea aparentă, respectiv reală de contact;
HB, θ - caracteristicile de duritate şi elasticitate ale materialelor;
τ0 - efortul tangenţial de frecare şi β, dependente de temperatura locală din zona de contact şi
gradientul de viteză, determinate pentru unele metale şi mase plastice în condiţii etalon de
încercare pe un stand specializat, rezultatele fiind prezentate în tabelul 1.1;
αcf - coeficient al pierderilor prin histerezis la solicitări complexe. Se poate considera ca fiind
αcf ≈ 2,5 αh, unde αh este coeficientul pierderilor prin histerezis la solicitarea simplă întinderecomprimare, indicat, pentru câteva materiale, în tabelul 1.2 [163,164,185].
Tabelul 1. 1 Mărimile caracteristice componentei moleculare ale frecării (τ0, β).
Materialul

Duritatea Brinell

Mărimi caracteristice

HB, N/mm2

o, N/mm2



Plumb

33

2,74

0,057

Argint

550

7,7

0,081

285

16,68

0,080

400

18

0,080

520

18,2

0,080

850

17

0,080

700

4,9

0,116

1050

14,7

0,116

1800

37,8

0,116

1100

18,7

0,088

1860

27,9

0,080

Crom

1000

15

0,120

PTFE

31

3,41

0,017

-

10

0,065

-

16

0,050

3400

200,6

0,066

2700

203,9

0,044

3240

129,6

0,073

Cupru

Nichel

Molibden

ASS6-5*
A-20*
Marerial

Oţel

lagăr

31CMS10**
Oţel
OLC45**

Tabelul 1. 2 Valorile coeficientului pierderilor prin histerezis, αh.
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h
0,04
0,04
0,03
0,02
0,08-0,12

Materialul
Cauciuc
Lemn
Piele

Materialul
Cupru
Bronz fosforos
Duraluminiu
Oţel călit
Masă plastică

h
0,09-0,13
0,02

neprelucrată

0,06

prelucrată

0,10

40

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate
1.4.2

Frecarea de rostogolire

Frecarea de rostorgolire prezintă un fenomen fizico-mecanic, care este dependent de starea
suprafeţelor din timpul contactului, de proprietăţile elastoplastice ale materialelor, precum şi de
condiţiile de exploatare (sarcină, viteză, mediul de lucru etc.). În figura 1.7, se ilustrează
contactul dintre două corpuri (a - perfect rigide, b - unul rigid, celălalt perfect elastic, c - unul
rigid, celălalt perfect plastic) şi diagramele tensiune - deformaţie corespunzătoare [163,164,185].
Figura 1.8 pune în evidenţă cazul real al deformaţiilor ambelor corpuri şi, ţinând seama de
fenomenul de histerezis şi de anizotropia materialelor, rezultanta presiunilor din zona de contact
este dezaxată, faţă de forţa exterioară ce trebuie preluată de contact, cu distanţa f, în sensul
deplasării [163,164,185].
Acest fenomen al frecării de rostogolire se apreciază, pentru încărcări ce conduc la
deformaţii elastice, prin intermediul momentului de frecare [163,164,185]:
Mf = f . F = F0 . R

(1.12)

Figura 1.7 Contactul şi diagramele tensiune - deformaţie a două corpuri: perfect rigide; b) rigid elastic; c) rigid - plastic
Prin similitudine cu frecarea de alunecare se defineşte coeficientul redus al frecării de
rostogolire fr = f / R. Sub acţiunea forţei normale F şi tendinţei de deplasare a corpului pe plan
(figura 1.8), rezultă că rostogolirea pură poate avea loc numai atunci când f F = F0 R, dacă nu
există alunecare. Prin urmare, pentru fa > fr există rostogolire pură, pentru fa < fr există alunecare
pură, iar pentru fa = fr există alunecare cu rostogolire, fa fiind coeficientul frecării de alunecare.
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Figura 1.8 Contactul real al două corpuri: distribuţia de eforturi; b) schema de calcul
Expresiile coeficientului redus al frecării de rostogolire, depind de natura materialelor şi
starea lor de deformaţie.
Pentru contactul elastic al unui cilindru de rază R cu un plan sau contactul a doi cilindri cu
raza de curbură redusă R, coeficientul de frecare este de forma [163,164,185]:
f r  0,21

 h bH

(1.13)

R

în care:
αh - coeficientul pierderilor prin histerezis (tabelul 1.2);
bH - semilăţimea hertziană de contact
1

 RF  2
bH  1,128

 L 

(1.14)

L fiind lungimea de contact.
Pentru contactul elastic al unei sfere de rază R cu un plan sau contactul a două sfere cu raza
de curbură redusă R, coeficientul de frecare este de forma [163,164,185]:
f r  0,58

 h aH
R

(1.15)

aH fiind raza suprafeţei hertziene circulare de contact, aH = 0,909 . (θ . R . F)1/3.
Ca urmare a deformaţiei elastice a elementelor cuplei de frecare şi a distribuţiei tensiunilor,
suprafaţa de contact va fi curbă (figura 1.9, a) şi, deci, vitezele liniare ale celor două elemente
vor fi diferite (figura 1.9 a şi b). În punctele în care vitezele liniare sunt egale, va fi rostogolire
pură; celelalte puncte vor fi supuse unor alunecări parţial înainte şi parţial înapoi (figura 1.9 c).
Dacă elementul 2 al cuplei are şi o mişcare de pivotare caracterizată prin viteza unghiulară ωp
(figura 1.9 d), atunci cele două puncte cu rostogolire pură se află în poziţii asimetrice faţă de
centrul elipsei de contact (figura 1.9 e) [163,164,185].
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Figura 1.9 Distribuţia tensiunilor
Prezenţa microalunecărilor atrage după sine o frecare de alunecare, frecare care în cazul
cuplei fără pivotare se caracterizează numai prin componenta moleculară pentru zona centrală şi
prin ambele componente (moleculară şi mecanică) pentru zonele laterale.
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Dacă frecarea de alunecare de pe elipsa de contact conduce la un moment de rostogolire mai
mare decât cel creat de tensiunile normale, atunci nu va exista alunecarea diferenţială. De această
dată forţa de frecare de alunecare are un aspect util, deoarece zona centrală de contact, în care
tensiunile normale, sunt maxime, este supusă numai la rostogolire, şi deci la o intensitate de
uzare mai mică. În figura 1.10, se indică zona alunecării diferenţiale pentru contactul unei cuple
hertziene [163,164,185].
Separarea zonei de alunecare este dată de mărimea segmentului c, care poate fi determinat
din egalitatea lui Drozdov [163,164,185]:

kp
c  b1  2 1 

fa







(1.16)

în care constanta kp = 0,21 . bh / R, pentru contactul liniar cilindric şi kp = 0,58 . aH / R, pentru
contactul punctual sferic, aH şi bH fiind raza respectiv, semilăţimea hertziană de contact.

Figura 1.10 Contactul unei cuple hertziene: I - zonă cu alunecare; II - zonă fără alunecare
diferenţială
1.4.3

Temperatura din zona de frecare

Ca urmare a frecării (de alunecare, de rostogolire sau combinaţia acestora), o mare parte din
energia consumată de acest proces se transformă în căldură pe suprafaţa de contact; acest efect
devine hotărâtor o dată cu creşterea parametrilor funcţionali (viteză, sarcină). Procesul de
acumulare şi de transfer de căldură determină un câmp de temperatură în cupla de frecare.
Câmpul de temperatură produce modificări ale fazei şi structurii materialului pe suprafaţa de
frecare şi în apropierea ei. În plus, acesta influenţează procesele chimice şi tribochimice şi de
interacţiune superficială a straturilor din contact [163,164,185].
Disiparea fluxului termic, generat prin frecare, este determinată de proprietăţile termo-fizice
ale materialelor care se găsesc în contact, de dimensiunile elementelor cuplei şi de regimul de
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frecare. Transmiterea căldurii se face după normala la suprafaţa reală de contact, din punctele cu
temperatură mai mare către cele cu temperatură mai mică. Propagarea căldurii generate prin
frecare se poate realiza prin conducţie şi convecţie.
Integrarea teoretico-experimentală a ecuaţiilor care descriu procesele de transmitere a
căldurii prin convecţie şi conducţie pun în evidenţă criteriile de similitudine [163,164,185]:
- Nusselt

Nu 

l


(1.16)

α fiind coeficientul de schimb termic superficial sau coeficientul de convecţie termică, λ conductivitatea termică a materialului, l - lungimea elementului cuplei în direcţia vitezei de
alunecare;
- Peclet

Pe 

v a c p l





va l
a

(1.16)

va fiind viteza de alunecare, ρ - densitatea materialului, cp - căldura specifică
a


difuzivitatea termică;
c p

- Fourier

Fo 

l
c p l

2



at
l2

(1.17)

t fiind durata procesului termic.
În funcţie de evoluţia în timp a proceselor termice cauzate de frecare, se disting procese
termice staţionare şi nestaţionare.
Cuple cu regim termic staţionar

Pentru valori mici ale invariantului Pe (Pe → 0) regimul termic este staţionar. Pe baza ecuaţiei
diferenţiale a lui Fourier (ecuaţia conducţiei termice) şi a condiţiilor specifice de generare şi
disipare a căldurii în cuplele de frecare, se deduce temperatura în orice punct al elementelor
cuplei de frecare. Astfel, în cazul unei tije cu contact alunecător pe un plan, expresia temperaturii
T într-un punct situat la distanţa x faţă de suprafaţa de frecare, exprimată în funcţie de
caracteristicile procesului de frecare (coeficientul fa, presiunea reală pr, viteza de alunecare va),
de caracteristicile termofizice ale celor două materiale (λ1, λ2, α) şi de caracteristicile geometrice
ale tijei (perimetrul secţiunii de contact P, secţiunea tijei S, lungimea tijei l), este de forma
[163,164,185]:
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T  T0 

(l  x)ch

f a pr va

P
1 S

P
sh
1 S

P
(1   2 )
1 S

(1.18)

To fiind temperatura mediului ambiant.
Se observă că, pentru x = 0, se obţine temperatura maximă şi că aceasta apare chiar pe
suprafaţa de frecare, acolo unde este locul de desprindere a particulelor de uzură.
Cuple cu regim termic nestaţionar

Pentru cuple de frecare în regim termic nestaţionar şi flux unidirecţional (normal pe suprafaţa
de contact), fără surse interioare de căldură, temperatura T, într-un punct situat la distanţa z de
suprafaţa de frecare, la timpul t, va fi [163,164,185]:

at

T ( z , t )  T0  2q



e

2


z2
z
z
z
 z
)


(
 4  at 4  at 2 at 2 at
2 at 


(1.19)

unde:
Φ(x) este funcţia integrală a probabilităţii (Gauss-Laplace), tabelată în funcţie de argumentul x;
q = fa . pm . va - fluxul termic generat prin frecare.
Disiparea fluxului termic q între cele două elemente, se determină din condiţia ca
temperaturile celor două elemente în zona de contact să fie egale în orice moment, T1(0,t) =
T2(0,t)
q1  q

1 1c p

, q2 = q – q1

1

1 1c p  2  2 c p
1

(1.20)

2

Aplicarea relaţiei (1.20), pentru fiecare element al cuplei, permite calculul temperaturii în
orice punct caracterizat de cota z şi la orice moment t.
Grosimea stratului de “penetraţie” a temperaturii se poate scrie sub forma

  k  at

(1.21)

în care kδ este o constantă ce se determină pe baza raportului dintre cantitatea de energie termică
conţinută de stratul δ, Qδ, şi cantitatea de energie termică Q conţinută de elementul cuplei
considerat de lungime infinită. Pentru T0 = 0, raportul [163,164,185]:
Q
2

Q


k l Fo
u 2

e
0


k
du  1   
 2






(1.22)

în care invariantul Fourier Fo se referă la dimensiunea l a elementului cuplei de frecare în
direcţia normalei de contact Fo = at / l2.
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Rezolvarea numerică a expresiei (1.22), de exemplu pentru l = 10 mm şi pentru diferite valori
ale lui kδ şi Fo, conduce la observaţia că grosimea stratului “termic” care acumulează peste 80%
din fluxul termic total se caracterizează prin kδ = 2 dacă Fo > 0,5, prin kδ = 3 dacă 0,17 < Fo < 0,5
şi prin kδ = 4, dacă 0,05 < Fo < 0,17.
Pentru procese termice mai îndelungate este posibil ca grosimea stratului “de penetraţie”
termică să fie mai mare decât dimensiunea în direcţia normalei de contact. În acest caz,
interesează valoarea raportului

Q
(Q1 - cantitatea de energie termică conţinută în elementul de
Q1

lungime l). Determinarea numerică a acestui raport pune în evidenţă faptul că pentru Fo =
0,3…4, peste 90% din întreaga energie termică este acumulată în stratul de grosime δ atunci kδ =
1,5…3. Pentru valori mai mari ale lungimii elementului cuplei (în direcţia normalei de contact)
decât grosimea stratului termic δ, regimul termic nu este influenţat de fluxul q. Această zonă a
cuplei se găseşte totdeauna în regim termic staţionar faţă de fluxul termic generat prin frecare.
Valoarea maximă a temperaturii se găseşte pe suprafaţa de contact şi are expresia
[163,164,185]:
- pentru solidul plastic
Tmax  Tmed 

0,564 f a Fn v1  v 2
L( 1 1c p1 v1   2  2 c p2 v 2 )bH

(1.23)

unde: Tmax este temperatura medie a suprafeţei, determinabilă din condiţiile de echilibru termic
global; Fn - sarcina normală preluată de contactul respectiv; v1, v2 - vitezele tangenţiale din
punctul considerat; bH - semilăţimea hertziană; L - lungimea de contact (pentru contactul
punctual eliptic se poate considera, cu aproximaţie, axa mare a elipsei);
- pentru solidul elastic
Tmax  Tmed 

0,83 f a Fn v1  v 2
L( 1 1c p1 v1   2  2 c p2 v 2 )bH

(1.24)

Dacă temperaturile iniţiale ale celor două elemente nu sunt egale (Ti1≠Ti2), atunci, pe baza
egalităţii temperaturii în zona de contact, se determină temperatura finală, maximă de frecare (Tf
= Ti + Tmax)

Ti 

Ti1 1 1c p1 v1  Ti 2  2  2 c p2 v 2

1 1c p v1   2  2 c p v 2
1

(1.25)

2

Analiza ultimelor patru expresii matematice conduce la concluzia că, în procesul de frecare,
valoarea temperaturii maxime este dependentă de coeficientul de “saturaţie” termică (λ ρ cp)1/2,
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coeficient care se modifică în procesul de frecare şi uzare, în special prin formarea pe suprafaţă a
unor oxizi cu valori ridicate ale coeficientului de “saturaţie” [163,164,185].
Aceasta explică comportarea oxizilor ca straturi protectoare. De asemenea, o influenţă
favorabilă asupra comportării la uzare o au unele transformări structurale de suprafaţă, odată cu
creşterea, până la o anumită limită, a temperaturii zonale.
1.5 Calculul intensităţii de uzare a materialelor în zona de contact

Particula de uzură apare ca urmare a forţei de frecare şi a solicitării repetate a rugozităţii pe
direcţia de mişcare. La aceste cauze se adaugă starea reală de tensiune din zona superficială de
contact şi, eventual, acţiunea mediului de lucru [163,164,185].
În funcţie de starea de deformaţie a rugozităţii, elastică sau plastică, se disting două cazuri.
Aprecierea stării de deformaţie se poate face pe baza comparării presiunii maxime aparente pc cu
presiunea critică pcr.
Atunci când nu există mediu corosiv sau abraziv, intensitatea medie a uzării de tip adeziv se
poate determina analitic cu una dintre relaţiile [163,164,185]:
- pentru contactul elastic
I uh  C (k1v p n )
1
2

t

 2  ; k  2
C
1
t

 (  1)1  
 2

 ( )1  

2



1t

t (1 ) / 2



p 
(k f  0 )  c 
 pr 
t

 t

(1.26)

3

  
1
2

;
; 
(  1)
1  2

4 f a2 (1     2 )  (1  2 ) 2 - pentru materiale cu  rt   rc

kf =

4



f a (1   ) - pentru materiale cu  rtr  cr

cu: σrc - tensiunea de rupere la compresiune;
σtrr - tensiunea de rupere la tractiune;
ν, Δ, μ, θ - au fost indicate anterior;
pn - presiunea nominală de contact;
σ0 - efortul unitar caracteristic curbei de oboseală, indicat în tabelul 5.16 pentru câteva materiale;
t - exponent caracteristic curbei de oboseală, indicat în tabelul 5.16.
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- pentru contactul plastic
I uh

1
k f 

1

1t

 k f
 p  1
 2 C  n  1t / 2 
 HB 
 0
1
2

 pc

 pr

(1.27)

2 f a HB

c
2 f a HB

c

σc - efortul de curgere al materialului;
ε0 - deformaţia relativă corespunzătoare ruperii prin oboseală la o singură trecere, egală cu
deformaţia relativă de rupere a materialului.
Tabelul 1. 3 Valorile exponentului t, deformaţiei relative ε0 şi a tensiunii σ0 [163,164,185].
Material

Deformaţii elastice
0 , N/mm2

Deformaţii plastice
0

t

Cupru

0,39

2,0

Aluminiu

0,34

2,0

Fier armco

0,32

2,0

Zinc

0,17

2,0

t

OLC 45

700

7,90

0,095

1,3

OLC 55

700

10-11

0,095

1,3

40C10

3200

3-4

0,14

1,3

Fontă

647

4,15

OL37

640-650

11

Cauciuc (E=2,16 N/mm2)

207

3

Cauciuc (E=2,75 N/mm2)

143

3,4

Cauciuc (E=2,19 N/mm2)

834

3,6

Cauciuc pentru anvelope

157

3,4

Cauciuc pentru garnituri

21

4,85

Poliformaldehidă

144

1,30

PTFE-4

67

5,00

0,80

5,0

Poliamidă

177

2,00

-

-

Caprolam

618

2,60

2,07

2,34

Pentru a ţine seama de faptul că în timpul procesului de uzare se desprind particule de pe
ambele suprafeţe, chiar dacă elementele cuplei sunt executate din materiale esenţial diferite, se
acceptă propunerea lui Blumen, referitoare la ponderea uzurilor celor două

suprafeţe

[163,164,185]:
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t (1 )
2

  e
I uh

e 

(1.30)

I uh

2
1   2

I’uh - intensitatea medie de uzare a elementului cuplei cu parametrul de elasticitate θ2 cel mai
mic;
Iuh - intensitatea medie de uzare a elementului cuplei cu θ1 mai mare.
Pentru cazul în care uzura se produce ca urmare a microaşchierii (uzura abrazivă) intensitatea
de uzare va avea una dintre expresiile [163,164,185]:
- pentru contactul elastic,
I uh 

1
2

k1
p n
4(  1)

(1.31)

- pentru contactul plastic


I uh 

Rmax
2r

 bp 
2(  1) n 
 pc 

1
2

pn
HB

(1.32)

Dependenţa uzării prin abraziune de principalele caracteristici ale materialului (modul de
elasticitate E, duritate HV, energia moleculară e) a fost pusă în evidenţă de Hrusciov şi Babicev.
Dependenţele acestei intensităţi de uzare sunt de forma [163,164,185]:
- pentru metale pure

I uh  209 E 1,31

(1.33)

E fiind în N/mm2
I uh  8,4  10 3 HV 0,79

(1.34)

HV fiind duritatea Vickers în N/mm2
I uh  e sub1

1, 72

(1.35)

esubl fiind energia moleculară de sublimare, în kJ/kmol;
- pentru polimeri
I uh  1,42  10 3 HV 0, 27

(1.36)

1 / 2

(1.37)

I uh  8,6  10 4 ecoez

ecoez fiind energia moleculară de coeziune, în kJ/kmol.
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Pentru oţelurile carbon (OL şi OLC) netratate termic se pot aplica relaţiile (1.33)-(1.35),
pentru oţelurile tratate termic se modifică atât exponenţii, cât şi coeficienţii de proporţionalitate.
În cazul în care în zona de contact pătrund particule abrazive, fie ca urmare a lubrifiantului
incorect filtrat, fie ca urmare a suspensiilor abrazive din mediul ambiant, de obicei praf,
intensitatea de uzare poate fi determinată cu relaţia [163,164,185]:
I uh  3,5  10 10

AK
M

(1.38)

în care grupele de factori A, K şi M au semnificaţiile indicate în continuare.
Grupa A este grupa factorilor dependenţi de caracteristicile geometrice şi mecanice ale
abrazivului
2

A   a3 ra0,5 a2,5

(1.39)

unde εa este concentraţia particulelor abrazive, în %;
ra - raza medie a particulelor abrazive, în mm;
σa - rezistenţa la rupere a particulei abrazive, în N/mm2.
Grupa M este grupa factorilor materialelor celor două elemente ale cuplei
t
t
M 1   01
HB11,5 HB2 , M 2   02
HB21,5 HB1

(1.40)

în care: ε01, ε02 sunt deformaţiile relative la rupere ale celor două materiale, în %, indicate pentru
câteva materiale în tabelul 1.3;
t - exponent, indicat în tabelul 1.3;
HB1, HB2, durităţile Brinell ale suprafeţelor, în daN/mm2.
Pentru calculul intensităţii de uzare Iuh1 se va introduce factorul M1, iar pentru Iuh2 se va
introduce factorul M2 [163,164,185]:
Grupa K este grupa factorilor cinematici ai cuplei
K1   R

n w1

 v1   v 2

, K2  R

nw2

 v1   v 2

(1.41)

unde: ρR este raza de curbură redusă din zona de contact, în mm;
nw1, nw2 - numărul ciclurilor de solicitare, în cicluri/h;
v1, v2 - vitezele tangenţiale din punctul de contact, în m/s;
α, β - probabilităţile medii de fixare a particulei abrazive pe suprafaţa elementului 1, respectiv 2
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În funcţie de particularităţile geometrice ale diferitelor cuple de frecare (angrenaje, rulmenţi,
lagăre cu alunecare, variatoare cu fricţiune, lanţuri etc.), se pot deduce expresiile concrete ale
factorului cinematic K şi indicarea cazului cel mai defavorabil.
Intensitatea de uzare minimă se obţine atunci când, pentru un abraziv cunoscut (ra, εa, σa),
materialele elementelor cuplei posedă plasticitate şi duritate ridicată (t, ε0, HB).
Aceste proprietăţi se îmbunătăţesc prin procedee tehnologice, de exemplu procedee
termomecanice (ecruisare la rece sau la cald).
Pentru situaţiile când nu se cunosc caracteristicile microgeometriei (ν, b, r, Rmax),
caracteristicile materialelor (μ, E, HB, ε0, t), caracteristicile abrazivului (ra, εa, σa) şi pentru o
anumită viteză de lucru, intensitatea de uzare se poate scrie sub forma [163,164,185]:
I uh  kp n

m

(1.43)

unde k şi m sunt constante ce se vor determina pe baza rezultatelor experimentale utilizând, în
cele mai multe cazuri, metoda celor mai mici pătrate. Corespunzător acestei metode

m

n

n

n

i 1

i 1
n

i 1

n  xi y i   x i  y i
n

x
1

.

2

i

 ( xi )

,k

2

1 n
 ( y i  xi )
n i 1

(1.44)

1

.

unde: yi = lg Iuh i ; xi = lg pn i;
n - numărul experimentelor (n ≥ 2);
Iuh i - intensitatea de uzare la presiunea nominală pn i.
Pentru domeniul obişnuit al transmisiilor mecanice, m = 1…3, iar pentru suprafeţe metalice
corect rodate m ≈ 1.
În cazul în care cupla de frecare funcţionează la sarcină constantă şi viteză variabilă,
intensitatea de uzare poate fi scrisă sub forma [163,164,185]:
Iuh = k1 . vpa

(1.45)

Dacă sarcina şi viteza sunt variabile aleatoare în timpul funcţionării şi există şi particule
abrazive, atunci intensitatea de uzare se exprimă prin relaţia [163,164,185]:
I uh  k p n m v a q A  r 1 ( p n ) 2 (v a ) 3 (a )

(1.46)

în care: k’, m, q, r sunt constante determinabile pe baza rezultatelor experimentale;
pn - presiunea nominală;
va - viteza de alunecare;
φ1(pn), φ2(va), φ3(a) - funcţii dependente de caracteristicile statistice ale presiunii, vitezei,
respectiv abrazivului (dispersie, abatere medie pătratică, coeficient de variaţie, lege de
distribuţie).
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1.6 Roţi dinţate cilindrice cu structură hibridă. Consideraţii generale

Tehnologiile de acoperire în strat de grosime controlată micronică, cu materiale
fluoropolimerice conferă suprafeţei metalice proprietăţi tribologice superioare în condiţii de
ungere săracă sau de frecare uscată. Alt avantaj al acestor tehnologii, îl constituie faptul ca ele se
pot aplica pe suportul metalic nou sau, dacă este cazul, uzat, în limitele grosimii de strat
fluoropolimeric care se poate realiza, fiind si tehnologii de recondiţionare, salvând suportul
metalic, ceea ce presupune o importantă economie de materiale si manoperă. Aceste tehnologii
sunt tehnologii ecologice [26,93].
În prezent, materialele fluoropolimerice compozite au capătat o largă răspândire ca urmare a
realizării unor dispersii de înaltă performanţă. Aceste dispersii sunt realizate din particule
compozite, care se află în suspensie într-un dispersant apos sau organic. Particulele compozite
conţin materiale din familia fluoropolimerilor (PTFE, PFA) şi materiale de adaos ( MoS2
bisulfura de molibden, produse siliconice etc), înglobate într-un liant pentru asigurarea anumitor
proprietăţi. Dispersiile fluoropolimerice se aplică prin pulverizare sau imersie, pe un suport
metalic pregătit corespunzător în scopul garantării aderenţei, după aplicare urmând un tratament
termic de uscare si, dacă este nevoie, de aplicarea altui strat de dispersie fluoropolimerică,
tratamentul finalizându-se cu o reticulare la o temperatură superioară temperaturii de uscare. În
final, rezultă un film fluoropolimeric, care îmbină proprietăţile antifricţiune si antiaderenţă ale
materialelor fluoropolimerice, dar spre deosebire de acestea, prezintă o bună rezistenţă la uzură
conferită de natura liantului utilizat.
Pentru îmbunătăţirea comportării tribologice a roţilor dinţate şi pentru reducerea nivelului de
zgomot, s-a folosit dispersia Xylan 1052, produsă de Whitford Plastics Ltd- Marea Britanie, care
s-a aplicat doar pe flancurile danturilor roţilor dinţate [26,93].
Dispersia Xylan 1052, este un material de acoperire fluoropolimeric, care a fost dezvoltat de
firma producătore, pentru a îmbina proprietăţi legate de o duritate mare, la temperaturi înalte, cu
o excelentă rezistenţă la abraziune şi uzură. Filmul fluoropolimeric rezultat după tratamentul
termic adecvat al stratului de dispersie Xylan 1052 poate funcţiona, conform celor indicate de
producător, până la o presiune de contact de 343 N/mm2. Acest material s-a aplicat prin
pulverizare, în două straturi, grosimea unui strat fiind de 12-20 μm, după aplicarea tratamentului
termic. Conform producătorului, stratul fluoropolimeric obţinut, în condiţiile aplicării
tratamentul termic adecvat, rezistă în funcţionare la un domeniu de temperaturi cuprins între 195- +285 ° C [26,93].
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Materialul fluoropolimeric, care s-a utilizat, este sub formă de dispersie şi s-a aplicat pe
suprafaţa reperelor pregătite în prealabil, astfel încât să nu existe urme de oxizi sau impurităţi,
precum şi cu o microgeometrie care să confere buna aderenţă a stratului aplicat pe suport.
Stratul fluoropolimeric s-a aplicat prin pulverizare, reticularea sa având loc în cadrul unui
tratament termic, obţinându-se un film continuu, fără pori si cu o grosime uniformă.
Acoperirile cu teflon au, pe lângă faptul că reduc semnificativ vibratiile transmisiilor cu roţi
dinţate, următoarele avantaje [26,93]:
- cost redus al tehnologiei cu circa 50%, în comparaţie cu costul aferent cresterii preciziei de
prelucrare realizate prin rectificare;
- dublarea duratei de viaţă a angrenajelor;
- reducerea cu cca. 10°C a temperaturii de funcţionare a transmisiei;
- reducerea cu aproximativ 10% a puterii pierdute;
- cresterea randamentului transmisiei;
- în cazul socurilor, stratul de teflon are rolul unui absorbant, acţionând ca un reducător al
energiei transmise către suprafeţele rezonante.
Principalul dezavantaj al acoperirilor cu teflon îl constituie limitarea privitoare la tensiunea
maximă de contact suportată de stratul depus: 343 N/ mm², conform prescripţiilor
producătorului.
În cazul reductoarelor a căror dantură suportă tensiuni nesemnificative de contact (max. 343
N/ mm²), cum ar fi cele care sunt folosite ca şi transmisii cinematice, se recomandă teflonarea
danturilor, pentru reducerea nivelului de vibraţii [26,93].
Totodată, în privinţa numărului de straturi ale acoperii, se propune adoptarea a două straturi.
Aceasta datorită faptului că diferenţa de amplitudine a zgomotului şi vibraţiilor între două şi trei
straturi este foarte mică [92].
1.7 Concluzii şi contribuţii personale

Sinteza materialului bibliografic a fost realizată ca o analogie între cele două tipologii
constructive de roţi dinţate, cele metalice şi cele din materiale plastice sau polimeri, cu privire la
capacitatea de încărcare şi la efectului acesteia, uzura. Implicaţia tribologică a materialelor şi
condiţiilor de funcţionare, au, de asemenea, o implicare completativă asupra capaţităţii de
încărcare.
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Cea mai importantă observaţie, s-a considerat ca fiind influenţa temperaturii asupra
parametrilor fizico-mecanici, în cazul contactului care presupune implicarea materialelor plastice
sau polimerice.
Factorii care influenţează capacitatea de încărcare şi, implicit, uzarea, au fost consideraţi
analitic, în funcţie de condiţii diverse de lucru.
Contributii personale

S-a realizat o succintă prezentare şi o clasificare a roţilor dinţate, subliniindu-se rolul
funcţional al acestora şi particularităţile constructive.
Materialele folosite în construcţia roţilor dinţate, atât cele metalice, cât şi cele plastice, au
fost tratate din punctul de vedere al capacităţii de încărcare la contactul dintre flancuri, cu
avantajele şi dezavantajele oferite.
A fost relevată o analogie în privinţa defectelor, care apar la roţile dinţate metalice şi la cele
din materiale plastice, prezentându-se particularităţile corespunzătoare şi metodele adoptate
pentru diminuarea efectelor acestora.
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Capitolul 2. Modelarea matematică a solicitării de contact în cazul roţilor
dinţate cilindrice hibrid
Cele două tipuri importante de solicitare, la care sunt supuse roţile dinţate metalice, sunt
oboseala la încovoierea dintelui, care se regaseşte la piciorul dintelui, şi oboseala de contact între
flancurile omoloage a două roţi aflate în angrenare.
În privinţa oboselii la încovoiere, nu se va insista asupra acesteia, deoarece structura hibridă
a roţii presupune acoperirea flancurilor dinţilor unei roţi metalice cu un strat fluoropolimeric de
grosime micronică. Situaţie care determină clar uzura stratului superficial, realizat dintr-un
material cu modul de elasticitate mult mai mic decat al materialului metalic de bază şi nu se
ajunge la o solicitare care să solicite semnificativ dintele la picior.
Astfel, solicitarea de contact este cea care prezintă o importanţa deosebită în acest caz si,
asupra căreia ne vom îndrepta atenţia.
Datorită faptului că la ora actuală nu există un algoritm clar de calcul al solicitării de contact
pentru un astfel de tip de roată dinţată hibridă, se va face o analogie între calculul solicitării de
contact a roţilor metalice şi a celor din materiale plastice, urmând a se propune un model adaptat
al acestora, aplicat pentru o asemenea situaţie.
2.1 Modelul matematic al capacităţii portante pentru solicitarea de contact,
corespunzător roţilor dinţate metalice

În cadrul calcului de dimensionare a roţii dinţate funcţie de solicitarea de contact, se au în
vedere un număr de patru etape: calculul preliminar de dimensionare, stabilirea limitei solicitării
de contact, verificarea la oboseala statică şi dinamică de contact.
2.1.1

Calculul preliminar al solicitării de contact

Această primă etapă de dimensionare a capacităţii de încărcare necesare, presupune, printre
altele, introducerea în calculul solicitării de contact a unor factori, care ţin seama de condiţiile
reale de lucru, de dinamica funcţionării, de modul de repartiţie frontală şi axială a sarcinii pe
flancul dinţilor. Cu cât în formula de calcul se introduc mai mulţi astfel de factori, cu atât
precizia valorii obţinute la final va fi mai mare [48,80]:

 H  Z H  Z E  Z  Z  

FtH  K A  K V  K H  K H  i  1

bw  d w1
i

(2.1)

unde semnul minus se adoptă pentru angrenajul interior.
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FtH  K A  H H  H H  FtHef

- forţa tangenţială reală efectivă utilizată la calculul

solicitării de contact a flancurilor dinţilor [37,41,42,61,62,63,83,84,89,124,125,136].
KA - factorul de utilizare;
KHβ - factorul repartiţiei sarcinii pe laţimea danturii la solicitarea de contact;
KHα - factorul repartiţiei frontale a sarcinii la solicitarea de contact;
KV - factorul dinamic;
i - raportul numărului de dinţi;
bw - lăţimea de lucru a angrenajului (mm);
dw - diametrul de divizare (mm).
Tabelul 2. 1 Factorul de utilizare KA la transmisiile reductoare.
Caracteristica de funcţionare a maşiniii motoare
Caracteristica de funcţionare a
maşiniii antrenate

Uniformă

Şocuri usoare

Motor electric,

Motor

turbină cu abur sau

policilindric cu

gaze

ardere internă

1,00

1,25

1,25

1,5

1,5

1,75

Şocuri medii
Motor
monocilindric

Uniformă:
Generatoare, ventilatoare,

cu ardere
internă
1,75

turbocompresoare ...
Şocuri medii:
Transmisia principală a
maşinilor unelte, ascensoare

2
şi mai mult

grele
Şocuri puternice:
Foarfece, ştanţe, prese,
laminoare, maşini siderurgice

2,5
şi mai mult

Factorul dinamic KV
Pentru calcule preliminarii alegerea lui se face din tabelul de mai jos în funcţie de treapta de
precizie adoptată pentru prelucrarea roţilor. Pentru reductoare de uz general, treapta de precizie
recomandată este 7 sau 8.
Factorul repartiţiei sarcinii pe laţimea danturii la solicitarea de contact KHβ
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Pentru calcule preliminarii se adoptă 1,3...1,4 la angrenaje rodate şi 1,5 la angrenaje nerodate
(cilindrice sau conice).
Factorul repartiţiei frontale a sarcinii la solicitarea de contact KHα
La angrenajele precise, în clasele 1...7, se adoptă K Hα =1.
Tabelul 2. 2 Factorul dinamic KV pentru dinţi inclinaţi.
Treapta de precizie

KV

6

1,3

7

1,4

8

1,5

Factorul repartiţiei frontale a sarcinii la solicitarea de contact KHα
La angrenajele precise, în clasele 1...7, se adoptă K Hα =1.
Factorul zonei de contact ZH
ZH 

2  cos  b
cos  t  sin  wt

(2.2)

, unde:

βb - unghiul de inclinare al roţilor pe cilindrul de bază;
sinßb = sinß . cosαn

(2.3)

αn - unghiul de angrenare în plan normal;
αt - unghiul profilului în plan frontal;
αwt - unghiul de angrenare în plan frontal;
Factorul materialelor ZE ( (N/mm2)1/2)
Se alege din tabele, sau se calculează cu relaţia

ZE 

1
 1 
1   22
 

E2
 E1
2
1





(2.4)

E - modulul de elasticitate (N/mm2);
ν - vâscozitatea cinematică, constanta lui Poisson.
Factorul lungimii minime de contact Zε, pentru angrenaje cu dinţi înclinaţi sau în V cu
εβ ≥1, Z  
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εβ < 1, Z 

(4    )(1    )  


3

(2.6)

εα - gradul de acoperire frontal al danturii;
εβ - gradul de acoperire al danturii datorat înclinării dinţilor.
În anumite cazuri, Zε pentru calcule preliminarii se poate lua 1.
Factorul înclinării dinţilor Zβ
Z   cos 
2.1.2

(2.7)

Stabilirea tensiunii limită de contact la oboseala flancurilor dinţilor σH lim 1(2)

Curba Wöler pentru materialele roţilor dinţate, presupune repartizarea pe zone a modului de
funcţionare, în funcţie de numărul de ciclii presupuşi şi a influentelor pe care le au ungerea,
viteza periferică, rugozitatea etc, asupra flancurilor dinţilor [37,41,42,61,62,63,83,84,89,
124,125,136].

Figura 2.1 Curba Wöler la materialele pentru roţi dinţate
σH lim se calculează separat pentru pinion (σH lim 1) şi pentru roată (σH lim 2).
Se verifică, pentru perioada cerută de funcţionare, în care dintre domeniile notate cu 1, 2 sau
3 lucrează angrenajul şi corespunzător se utilizează relaţiile [37,41,42,61,62,63,83,84,89,
124,125,136]:
1. Pentru zona 1, NHE 1(2) ≥ NHB 1(2)
σH lim 1(2)= σH lim

*
b1(2)·Z L1(2)

·Z*V1(2) ·Z*R1(2) ·Z*W ·Z*X1(2)

(2.8)

ZL - factorul influenţei ungerii asupra solicitării de contact;
ZV - factorul influenţei vitezei periferice asupra solicitării de contact;
ZR - factorul rugozităţii flancurilor dinţilor;
ZW - factorul raportului durităţii flancurilor;
ZX - factorul de dimensiune pentru solicitarea de contact;
NHE 1(2) - numărul de cicluri de bază la solicitarea de contact;
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NHB

1(2)

- numărul echivalent de cicluri de funcţionare, pentru reducerea unei încărcări

variabile la una constantă în cazul solicitării de contact.
La angrenajele cu pinionul durificat şi roata dinţată îmbunătăţită, factorii ZL, ZV şi ZR se
stabilesc pentru roata cu duritatea mai mica, iar valorile respective se folosesc şi la pinionul
durificat.
2. Pentru zona NH st 1(2) < NHE 1(2) < NHB 1(2)
σH lim x1(2)= σH lim 1(2) · [ NHB 1(2)/NHE 1(2)]1/m*H

(2.9)

unde:
 N HB1( 2)    H lim st1( 2) 
m H* 1( 2)  lg 
 / lg 

 N Hst1( 2)    H lim1( 2 ) 

(2.10)

m*H 1(2) - masa redusă pe linia de contact;
NH st 1(2) - numărul de încărcări statice pentru solicitarea de contact;
σH lim x1(2) - tensiunea limită de contact în intervalul S - B;
σH lim

st 1(2)

- tensiunea limită statică de contact a flancurilor dinţilor.

σH lim 1(2) s-a determinat conform cazului 1, iar σH lim st1(2) conform cazului 3.
3. Pentru zona NHE 1(2) ≤ NH st 1(2)
σH lim st 1(2)= σH lim
ZN

st 1(2)

b1(2)·ZN st 1(2)

·ZW

(2.11)

- factorul durabilităţii flancurilor dinţilor la solicitarea statică, în funcţie de

material şi numărul de cicluri de funcţionare, N (N = 60 . Lh . n1 cicli; Lh - durata de funcţionare,
în ore; n1 - turaţia arborelui conducător, în rot/min);
Cazul 3 reprezintă cazul solicitării statice de contact (la deformare plastică) a flancurilor
dinţilor, iar σH lim

st 1(2)

este tensiunea limită statică de contact a flancurilor dinţilor.

Factorul influenţei ungerii asupra solicitării de contact ZL şi factorul influenţei vitezei
periferice asupra solicitării de contact ZV, se pot alege 1 pentru calcule preliminare.
Factorul rugozităţii flancurilor dinţilor ZR, pentru danturile rectificate ZR =1, iar pentru cele
frezate ZR =0,9.
Factorul raportului durităţii flancurilor Zw, dacă angrenajul este format dintr-o roată cu
1300<HB<400 N/mm2, iar cealalată roată are dantura durificată şi rectificată (RZ ≤ 6 μm), atunci:
Z w  1,2 

HB  1300
17000

(2.12)

HB - duritatea Brinell.
În alte conditii, la angrenaje cu roţi fără diferenţă mare de duritate, Zw=1.
Factorul de dimensiune pentru solicitarea de contact ZX
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În general, ZX=1. Dacă există date precise despre influenţa dimensiunilor danturii asupra
oboselii de contact, se adoptă ZX corespunzător.
2.1.3

Verificarea la oboseala de contact a flancurilor dinţilor

Se verifică separat pinionul şi roata [37,41,42,61,62,63,83,84,89,124,125,136]:
a. Prin verificarea factorului de siguranţă la oboseala de contact
S H 1( 2 ) 

 H lim1( 2) ( sau H lim x1( 2 ) )
 S HP1( 2)
H

(2.13)

S HP1( 2 ) - din tabelul 2.3.
Tabelul 2. 3 Factorii de siguranţă minimi admisibili pentru rezistenţa roţilor dinţate
cilindrice.
Cerinţele funcţionării

SHP; SHP st

SFP; SFP st

> 99% (foarte mare, cazuri speciale)

1,25 ... 1,5

2 ... 2,5

99% (normală)

1,15

1,25

90% (scazută)

1,00

1,00

Valorile îngroşate se utilizează în mod normal.
b. Prin compararea cu tensiunea admisibilă la oboseala de contact σHP:
σH 1(2) ≤ σHP 1(2), unde σHP 1(2) = σH lim 1(2) (sau σH lim x 1(2)) / SHP 1(2)
2.1.4

(2.14)

Verificarea angrenajului la solicitarea statică de contact a dinţilor

Se vor verifica separat, pinionul şi roata [37,41,42,61,62,63,83,84,89,124,125,136]:
a. S Hst1( 2 ) 

 H lim st1( 2 )
 S HPst1( 2 )
 Hst

(2.15)

sau
b. σH st ≤ σHP st 1(2),

(2.16)

σH st = σH(Mt max/ MtH)1/2,

(2.17)

unde σHP st 1(2) = σHP lim st 1(2) / SHP st 1(2)
cu σH din relaţia 2.1, unde KA = 1.
2.2 Calculul capacităţii portante pentru solicitarea de contact, corespunzător roţilor
dinţate din polimeri şi materiale plastice

De-a lungul perioadei de utilizare a roţilor dinţate din materiale plastice, s-a admis că
procedurile de calcul existente nu sunt satisfăcătoare. Doar calculele la solicitările de încovoiere
şi presiune de contact sunt insuficiente, întrucât există şi alte forme de cedare a angrenajelor
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nemetalice, forme care nu sunt reprezentate în standarde. Roţile din materiale plastice cedează
frecvent datorită ruperii în urma oboselii de încovoiere, la nivelul cercurilor de divizare, şi nu la
baza dintelui, iar cedarea angrenajului ca urmare a uzurii accentuate a materialului roţilor, chiar
şi la sarcini mici, a fost adesea raportată la exploatare [5,6,7].
Calculul de rezistenţă al angrenajelor nemetalice este reglementat printr-o serie de standarde
naţionale şi comerciale. Dezvoltate pe baza teoriei angrenajelor metalice, aceste standarde
consideră ca solicitări de bază, solicitările de încovoiere şi la presiunea de contact. Relaţiile de
calcul propuse pornesc de la ecuaţiile Lewis şi Hertz, respectiv, modificate prin introducerea
unor factori de corelaţie, care să reflecte aspectele specifice angrenajelor din materiale plastice şi
anume: distribuţia sarcinilor, prezenţa lubrifiantului, regimul termic, interacţiunea cu factorii de
mediu etc [5,6,7].
O influenţă deosebită asupra comportării roţilor dinţate nemetalice o are temperatura. Variaţii
mici ale temperaturii afectează semnificativ proprietăţile mecanice ale materialelor, cum ar fi:
rezistenţa la tracţiune, limita de curgere şi modulul de elasticitate. Creşterea temperaturii,
datorită căldurii acumulate prin hysterezis intern, în urma încovoierii dinţilor şi a pierderilor prin
frecarea de alunecare, este accentuată de slaba conductivitate termică a majorităţii materialelor
plastice şi de funcţionarea frecvent lipsită de lubrifiere a unor asemenea angrenaje [5,6,7].
Toate aceste fenomene fac dificilă stabilirea factorilor de corecţie optimi în relaţiile de calcul
al rezistenţei angrenajelor nemetalice şi un studiu suplimentar, vizând comportarea acestor
angrenaje în regim termic, este necesar a fi inclus în standarde.
2.2.1

Relaţii de dimensionare a angrenajelor nemetalice

O astfel de relaţie de dimensionare, este relaţia lui Lewis. Pentru a corela valoarea calculată,
au fost introduşi un coeficient de profil al dintelui, un factor care ţine seama de viteza de lucru a
angrenajului şi un factor de serviciu [50,51,52,52]:
P

m  y  b  d  n  f1  f 2  
(kW)
6  10 6

(2.18)

unde:
P - puterea transmisă de angrenaj;
m – modulul danturii (mm);
y - coeficientul de profil al dintelui;
b - lăţimea activă a danturii (mm);
d - diametrul de divizare (mm), d = m z;
z - numărul de dinţi;
n - turaţia (rot/min);
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0,75
 0,25 ;
1 v

f - factor de viteză, f =
1

1

v - viteza periferică pe diametrul de divizare (m/s);
2

σ - rezistenţa admisibilă (N/mm );
f - factor de serviciu.
2

Tabelul 2. 4 Coeficientul de profil al dintelui pentru roţi cilindrice α = 200 [50,51,52,52].
z

14

17

21

25

30

40

50

60

75

100

150

300

∞

y

0,14

0,16

0,17

0,18

0,19

0,21

0,22

0,22

0,23

0,24

0,24

0,25

0,26

9

3

5

4

3

0

2

7

4

1

8

5

2

Tabelul 2. 5 Valorile admisibile ale lui σ, pentru roata dinţată din plastic pe roata metalică, în
condiţii normale (umiditate EH ≅ 50%) [50,51,52,52].
Temperatura (°C)

Tipul
materialului
ERTALON 6 S

Fără ungere

Cu ungere continuă

20°C

50°C

80°C

20°C

50°C

80°C

100°C

18

14

10

27

21

15

9,5

22

17,4

13

33

26,5

19,5

13

14

10

6,5

21

15

9,5

7

20

16

12

30

24

18

12

ERTALON 66 SA
6 PLA
6 XAU
ERTALON (PA) 11SA
ERTACETAL (POM)
ERTALYTE (PETP)

Tabelul 2. 6 Factorul de serviciu f2 [50,51,52,52].
Tipul materialului
ERTALON (PA) 6 SA şi 11 SA
ERTALON (PA) 66 SA, 6PLA şi 6 XAU+,
ERTACETAL (POM)
ERTALYTE (PETP)

Condiţii de utilizare*
1

2

1

0,9

1

0,7

1

0,5

*1-normale, 2-dinamice

Se atrage atenţia asupra faptului că, relaţiile de calcul prezentate anterior se referă la
angrenaje folosite permanent şi în condiţii de sarcină maximă. În practică, este recomandat să se
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ţină cont de faptul că majoritatea angrenajelor funcţionează în regim nepermanent şi la o putere
mai mică decât puterea nominală a motorului de acţionare [50,51,52,52].
În cazul în care condiţiile reale de utilizare ale angrenajului nu pot fi modelate cu exactitate
prin relaţii de calcul, se recomandă efectuarea de testări pentru a se stabili cel mai potrivit
material pentru execuţia angrenajului.
Pentru a obţine o funcţionare silenţioasă, roţile dinţate metalice au deseori dantură înclinată.
Dacă condiţiile de rezistenţă o permit, în locul acestor roţi se pot utiliza roţi dinţate din material
plastic, care au o capacitate bună de amortizare ce duce la reducerea semnificativă a zgomotelor
din angrenaj. Relaţiile de calcul pot fi folosite cu mici “adaptări” şi în cazul roţilor dinţate
cilindrice cu dantură înclinată sau a roţilor dinţate conice [50,51,52,52].
La angrenajele melcate, relaţiile de calcul sunt mai complexe, pentru că în acest caz apar
alunecări mari între melc şi dinţii roţii melcate, chiar dacă sarcina şi viteza periferică nu sunt
mari [50,51,52,52].
Pentru a preveni tensiunile care apar la baza dinţilor, se recomandă executarea unei raze de
racordare de cel puţin 0,2 . modulul. În caz contrar, pot apărea fisuri în zonele respective, care se
propagă apoi în întreaga masă a materialului. În cazul roţilor dinţate care funcţionează în mediu
umed sau în imersie, se recomandă folosirea de materiale plastice cu absorbţie redusă de
umiditate (POM, PETP) [50,51,52,52].
Valorile maxime ale temperaturilor admisibile pentru diferite tipuri de materiale sunt
prezentate în tabelul 4.
Ca observaţie pentru partea de proiectare, materialele plastice au un coeficient de dilatare
termică mai mare decât metalele şi pot să absoarbă şi umiditate în funcţionare. De aceea, în cazul
angrenajelor din materiale plastice trebuie prevăzut un joc mai mare decât în cazul celor
metalice.
Tabelul 2. 7 Temperaturi admisibile pentru roţi dinţate care lucrează în regim continuu

[50,51,52,52].
Tipul materialului
ERTALON (PA) 6 SA, 11 SA
ERTALON (PA) 6 PLA, 6 XAU+, 66 SA
ERTALYTE (PETP)

Fără ungere în condiţii

Cu ungere

normale (RH ≈ 50%)

continuă

80°C

120°C

90°C

120°C

Pentru o mai mare eficienţă se recomandă urmatoarele tipuri de materiale în contact
[50,51,52,52]:
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a) metal/plastic - este varianta cea mai avantajoasă, deoarece căldura rezultată din frecare se
poate disipa uşor. Este recomandat ca roata metalică să fie tratată termic (pentru a micşora uzura
ambelor roţi), însă nu e necesar să fie rectificat flancul dinţilor;
b) plastic/plastic - în acest caz disiparea căldurii se face mai anevoios, deci temperatura în zona
de angrenare va fi mai mare ca şi în cazul anterior şi vor rezulta modificări dimensionale. Se
recomandă numai pentru sarcini relativ mici, în combinaţia PA/POM sau PA/PETP.
Angrenajele cu roţi dinţate din materiale plastice pot funcţiona şi fără ungere în condiţii
corespunzătoare, însă pentru micşorarea uzurilor şi mărirea sarcinii se recomandă ungerea
acestora. Ca şi regulă generală, ungerea trebuie să se facă cel puţin înainte de montaj, pentru a se
asigura şi un “rodaj” mai bun [50,51,52,52].
Pentru roţile dinţate montate direct pe ax, momentul se transmite de obicei prin intermediul
unor pene. La momente mai mari, poate fi necesară utilizarea de mai multe pene. Nu se
recomandă utilizarea penelor înclinate (cu nas), din cauza fenomenului de relaxare a materialului
plastic (îmbinarea îşi face joc).

2

1

Figura 2.2 Coroană din material plastic
Pentru roţile dinţate de dimensiuni mari se adoptă, de regulă, soluţia coroanei dinţate din
material plastic (1), fixate pe miez metalic (2), figura 2.2 [50,51,52,52].
Dimensionarea penelor în cazul roţilor dinţate din materialul plastic se poate face cu relaţia
[50,51,52,52]:

h

19,1  10  P
(mm)
d l nd

(2.19)

unde:
h - înălţimea penei;
P - puterea transmisiei (kW);
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2

σ - presiunea de contact admisibilă (N/mm ) - vezi valorile din tabelul 2.5;
d

l - lungimea penei (mm);
d’ - diametrul axului (mm);
n - turaţia (rot/min).
2

Tabelul 2. 8 Presiunea de contact admisibilă σ (N/mm ), în condiţii normale de exploatare
d

(RH ≅50%).
Tipul materialelor

Temperatura (°C)
20°C

50°C

80°C

100°C

ERTALON (PA) 6 SA

18

12,5

8,5

7

ERTALON (PA) 66 SA

20

13,5

9

7,5

ERTALON (PA) 6 PLA, 6 XAU+

22

15

10

8

ERTALON (PA) 11 SA

12

8

5,5

4,5

ERTACETAL (POM)

22

15

10

8

ERTALYTE (PETP)

30

16,5

7

4,5

E posibil ca în urma dimensionării să rezulte o “înălţime” h relativ mare. În acest caz se pot
o

o

adopta pene nestandardizate sau un număr mai mare de pene, dispuse la unghiuri de 180 ,120 ,
o

90 [50,51,52,52].
2.3 Propunerea unuei modalităţi de calcul a solicitării de contact pentru roţile dinţate
cilindrice cu structură hibridă

Având în vedere structura hibridă a roţilor dinţate de tipul celor puse în discuţei în această
lucrare, care sunt metalice în mare masură, se poate adopta o metodică de calcul a solicitării de
contact ca şi în cazul roţilor metalice. Aceasta are avantajul unei complexităţi mai mari, decât
cea specifică materialelor plastice sau din polimeri. Însă, valorile factorilor care intervin în
formulă, sunt foarte puţin cunoscuţi pentru polimeri, marea lor majoritate chiar deloc, relaţia 2.1.
Aşa cum s-a evidenţiat în subcapitolele anterioare, factorii pot fi determinati experimental,
extrapolând valorile necesare în cazul unei testari laborioase şi complexe.
Tot anterior, s-a afirmat faptul că spre diferenţă de materialele metalice, cele plastice au o
mare dependenţă a parametrilor fizico-mecanici şi de evoluţia temperaturii.
Astfel, s-ar impune permanentă corelare între toate situaţiile în care se va realiza testare şi
temperatură. O astfel de corelare ar conduce iminent la determinarea uni factor suplimentar ZT,
ing. Ion - Cornel MITULEŢU

66

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate

care să suplinească diferenţele importante de evoluţie a capacităţii de încărcare, în sensul scăderii
acesteia şi le-ar pune pe seama creşterii gradientul termic.
Pornind de la cerinţele funcţionării, se stabileşte o valoare a factorului de siguranţă la
oboseala de contact. Se determină experimental valoarea solicitarii limită de contact, ca funcţie
de numărul de cicluri de testare şi modalitatea de testare dată de viteza periferică, raportul
durităţii flancurilor, modalitatea de ungere şi rugozitatea. Făcând raportul celor două, anterior
amintite, va reieşi valoarea tensiunii de contact pe flancul dinţilor.
Se rescrie ecuaţia 2.1 şi se observă că, cel mai puternic impact de funcţionare, asupra
capacităţii de încărcare necesare, o au factorii din afara radicalului: factorul zonei de contact,
materialelor, lungimii minime de contact şi înclinării dinţilor.

 H  Z H  Z E  ZT  Z  Z  

FtH  K A  K V  K H  K H  i  1

bw  d w1
i

(2.20)

Calculul forţei tangenţială reale efective, se va face ţinand cont de condiţiile de testare. Dacă
testarea se face la solicitare uniformă KA = 1.
KHβ şi KHα factorii responsabili cu repartiţia sarcinii pe flancurile dinţilor, se adoptă ţinând
cont de faptul că rodarea materialelor plastice este rapidă, nu constituie un fenomen de durată, iar
precizia danturii fluoropolimerizate creşte faţă de cea a flancului metalic suport după aplicarea
filmului fluoropolimeric superficial (KHβ = 1,4 şi KHα = 1).
Conform celor afirmate anterior, cu privire la precizia de prelucrare, KV va fi considerat 1,3.
Factorii geometrici ai zonei de contact ZH, lungimii minime de contact Zε şi înclinarii dinţilor
Zβ, se pot calcula cu ajutorul relaţiilor 2.2, 2.3, 2.6 şi 2.7.
Cunoscându-se, de asemena, raportul numărului de dinţi u, bw lăţimea de lucru a angrenajului
şi dw diametrul de divizare se poate determina valoarea factorului materialelor ZE.
ZE se mai poate determina şi prin calcul, folosind relaţia 2.4, dacă se cunosc valorile
modulului de elasticitate şi constantei Poisson pentru vâscozitatea cinematică. În cazul când
acestea se cunosc, valoarea lui ZE poate constitui şi un punct de verificare. Însă, în cele mai multe
cazuri această valoare nu este cunoscută, ea fiind determinată pentru a se extrapola ulterior
valoarea modului de elasticitate şi coeficientului vâscozităţii dinamice.
Odată determinată valoarea lui ZE, se poate modifica modul de lucru pentru valori cunoscute
a lui KA şi, astfel, sa se determine variaţia solicitarii de contact σH, care sa fie pusă pe seama
comportării diferite a filmului fluoropolimeric depus pe suprafaţa flancurilor dinţilor,
modificarile datorându-se acumularii de temperatură în stratul superficial. Determinarea valorică
a unui astfel de factor este extrem de importantă şi duce implicit la o corelare adecvată şi
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justificată a solicitării de contact cu cauzalitatea problemei introduse prin folosirea depunerii
fluoropolimerice pe flancul danturii.
2.4 Concluzii şi contribuţii personale

În urma analogiei realizate între modelul de calcul al solicitării de contact aferent roţilor
dinţate din materiale metalice şi materiale plastice sau polimeri, a fost adoptat ca model de calcul
cel al materialelor metalice, mai complex şi complet, cu o completare care să ţină seama de
influenţa temperaturii asupra contactului realizat între polimeri.
Prin corelarea realizată, cu ajutorul noului factor al influenţei temperaturii ZT, se va adapta
valoarea solicitării de contact necesare, pentru cazul contactului fluoropolimeric, oferind o
modalitate de calcul mai completă şi corectă.
Contribuţii personale

Modelul matematic de analiză al solicitării de contact, a fost adoptat după o variată şi
temeinică consultare a materialelor bibliografice, referitoare la roţile dinţate fabricate din
materiale metalice şi plastice, precum şi prin accentuarea particularităţilor introduse de fiecare în
parte.
Modalitatea de corelare cantitativă a noului factor ZT, este apreciată în raport cu alţi factori
specifici modului de lucru (KA), dinamicii funcţionale (KV şi ZV), regimului de lubrifiere (ZL) şi
cu valorile corespunzătoare tensiunii efective de contact determinate experimental.
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Capitolul 3. Formularea problematicii de testare a roţilor dinţate cilindrice, în
vederea determinării capacităţii de încărcare a acoperirii fluoropolimerice
Problematica testării suprafeţelor de contact, presupune stabilirea unui algoritm de testare în
care să se urmărească realizarea unor condiţii specifice tipologiei testate.
În cazul de faţă, în varianta incipientă, s-a presupus că datorită aplicării unui strat de
grosimea câtorva zeci de microni pe suprafaţa flancurilor dinţilor, se va rezolva în bună parte
problema acumularii temperaturii în stratul fluoropolimeric, acesta disipând rapid diferenţa de
temperatură în suportul metalic. Astfel, proprietăţile fizico-mecanice ale acestuia ar fi prezervate,
modificările acestora facându-se într-o proporţie mică.
Xylan 1052 este un fluoropolimer de bună calitate, care se bazează pe PTFE
(PolyTetraFluoroEthylene) impurificat cu MoS2 (Bisulfură de Molibden), care a fost conceput
pentru solicitări mari de contact [185].
Polimerii, în general, au proprietăţi tribologice bune asigurând şi o izolare, a părţilor pe care
sunt aplicaţi, împotriva factorilor corozivi [185].
Din cercetarile anterioare, care au avut ca scop diminuarea zgomotului şi vibraţiilor
angrenajelor, care conţin roţi dinţate de structură hibridă, a reieşit că vibraţiile şi zgomotul sunt
diminuate, în medie, cu 10%, datorită amortizării introduse de stratul de Xylan 1052 [26,92,93].
Acest lucru recomandă o determinare a capacităţii de încărcare, pentru a face posibilă
dimensionarea unor astfel de angrenaje şi introducerea acestora, mai apoi, în mediul economicoindustrial.
3.1 Date tehnice cu privire la fluoropolimerizarea danturii roţilor dinţate

S-au realizat într-o primă etapă, în colaborare cu MASTER Bucureşti, acoperiri cu Xylan
1052 ale danturilor prelucrate prin frezare. După etapa aferentă testarii preliminare, firma
TECHNICOAT ROMANIA din Câmpina ne-a oferit ajutorul pentru continuarea cercetărilor.
Acoperirea superficială s-a făcut prin dispersie fluoropolimerică, utilizând materialul Xylan
1052, produs de firma Whitford Plastics Limited din Marea Britanie. S-au depus prin dispersie
pe danturi, câte două straturi cu o grosime totală de 25 până la 40 µm, ulterior acoperirii cu
material fluoropolimeric nefiind necesare alte prelucrări suplimentare [26,93].
Stratul fluoropolimeric obţinut după tratamentul termic adecvat, rezistă în funcţionare la un
domeniu de temperaturi cuprins între -195 şi +285 ° C [26,93].
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În urma aplicarii tehnologiei de depunere, se realizează un film fluoropolimeric continuu,
fără pori şi cu o grosime uniformă. Pentru a asigura o buna rezistenţă la uzură, duritatea Brinell a
filmului fluoropolimeric realizată, după tratamentul termic de reticulare, şi masurată prin metoda
creioanelor, trebuie să fie mai mare de 5 HB [26,93].
Totodată, din corespondenţa cu o firmă care reprezenta Whitford Plastics Limited pe piaţa
germană, a rezultat obţinerea valorii coeficientului static de frecare, corespunzator stratului
fluoropolimeric de Xylan 1052, μ = 0,2.
De menţionat este că, în conformitate cu prescriptiile producătorului, presiunea maximă
suportată de stratul depus este de 343 N/ mm² [26,93].
3.2 Testarea

incipientă.

Observaţii

asupra

fenomenologiei

uzării

depunerii

fluoropolimerice de pe flancul dinţilor

Testarea, în faza iniţială, are ca scop determinarea modului de uzare a materialului
fluoropolimeric, împreună cu particularităţile pe care le introduce orice testare experimentală de
acest gen.
S-a fluoropolimerizat o pereche de roţi dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi la 9o, având un
raport de transmitere i = 2,53. Testarea s-a făcut pe un stand cu flux energetic deschis.
3.2.1

Prezentarea generală a standului de testare şi a reductorului care
încorporează roţile dinţate hibride

Standurile cu flux energetic deschis au o schemă foarte simplă (fig.3.1), care include o sursa
de energie ME (motor electric, hidraulic etc.), reductorul cu roti dintate testat R şi un disipator de
energie DE. Acesta poate fi o frână mecanică cu discuri sau saboti, hidraulică, pneumatică sau
hidropneumatică, electrică (electromagnetică), o pompa hidraulică etc [93].

Figura 3.1 Schema generală a standului cu flux energetic deschis
Roţile acoperite fluoropolimeric aparţin unui reductor tip 3BH produs de NEPTUN Câmpina,
existent în laboratorul Şcolii Doctorale al Facultăţii de Inginerie Materialelor şi Mecanică din
cadrul Universitătii Eftimie Murgu Reşita [93].
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Figura 3.2 Schema dimensională a reductorului
Executia, respectiv dimensiunile principale ale reductorului, sunt prezentate în figura 3.2
[93].

Figura 3.3 Proiectul de reechipare a reductorului
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Reductorul tip 3BH este un reductor orizontal, iniţial în două trepte, cu arborii de intrare şi
ieşire coaxiali. Pentru eliminarea posibilei influenţe a roţii intermediare, reductorul s-a
transformat într-unul cu o singură treaptă, păstrându-se carcasa şi deci distanta între axe a = 125
mm [93].
Noile angrenaje (pinion, roată dinată şi arbore de ieşire) au fost executate de către REŞIłA
REDUCTOARE S.A. (RRR) în cadrul parteneriatului de colaborare încheiat cu U.E.M. Reşita.
S-au păstrat aceleaşi tipuri de rulmenti: seria 6207 pe arborele de intrare şi 6307, respectiv
6211, pe arborele de ieşire. Reductorul a fost echipat cu rulmenţi noi, iar carcasa s-a verificat în
laboratorul de control al RRR şi s-a prelucrat suplimentar prin rectificarea planului de separaţie
şi refacerea alezajelor, pentru a elimina ca posibilă sursă de uzură o carcasă cu axe neparalele,
respectiv încrucişate [93].
Pentru calculul geometric şi de rezistenţă al danturilor s-a utilizat programul ZANEUX din
dotarea REŞIŢA REDUCTOARE S.A., datele fiind prezentate sintetic în tabelul 3.1 [93].
Tabelul 3. 1 Datele de danturare pentru pinion şi roată (Anexa 1).
a= 125 mm mn = 4 mm z1 / z2 = 17/ 43 (i= 2,529) b= 50 mm
α= 20° joc de flanc: 0,15- 0,27 mm
Β = 9°
x1/ x2

0,48452/ 0,47656

εα, εβ
εT
da1/ da2
d1/ d2
df1/ df2
h1/ h2

1,34/ 0,62
1,96
80,04/ 185,28
68,85/ 174,14
61,73/ 166,90
18,31/ 18,38

alunec. spec. Xi

0,54/ -1,27 0,56/ -1,16

S-a recurs la o dantură înclinată, pentru că aceasta duce la [93]:
- micşorarea coeficienţilor de deplasare de profil;
- mărirea gradului de acoperire;
- creşterea înălţimii dintelui.
Acoperirea superficială s-a realizat prin dispersie fluoropolimerică, utilizând materialul
Xylan 1052, produs de firma Whitford Plastics Limited din Marea Britanie. S-au depus câte două
straturi cu o grosime totală de 25 - 40 µm, ulterior acoperirii cu material fluoropolimeric nefiind
necesare alte prelucrări suplimentare [93].
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3.2.2

Descrierea standului de încercări şi a echipamentelor anexate

Schema de ansamblu a standului de probă cu flux energetic deschis, este structurată în trei
blocuri funcţionale: maşina de antrenare, reductorul mecanic pentru transmiterea mişcării şi
ansamblul pompă de ulei - circuit de lucru – rezervor, figura 3.4 [26,93].

Figura 3.4 Schema funcţională a standului, respectiv a circuitul de ulei
Pentru izolarea reductorului din punct de vedere al posibilelor vibraţii transmise de la maşina
de antrenare (motorul electric de curent continuu), respectiv maşina antrenată (pompa de ulei), sau ales cuplaje de legătură cu benzi de cauciuc pe arborele de intrare, respectiv cu benzi de piele

Figura 3.5 Standul de testare cu circuit energetic deschis
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pe arborele de ieşire, după cum se prezintă şi în vederea de ansamblu a standului de probă, aflat
în laboratorul Şcolii Doctorale al Facultăţii de Mecanică şi Ingineria Materialelor din cadrul
Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa [26,93].
Cuplajele elastice au avantajul că permit decuplarea rapidă şi nu necesită o aliniere, respectiv
centrare riguroasă.
Variaţia încărcării reductorului s-a făcut cu ajutorul unui robinet montat pe ţeava de refulare
a pompei KRACHT, prin ajustarea valorică a presiunii, momentul de torsiune transmis
măsurându-se cu ajutorul flanşelor torsiometrice [26,93].
3.2.2.1 Alegerea maşinii electrice de antrenare

Pentru încercarea la turaţii variabile, antrenarea s-a făcut prin intermediul unui motor tip
GC2Pa44a, din gama de fabricaţie a lui UME Bucureşti, care are dimensiunile principale
conform figurii 3.4, respectiv datele tehnice conform tabelului 3.3 [26,93].

Figura 3.6 Dimensiunile principale ale motorului de antrenare
Caracteristicile tehnice corespunzătoare motorului de curent continuu, folosit la antrenarea
reductorului [26,93].
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Tabelul 3. 2 Datele tehnice ale motorului de antrenare.
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6

Caracteristici tehnice
Caracteristica
UM
Putere nominală
kW
Tensiune nominlă
V
Curent nominal
A
Turaţie nominală
rot/ min
Sens rotaţie
Cuplul maxim
Nm

Valoarea
2,5
110
31
1500
dreapta
16

3.2.2.2 Sistemul de încărcare pentru realizarea cuplului rezistent

Ca sistem de încărcare, care să facă posibilă variatia momentului de torsiune transmis de
reductor, s-a ales varianta antrenării unei pompe de ulei tip KF 6/400 H30B NOB 7DP1 de
fabricaţie KRACHT Werdohl Germania, pe următoarele considerente [26,93]:
- literatura studiată nu dezvoltă pe larg această variantă de frânare controlată a reductoarelor
- pompa este disponibilă la RRR.
Pompa are un volum geometric de 405 cm³/ rot şi poate asigura o presiune maximă de 25 bar.
Execuţia, respectiv dimensiunile principale ale pompei sunt prezentate în figura 3,7 [26,93].

Figura 3.7 Dimensiunile principale ale pompei de ulei
3.2.2.3 Echipamentele de măsură

Verificarea puterii transmise, respectiv a momentului de torsiune la arborele de intrare şi la
arborele de ieşire al reductorului, s-a făcut cu ajutorul unor flanşe torsiometrice tip T 10 FS
produse de HBM Germania şi aflate în dotarea laboratorului de Proiectarea Dispozitivelor şi
Robotică al UEM Reşita [26,93].
Aceste flanşe torsiometrice permit măsurarea atât a momentului de torsiune transmis, cât şi a
turaţiei de lucru. S-a montat câte o astfel de flanşă pe arborele de intrare, respectiv de ieşire al
reductorului. Culegerea datelor făcându-se cu ajutorul a două module de interpretare şi afişare a
datelor, de tip MP 60, aferente fiecărei flanşe.
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Figura 3.8 Modulul MP 60 şi traductorul torsiometric
O vedere de ansamblu a flanşei torsometrice, respectiv a modului de interpretare a datelor, se
prezintă în figura 3.8 [26,93].
3.2.3

Condiţiile incipiente de testare a roţilor dinţate fluoropolimerizate

Testarea incipientă, este menită observaţiilor cu caracter cantitativ şi calitativ, în vederea
stabilii condiţiilor şi metodologiei de testare.
S-a pornit de la presiunea indicată de producător 343 N/mm2 ca valoare limită a solicitării de
contact, aceasta fiind stabilită în condiţiile solicitarii statice pure, fără teste de oboseală sau
alunecare relativă, şi adoptarea a trei viteze de rotaţie: 500, 1000 şi 1500 rot/min.
Daca se impune σH lim b = 343 N/mm2, în funcţie de indicatia producătorului, rezultă σHP =
298,26 N/mm2, la o funcţionare în condiţii normale. Pentru un cuplu rezistent de Mr = 38,2 Nm,
rezultă o forţă tangenţială în plan frontal FtH = 439 N. Se adoptă condiţiile de lucru liniare, fără
şocuri, stabilindu-se valorile factorilor aferenţi calcului solicitării de contact, astfel: ZH = 1,88,
ZE = 22,34, Zε = 1, Zβ = 0,987, KA = 1, KV = 1,3, KHβ = 1,4 şi KHα = 1. După calculul solicitării
de contact necesare în acest caz, se determină σH = 36 N/mm2. Astfel, condiţia: σHP > σH fiind
îndeplinită [92].
Testarea s-a facut în condiţii de ungere continuă în baie de ulei. Pentru lubrifiere, a fost
folosit un lubrifiant de tip SP-220, care este un ulei de transmisii semi-sintetic, realizat cu ultima
tehnologie de aditivare, cu modificatori de frecare pentru a oferi înaltă performanță, durată lungă
de viață și proprietăți de economisire a energiei.
De asemenea, are proprietăţi de anti-spumare, dezemulsionare și EP-aditivi (epoxidici),
pentru lubrifiere în condiţii grele. Gradul de vâscozitate, al acestui tip de lubrifiant VG 220.
Domeniile de aplicare, recomandate de către producător: angrenaje și cutii de viteze.
Datorită faptului că nu sunt nici un fel de date referitoare la modul de uzură al unor asemenea
tipologii de roţi dinţate, s-a adoptat o primă durată de inspecţie a uzurii flancurilor de 30 min.
Urmând, ca în funcţie de observaţiile făcute, ea să se prelungească liniar sau nu.
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Figura 3.9 Aspectul reductorului înainte de închidere şi începutul testului
3.2.3.1 Observaţii asupra uzării filmului fluoropolimeric după testarea pe standul
de probă

Materialul prezinta o uzură pronunţată pe zonele de intrare şi ieşire din angrenare a dinţilor,
acolo unde frecarea de rostogolire este însoţită de frecarea de alunecare relativă.

Porţiuni cu uzură accentuată

Figura 3.10 Aspectul flancului pinionului. Indicarea porţiunilor cu uzare accentuată

ing. Ion - Cornel MITULEŢU

77

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate

Porţiunea delimitată de partea de ieşire şi intrare în angrenare a dinţilor, unde preponderentă
este rostogolirea relativă a flancurilor omoloage, a suferit o exfoliere superficială punctiformă pe
porţiuni foarte mici şi urme de zgârieturi fine, figura 3.10.
Aceste fenomene se pot asemui pittingului şi gripării, care s-au întâlnit la materialele
metalice în cadrul precesului de uzare a flancurilor dinţilor.
Repetând testarea pentru 1000 şi 1500 rot/min, s-a observat creşterea gradului de uzură şi
extinderea suprafeţei uzate spre centrul flancului.
Tribologic, explicaţia este aceea că, odată cu creşterea vitezei de frecare la alunecare, creşte
temperatura în materialul depus pe flancuri şi frecvenţa repetabilităţii acestui fenomen, conduce
la incapacitatea stratului fluoropolimeric de a disipa căldura acumulată în substratul metalic de
bază.
De aceea, este foarte important a se considera şi cazul contactului fluoropolimer - metal,
când una dintre roţi este neacoperită.
S-a concluzionat, totodată, că se impune studierea unei noi modalităţi de testare, care să
permită realizarea unui număr mai mare de teste pe aceeaşi pereche de roţi fluoropolimerizate.
Pentru că materialul fluoropolimeric se uzează puternic în zona cu cea mai mare frecare de
alunecare, între flancurile omoloage aflate în angrenare, se impune şi o testare pentru frecarea de
alunecare, prin modelarea unui test care să permită realizarea cerinţelor fenomenologice în acele
condiţii, dar într-o formă mai uşoară şi simplă.
Se impune o determinare a coeficientului de frecare dinamic, a suprafeţei de contact care pot
ajuta la modificarea modului de percepţie a contactului hertzian, în cazul contactului între
materiale fluoropolimerice sau material fluoropolimeric şi metal.
3.3 Analiza suprafeţelor aflate în contact pentru stabilirea procedurilor ulterioare de
testare

S-a pornit de la individualizarea cazului prezentat în subcapitolul anterior, când s-au
delimitat zonele cu cea mai mare uzură de pe suprafaţa flancului.
Se prezumă contactul între suprafeţele flancurilor omoloage aparţinând celor două roţi
dinţate, în punctele de ieşire şi intrare în angrenare a dinţilor (baza şi capul dintelui).
Ţinându-se seama de faptul că, în acest caz, coeficientul total de acoperire εT = 1,96, aceasta
presupune contactul aproape permanent a câte doi dinţi aparţinand fiecarei roţi. Singurul loc
unde nu se află doar doi dinţi în angrenare, este acela al polului angrenării şi în imediata lui
vecinătate.
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3.3.1

Analiza geometrică a contactului în punctele de interes

Se va nota că, în cazul de faţă, în planul secţiunii normale după unghiul de înclinare a
danturii, punctului de ieşire din angrenare dintre doi dinţi, îi corespunde un alt punct de contact
de intrarea în angrenare dintre alţi doi dinţi precursori ai roţilor dinţate (fig. 3.11).
Astfel, pentru unghiul de inclinare de 9o şi celelalte caracteristici geometrice ale roţilor,
indicate în subcapitolul precedent, rezultă cazul fericit a două puncte de contact, concomitent
situate într-o poziţie care ne avantajează din punct de vedere analitic, la intrarea şi în imediata
apropiere de ieşirea din angrenare.

Cap

Bază

Figura 3.11 Imagine din simularea a două roţi în angrenare cu respectarea dimensiunilor şi
geometriei roţilor dinţate originale. Se indică punctele de contact de la capul şi baza dintelui
3.3.1.1 Stabilirea razelor cilindrilor analitici de bază în punctele de interes

Se realizează schematic o secţiune după planul normalei la flancul dinţilor şi se indică
dimensional toate valorile care intervin în cadrul analizei geometrice (fig. 3.12) [71,131].
S-a pornit de la reprezentarea punctată, din planul normal, a elipselor de bază şi de cap
aferente celor două roţi dinţate. Trebuie precizat că, cercurilor de bază, respectiv de cap, din
planul frontal le corespund elipse în plan frontal.
Tangenta comună elipselor de bază aparţinând ambelor roţi, reprezinta linia de angrenare.
Segmentul de angrenare, este reprezentat printr-o linie de culoare violet. La capetele acestuia,
reprezentând locul de intrare şi ieşire din angrenare, s-au schematizat sectoarele de cerc cu razele
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aferente dimensional cilindrilor de rostogolire, pe baza cărora s-a modelat contactul între
flancurile omoloage aflate în angrenare.
Cercurile de rostogolire, respectiv polul angrenării, nu s-au reprezentat din motive grafice,
pentru a nu încărca desenul.
Prima pereche de cilindrii analitici, se consideră cea din stânga polului angrenarii. Se
observa că razele acestora s-au colorat distinct.
Cilidrul apartinător pinionului (reprezentat în partea de jos a desenului), are o rază mică de
culoare verde, cilindrul roţii are raza cea mai lungă în acest punct, cu o dimensiune care
presupune însumarea liniei albastre cu cea violet.
Pentru cel de-al doilea punct de contact, cilindrul pinionului are raza formată din însumarea
liniei verzi cu cea violet, iar cilindrul roţii are raza de culoare albastră.

B
P
A

Figura 3.12 Schematizarea dimensională a analizei geometrice după planul normalei la flancul
dinţilor
Se observă uşor că, în primul punct de contact razele au dimensiuni foarte diferite, aşa cum
se observă şi din curbura schematizată a arcelor de cerc. În cel de-al doilea punct, razele fiind
aproximativ aceleaşi.
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Pentru analiza dimensională, se poate recurge, însă, la planul frontal, când unghiul de
angrenare α, devine αt
αt = arctg (tg tgαn / cosβ)

(3.1)

αt = 20.23o.
Lungimile segmentelor de dreaptă de la fiecare cerc de bază până în polul angrenării (P) lP1,2,
se calculează cu formula de mai jos şi se readuc în plan normal
lp1,2= rb1,2. tgαt

(3.2)

Pentru a calcula segmentele verde+violet lM1, respectiv albastru+violet lM2, utilizăm
următoarea formulă
lM1,22= rt1,22- rb1,22

(3.3)

Segmentul de angrenare lc (violet), rezultă după scăderea lunigimilor segmentelor
determinate anterior
lc= (lM1-lp1)+ (lM2-lp2)

(3.4)

Celelalte două raze ale cilindrilor de bază lm1,2, se vor determina prin scăderea segmentului
de angrenare din segmentele obţinute cu relaţia 3.3
lm1,2=lM1,2-lc

(3.5)

3.3.1.2 Stabilirea ariilor suprafeţelor de contact între cilindrii analitici de bază

La contactul între doi cilindrii metalici, se presupune că suprafaţa corespunzătoare are o
laţime foarte mică şi se neglijează, contactul rezumându-se la o dreaptă cu o lungime egală cu
laţimea danturii.
Pentru materialele plastice şi polimeri, suprafaţa de contact are o lăţime considerabilă, ea
neputând fi neglijată.
Din analizele deja făcute, rezultă patru cazuri de analizat, şi anume: ambele roţi sunt
acoperite, iar contactul are loc între cilindrii cu raze egale şi raze diferite şi, doar o roată este
fluoropolimerizată, cilindrii aflaţi în contact având raze egale sau diferite.

R1 = 5 mm

Distribuţia presiunii
R1 = 21 mm

R2 = 40
Depunere fluoropolimerică

R2 = 21 mm

Figura 3.13 Evoluţia presiunii pe suprafaţa de contact, pentru cilindrii fluoropolimerizaţi
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În cazul când ambele roţi sunt acoperite, suprafaţa de contact se va calcula în funcţie de semi
- înalţimea de comprimare la contact. Pentru o singură roată acoperită, suprafaţa se va calcula în
corelaţie cu întreaga înălţime la comprimare, flancul metalic considerându-se perfect rigid în
raport cu cel fluoropolimerizat.

R1 = 5 mm
R1 = 21 mm
R2 = 40 mm

R2 = 21 mm

Figura 3.14 Evoluţia presiunii pe suprafaţa de contact, pentru contactul metal-Xylan 1052
De asemenea, prin analogie cu cazurile descrise anterior, putem extinde aria de aproximare în
scopul atingerii unor condiţii limită, specifice unui raport de transmitere mai mic, când roţile
sunt de dimensiuni asemanătoare, sau unui raport de transmitere mai mare, când roţile au raze
mult diferite şi reies alte două cazuri particulare:
- când razele cercurilor de bază ale cilindrilor sunt aceleaşi, se poate considera că suprafaţa de
contact este plană (contact plan);
- când razele cercurilor de bază sunt foarte diferite, se poate considera cazul unei sfere în contact
cu un plan (contact punctiform).

R = 5 mm

R = 5 mm

Figura 3.15 Evoluţia presiunii pe suprafaţa de contact, pentru contactul sferă-plan
Ariile vor fi determinate prin aplicarea unei forţe, astfel încât presiunea de contact să rezulte
cea dorită pentru realizarea testelor.
Se

vor

utiliza

urmatoarele

formule

pentru

calculul

suprafeţelor

în

contact

[42,61,62,84,124,125,138]:
- aria discului de bază al suprafeţei sferice Ad sf, rezultă din calculul coardei c funcţie de
adâncimea de comprimare h
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s

h

c

r
R

θ

Figura 3.16 Reprezentarea mărimilor care intervin în analiza geometrică de contact
c  2 h( 2 R  h)

(3.6)

c2
4

(3.7)

Adsf   
R - raza sferei
- aria suparfeţei sferice Ac

sf

şi curbura (arcul de cerc), se obţin în funcţie de adâncimea de

strivire h
s  R 

(3.8)
 c 

 2R 

  2  arcsin

(3.9)

Assf  2    R  h

(3.10)

θ - unghiul la centru, corespunzător arcului de cerc
- aria suprafeţei plane As pl, corespunzătoare coardei c funcţie de adâncimea de comprimare h
Aspl  c  b

(3.11)

bβ - lăţimea danturii pe înfăşurătoarea cilindrului de bază al roţii
- aria suprafeţei cilindrice As

cil,

corespunzător arcului de cerc s în funcţie de adâncimea de

strivire h
Ascil  s  b

(3.12)

3.4 Analiza solicitării de contact corelată cu tipologia structurală a roţilor acoprite cu
depunere de Xylan 1052

Noua structură a roţilor fluoropolimerizate, conferă o tipologie comportamentală diferită,
datorită stratului superficial aplicat, care preia solicitarea de contact diferit faţă de cazul în care
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flancul este metalic şi tratat pentru durificare sau flancul ar fi în întregime din Xylan 1052. Se
specifică faptul că, această acoperire prezintă proprietăţi fizico-mecanice superioare, doar în
cazul aplicării în straturi micronice.
3.4.1

Consideraţii asupra tipurilor de contact şi particularităţilor care apar

Contactul hertzian, presupune [42,61,62,84,106,124,125,138,161]:
- deformaţia este mică şi se încadrează în domeniul elastic;
- fiecare dintre corpurile aflate în contact, se considera ca fiind un mediu elastic, aria suprafeţei
de contact trebuie să fie mult mai mică decât raza de curbură a suprafeţelor iniţiale;
- suprafeţele sunt continue;
- suprafeţele în contact, se consideră fără frecare.
În cazul studiat, raza de curbură a suprafeţei de contact este mult mai mică decât raza de
curbură a sferei, prezentând specificitatea contactului hertzian. Însă, se observă o anume
particularitate, ne imaginăm că, dacă contactul ar fi între suprafeţe metalice durificate, în
secţiune transversală, suprafaţa ar fi infinit mică, iar distribuţia presiunii de contact ar fi pe
diametrul mic al elipsei, respectiv presiunea maximă pe raza mare a elipsei, raportul dintre raze
fiind net în defavoare celei mici. Pentru situaţia în care corpurile aflate în contact ar fi în
totalitate realizate din fluoropolimer, contactul ar fi mult mai mare ca suprafaţă, deoarece
presiunea ar solicita materialul, astfel încât tensiunile din interiorul acestuia, datorită izotropiei,
s-ar distribui în întreaga sa masă. Rezultă o distribuţie diferită a presiunilor pe suprafaţa de
contact, după diametrul mare al semi-elipsei, presiunea maximă reprezentând raza mică a elipsei.
Făcându-se o analogie între cele două cazuri anterioare, putem aprecia că, datorită
substratului metalic mult mai rigid, filmul fluoropolimeric preia toată presiunea de contact doar
în cei 30 - 40 μm grosime a stratului de acoperire, el aflându-se în situaţia de a fi solicitat la
compresiune de două medii mult mai rigide. Astfel, distribuţia presiunii de contact se va face tot
după diametrul mare al semi-elipsei de contact, iar presiunea maximă pe raza mică, însă de
această dată raportul dintre cele două raze nu mai prezintă o valoare mare.
S-au formulat următoarele concluzii:
- suprafaţa de contact este mai mare decât în cazul contactului metalic, dar mai mică decât în
cazul contactului pur polimeric;
- presiunea maximă este mai mare decât cea care s-ar manifesta între doi polimeri puri, însă mult
mai mică decât în cazul contactului metalic.
Astfel că, pentru varianta de contact între o suprafaţă metalică şi una polimerică, avantajul
unei frecări mult mai mici şi a unui mai bun transfer termic, va fi semnificativ diminuat de
creşterea presiunii maxime de contact, respectiv scăderea suprafeţei de distribuţie a acesteia.
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Din punctul de vedere al solicitării de contact, cazurile de contact ce urmează a fi considerate
pentru testare, se pot modela prin următoarele relaţii [42,61,62,84,106,124,125,138,161]:
1. Suprafaţă sferică pe suprafaţă plană
c  2 Rh

(3.13)

1 1   12 1   22


E
E1
E2

(3.14)

dacă contactul se realizează între acelaşi tip de material, E1 = E2 = E şi ν1 = ν2 = ν, avem
1 
1
2
E
E

2

(3.15)

Pentru determinarea lui E’, dacă nu se cunoaşte valoarea acestuia
E 

3F

(3.16)

4 R3 h

Cunoscând valoarea lui F, forţa de apăsare normală, se poate determina presiunea maximă pM
3F
  c2

(3.17)

c  2 R  h

(3.18)

pM 
2. Între doi cilindrii

unde
raza de curbură a suprafeţei de contact rezultate R  

R1  R2
p
şi forţa F  M    L  c .
R1  R2
4

Pentru determinarea lui E’, se poate folosi expresia
E   pM

3.4.2

LR 
F

(3.19)

Optimizarea modului de calcul al suprafeţelor aflate în contact, în
perspectiva realizării algoritmului de testare experimentală

Aportul solicitărilor de-a lungul liniei/suprafeţei de contact, perpendicular pe normala la
suprafaţa de contact, pentru materiale elastice şi coeficienţi mici de frecare, pot fi neglijate.
Materialele plastice, în contact cu ele însele, dezvoltă, însă, coeficienţi de frecare dinamici
importanţi, a căror valoare se modifică cu gradientul de temperatură. De aceea, aportul unei forţe
perpendiculare pe normală nu trebuie neglijat, având o contribuţie cumulativă în cadrul
procesului de uzură. Pentru contactul uscat între fluoropolimeri, se va acorda o atenţie sporită
aspectului uzurii flancurilor, în vederea observării unor efecte specifice: înmulţirea şi adâncirea
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zgârieturilor superficiale, respectiv eventuale exfolieri majore. Rezultă necesitatea determinării
experimentale a coeficienşilor dinamici de frecare în cele patru situaţii amintite anterior.
Pentru determinarea suprafeţei de contact, s-au prevăzut formulele matematice aferente în
subcapitolele anterioare, vor fi calculate în funcţie de distanţa (adâncimea) de comprimarestrivire a materialului. Se pune problema simplificării calculului geometric considerând ponderea
diferenţei dintre o suprafaţă dreaptă şi una curbă, atât sferică, cât şi cilindrică.
Se va realiza un model de simulare a diferitelor tipuri de contacte şi dacă diferenţa dintre
suprafeţele curbate şi cele drepte nu va fi mai mare de 1%, se vor asimila toate suprafeţele ca
fiind drepte. În acest stadiu, se poate afirma că, pentru contactul contactul între materiale
fluoropolimerice curbe, unde distanţa de strivire aarţine ambelor într-o proporţie asemănătoare,
chiar şi unde razele de curbură sunt semnificativ diferite, suprafaţa de contact va fi forte
apropiată de una dreaptă.
Astfel, rămane de determinat suprafaţa pusă în comun, pentru cazurile contactului metal polimer.
Pentru a realiza o anumită presiune de contact, se pune problema calculului unei forţe
necesare pentru a o crea. Se cunoaşte forma de distribuţia presiunii pe suprafaţa de contact, ca
fiind semi-eliptică, iar pentru materiale cu modul de elasticitate scăzut suprafaţa este şi ea
semnificativă ca mărime.

Figura 3.17 Reprezentarea în secţiune transversală a suprafeţei de contact
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Din faptul că proprietăţile polimerilor suferă modificări majore odată cu creşterea
temperaturii, suprafaţa de contact fiind mare şi valoarea presiunilor din apropierea punctului de
acţiune a presiunii maxime nescăzând brusc, ca în cazul contactului metalic, se pune problema
ponderii presiunii maxime pe suprafaţa aferentă contactului. Aceasta determinând persistenţa
suprafeţei de generare a caldurii, frecvenţa fiind proporţională cu numărul de ciclii de contact.
În figura 3.17, s-a marcat cu linie continuă roşie groasă, linia de contact corespunzătore
suprafeţei de contact în secţiune transversală, atunci caând avem de-a face cu o suprafaţă
dreaptă. Cu linie roşie intreruptă, s-a simbolizat profilul curb, corespunzător unei suprafeţe curbe
de contact.
Pentru determinarea presiunii medii pmed, presupunem că diametrul mare al elipsei este de la
-a la a, iar diametrului mic îi corespunde raza b. Se scrie ecuaţia elipsei
x2 y2

1
a2 b2

(3.20)

Înmulţind cu a2, b2 şi simplificând numitorii
b 2 x 2  a 2 y 2  a 2b 2

(3.21)



(3.22)

Se ordonează şi scoate y
b2 2
y  2 a  x2
a
2



Rezultănd soluţiile
y1, 2  

b
a2  x2
a

(3.23)

Soluţia pozitivă corespunde jumătăţii superioare a elipsei. Considerând coarda
corespunzătoare suprafeţei de contact c, ca evoluţie de la -a la a, rezultă limitele de integrare. De
asemenea, valoarea presiunii maxime pM se atribuie lui b.
Astfel, dacă se consideră amplitudinea presiunii ca evoluţie după verticală, iar segmentul de
distribuţie după orizontală, prin calculul ariei corespunzătoare jumătăţii de elipsă, se va obţine
valoarea presiunii medii pmed ca arie.
Aria se poate determina prin integrarea jumatăţii superioare a elipsei. Observându-se, însă,
simetria dintre cele două sferturi superioare de elipsă, se poate înjumătăţi limita de integrare,
rezultând:
y  p med ( x)  

a

0

b
a 2  x 2 dx
a

(3.24)

Se integrează, pentru uşurinţa scrierii, soluţia pozitivă fără limite, ca primitivă:
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b

a

a 2  x 2 dx =

b
a 2  x 2 dx

a

(3.25)

S-a rezolvat separat primitiva, folosind o substituţie trigonometrică.
Pentru x = a.sinα, derivata aferentă dx = a.cosα dα.
Variaţia lui α pe ox, pentru x = 0 => α = 0, iar când x = a => α = π / 2.



a 2  x 2 dx =  a 2  (a sin  ) 2 a cos  d

(3.26)

Se recalculează constanta din faţa integralei prin înmulţirea cu a2, rezultând a.b



=>

1  sin 2  cos  d

(3.27)

din: sin2α + cos2α = 1 => cos2α = 1 - sin2α
=>



cos 2  a cos  d =  cos 2  d = 

1  cos 2
d
2

(3.28)

Costanta devine a.b / 2, primitiva rămânând de forma:

 1  cos 2 d =  

sin 2
2

(3.29)

Aplicând limitele substituţiei:


 
sin 2 


sin 2(0) 
ab  
2


0
pmed |0 -> π/2 =
2 2
2
2 





(3.30)

unde: sinπ = 0 şi sin0 = 0.
Rezultă: pmed |0 -> π/2 = ab


4

.

Pentru jumătate superioară a elipsei înmulţim cu 2: pmed |-a -> a = ab


2

.

Înlocuind b = pM, pmed corespunzătoare semiariei superioare a elipsei:
pmed = pM . a .


2

= 1,57 . a . pM

(3.31)

Făcând analogia cu aria unui dreptunghi de latură 2 . a şi pM:
2 . a . pM = 1,57 . a . pM

(3.32)

Rezultă că, presiunea medie calculată reprezintă 78,5% din presiunea maximă. Spre limitele
laterale ale segmentului de contact, ponderea presinuii scade brusc.
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Astfel că, pentru suprafeţele de contact cilindrice sau drepte se face următorul artificiu,
considerându-se că, pe 78,5 % din segmentul de contact actionează presiunea maximă, restul
segmentului se ignoră.
4
Pentru suprafeţe de contact sferice ( abc - volumul elipsoidului, a = c, b = pm):
3
4 . a2 . pM =

4 . . 2.
π a pM
23

(3.33)

Presiunea medie calculată reprezintă 52,36% din presiunea maximă. Spre limitele laterale ale
segmentului de contact, ponderea presinuii scade brusc. Pentru suprafeţele de contact sferice, se
presupune că, pe 52,36 % din segmentul de contact actionează presiunea maximă, restul nu se
consideră.
3.5 Calculul vitezei de alunecare relativă între suprafeţele flancurilor aflate în contact

Alunecarea relativă între flancuri omoloage evolueză, în sensul creşterii, de la polul angrenării P,
atingând valori maxime la capetele segmentului de angrenare. Frecarea de alunecare produce o
creştere însemnată a temperaturii pe suprafaţa acoporită cu strat fluoropolimeric, determinând o serie
de fenomene, care determină o manifestare puternică a uzurii. În cazul suprafeţelor metalice, acestea
conduc la o uzură profundă, finalizându-se prin griparea angrenajului. În cazul structurii hibride,
frecarea de alunecare, produce zgârieturi şi exfolieri puternice, precum şi degradarea prin arderea
particulelor de suprafaţă ale materialului polimeric, sub formă de pulbere de culoare neagră şi
fragmente de culoare cărămizie.
Din figura 3.12, se determină vitezele absolute în punctulele de contact, aferente fiecarei roţi
[37,41,63,83,89,124,125,138]:
v1A = O1 A• ω1 şi v1B = O1 B• ω1
v2A = O2A • ω2 şi v2B = O2B • ω2

(3.34)

unde ω1 şi ω2 sunt vitezele unghiulare ale roţilor dinţate, iar O1 A, O1 B, O2A, O2B reprezintă
distanţele din centrele fiecarei roţi dinţate până la polul angrenarii P.
Pentru ca angrenarea să fie corectă, este necesar ca proiecţiile pe normală ale vitezelor, să fie
egale, adica v1A,Bn = v2A,Bn. Componentele tangentiale ale aceloraşi viteze nu sunt egale (v1A,Bt ≠
v2A,Bt), astfel încât apare alunecarea relativă a flancurilor.
Componentele tangentiale ale vitezelor [37,41,63,83,89,124,125,138]:
vt1A = Q1A •ω1 şi vt1B = Q1B •ω1
vt2A = Q2A •ω2 şi vt2B = Q2B •ω2
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unde Q1A, Q1B, Q2A, Q2B sunt segmentele aparţinând tangentei comune a cercurilor de bază ale
roţilor, cu un capăt în punctele de tangenţă şi celalalt în punctele de contact.
În polul angrenării, punctul P, v1A,Bt = v2A,Bt, ceea ce înseamnă că alunecarea relativă este
nulă. În toate celelalte puncte ale segmentului de angrenare, diferenţa dintre componentele
tangenţiale ale vitezelor v1 şi v2, conduce la viteza de alunecare vαA,B [37,41,63,83,89,124,
125,138]:
vαA,B = vt1A,B - vt2A,B

(3.36)

Stabilind că, q1,2 sunt cele două segmente care pleaca din polul angrenării spre punctele de
contact, expresia finală a calculului vitezei de alunecare devine [37,41,63,83,89,124,125,138]:
vαA,B = ± q1,2 · (ω1 + ω2)

(3.37)

Tabelul 3. 3 Valorile vitezelor de alunecare relativă a flancurilor în punctele de contact.
q1 (mm)

q2 (mm)

n (rot/min)

ω1 (rad/s)

ω2 (rad/s)

vαA (mm/s)

vαB (mm/s)

7.03

9.52

500

52.35988

20.6956

514

695

7.03

9.52

1000

104.7198

41.39121

1027

1391

7.03

9.52

1500

157.0796

62.08681

1541

2086

n - turaţia arborelui de intrare în reductor.
Semnul ± arata că de o parte şi de alta a polului angrenării, viteza de alunecare are sensuri
diferite. Forţele de frecare au direcţia de la cercul de rostogolire spre cap, respectiv spre bază,
de-o parte şi de alta a punctului P, la dintele roţii conducatoare şi de la bază, respectiv de la
cap, de-o parte şi de alta a punctului P, la dintele roţii conduse. În polul angrenării, forţa de
frecare îşi schimbă sensul pentru ambii dinţi aflaţi în angrenare.
Se va nota că, pentru teste se vor adopta valorile cele mai mari ale vitezei de alunecare
relativă, corespunzătoare unei turaţii de 500, 1000 şi 1500 rot/min.
3.6 Concluzii şi contribuţii personale

La turaţii mari, se obţin viteze mari de alunecare relativă a flancurilor dinţilor aflaţi în
contact, datorită frecării materialul fluoropolimeric, acesta îşi măreste temperatura în stratul
superficial. S-a considerat, conform testelor inişiale, că nu are capacitatea de a disipa suficient de
repede căldura acumulată, către materialul de bază, încalzindu-se şi modificandu-şi semnificativ
proprietăţile specifice rezistenţei de contact.
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Conform testelor incipiente se deduce că, Xylan 1052, nu se pretează pentru sarcini mari sau
viteze de rotaţie mari, în cazul folosirii acestuia ca depunere pe suprafaţa flancurilor dinţilor, se
impune, totuşi, o determinare clară a limitelor în care acesta se poate folosi.
Stratul fluoropolimeric se degradează rapid şi pe suprafeţe semnificative la o tensiune de
contact mai mică decat cea sugerată de către producator.
Corespunzător celor menţionate mai sus, se sugerează un algoritm complex de determinare a
capacităţii de încărcare, care presupune o analiză cu element finit, sub aspecte diferite, a
solicitării de contact şi stabilirea unei căi de determinare experimentală practică.
Datorită locului de manifestare a uzurii, la intrarea şi ieşirea din angrenare, unde vitezele
relative de alunecare între flancurile omoloage sunt maxime, s-a procedat la determinarea
valorică a acestora pentru a fi utilizate în testările ulterioare.
Analiza cu element finit a furnizat date apropiate de cele reale iniţiale, asupra solicitării de
contact. Diferenţa s-a datorat absenţei unor caracteristici de material, ca modulul de elasticitate
longitudinal (E) şi coeficientul vâscozităţii dinamice (ν), care au fost aproximaţi valoric,
făcându-se o analogie cu materiale apropiate din punct de vedere al proprietăţilor.
Analiza geometrică a roţilor aflate în angrenare, a condus la determinarea poziţiilor în
care flancurile omoloage intră în contact, punctele aferente contactului pe linia de angrenare, şi
stabilirea dimensională a cilindrilor analitici necesari modelării contactului în punctele de
interes.
Analiza hertziană a solicitării de contact defineşte parametrii corespunzători contactului şi
modul de calcul a acestora: ariile suprafeţelor diferite ca formă, presiunea maximă şi medie de
contact şi modul de distribuţie al presiunii pe suprafaţa de contact, corespunzător modurilor
variate de contact .
Contribuţii personale

Din testele iniţiale şi analizele numerice a rezultat că, testarea practică trebuie să cuprindă
două etape, etapa testării preliminare şi etapa testării propriu-zise.
Etapa testării preliminare, corespunde cazului când capacitatea de încărcare se va determina
ţinând cont de condiţiile şi ipotezele deja stabilite, în cazul a două tipuri de suprafeţe în contact:
suprafaţă plană - suprafaţă sferică (corespunzătoare contactului mixt, când sprafaţa rezultată se
consideră după curbura flancului neacoperit) şi ambele suprafeţe plane (cazul atribuit contactului
între flancuri acoperite fluoropolimeric). Această etapă se va realiza prin intermediul unui
dispozitiv cât mai simplu, care să permită o testare multiplă.
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A doua etapă, presupune testarea capacităţii de încărcare direct pe roţile dinţate, prin
intermediul unui dispozitiv, care să facă posibilă testarea multiplă, folosind o singură pereche de
roţi dinţate fluoropolimerizate.
A fost formulată problematica de testare, ca urmare a tipologiei constructive a roţilor dinţate,
a consideraţiilor funcţionale şi a unei testări incipiente, rezultând un algoritm de testare care
cuprinde condiţii bine definite de testare şi ipotezele de lucru, în care se realizează acestea.
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Capitolul 4. Model de analiză numerică cu element finit a parametrilor
cinematici, dinamici şi solicitării de contact, aplicat roţilor dinţate acoperite
fluoropolimeric
Metoda Elementelor Finite (MEF) sau Analiza cu Elemente Finite (FEA), are la bază
conceptul generării obiectelor complexe cu ajutorul unor elemente simple sau a divizării unor
obiecte complexe în piese mici uşor manipulabile matematic. Aplicaţii ale acestui concept
simplu pot fi găsite cu uşurintă în viaţa reală şi în special în inginerie [8,9,13,17,19,22].
4.1 Noţiuni cu caracter general despre analiza cu element finit

Modelarea cu elemente finite, este utilizată în diferite domenii pentru rezolvarea problemelor
din diferite domenii: mecanica solidului deformabil, mecanica fluidelor, electromagnetism,
biomecanica etc [31,32,33].
Ce oferă acest tip de analiză [8,9,13,17,19,22,23,24,28,31,32,33,44]:
1) Procedee utilizate în proiectare:
 calcule manuale;
 metode experimentale;
 simulare numerică cu ajutorul calculatorului electronic.
2) MEF/FEA este la momentul actual cea mai utilizată metodă de simulare numerică
implementată pe calculator în inginerie;
3) MEF este integrată cu aplicaţii specifice CAD/CAM;
4) Interfeţe grafice atractive şi utile în prelucrarea datelor de intrare sau interpretarea
rezultatelor.
Domenii de aplicabilitate [8,9,13,17,19,22,23,24,28,31,32,33,44]:
- Mecanică, Inginerie aerospaţială, Inginerie Civilă, Ingineria automobilelor;
- Analiză structurală (static / dinamic / liniar / neliniar);
- Analiză termică / curgerea fluidelor;
- Electromagnetism;
- Mecanica pământului;
- Biomecanică etc.
Procedura de analiză cuprinde [8,9,13,17,19,22,23,24,28,31,32,33,44]:
 divide structura în elemente simple (elemente finite cu noduri);
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 descrie comportarea parametrilor caracteristici care modelează fenomenul (temperaturi,
depasări, tensiuni etc.) pe fiecare element. Interpolarea parametrilor;
 conectează (asamblează) elementele la noduri şi formează sistemul de ecuaţii
(aproximativ) pentru întreaga structură;
 rezolvă sistemul de ecuaţii şi determină parametrii caracteristici la noduri (deplasări,
temperaturi etc.);
 calculează valorile parametrilor caracteristici în interiorul elementelor şi, pe baza
acestora, valorile parametrilor necunoscuţi (tensiuni, eforturi etc.).
Modelarea cu elemente finite a comportării structurilor

Pentru o analiză cu elemente finite a unei structuri, principala etapă o constituie elaborarea
modelului de calcul al structurii respective. Pentru trecerea de la structura reală la modelul ei de
calcul, nu există algoritmi şi metode generale care să asigure elaborarea unui model unic, care să
aproximeze, cu o eroare rezonabilă, cunoscută, structura care urmează a fi analizată. În general,
este posibil ca pentru o structură, să se elaboreze mai multe modele, toate corecte, dar cu
performanţe diferite [8,9,13,17,19,22,23,24, 28,31,32,33,44]
Discretizarea

Modelul de calcul al structurii care urmează să fie analizată, este format din linii, care
reprezintă axele barelor structurii, din suprafeţe plane şi curbe, care sunt suprafeţele mediane ale
plăcilor componente ale structurii şi volume, care sunt corpurile masive ale structurii.
În această etapă, modelulul este un continuu, cu o infinitate de puncte, ca şi structura dată.
Discretizarea constă în trecerea de la structura continuă (cu o infinitate de puncte), la un model
discret, cu un număr finit de puncte (noduri).
Această operaţie se face “acoperind” modelul cu o reţea de discretizare justificată prin aceea
că, din punct de vedere practic, ingineresc, sunt suficiente informaţiile privind structura (ca de
exemplu, cunoaşterea valorilor deplasărilor şi ale tensiunilor) într-un număr finit de puncte ale
modelului, numărul acestora putând fi oricât de mare.
În MEF se definesc necunoscutele (deplasări sau încărcări) în punctele modelului şi se
calculează valorile lor în aceste puncte.
Punctele nodale

Punctele definite prin reţeua de discretizare se numesc noduri. În noduri se definesc
necunoscutele nodale primare, ale căror valori sunt rezultatele analizei. Necunoscutele asociate
nodurilor pot fi deplasările, caz în care MEF se numeste model deplasare, pentru care se admite
că forma deformată a structurii, ca urmare a unei solicitări oarecare, este definită de deplasările
tuturor nodurilor în raport cu reţeaua nodurilor înainte de deformare,
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Fiecare nod poate avea maximum sase componente ale deplasării, denumite deplasări nodale,
în raport cu un sistem de axe global: trei componente u, v, w ale deplasării liniare şi trei rotiri θx,
θy, θz, denumite grade de libertate elastice.
Elemente finite

Procesul de discretizare are drept urmare împărţirea modelului structurii într-un număr
oarecare de fragmente denumite elemente finite.
Un element finit poate fi privit ca o “piesă” de sine stătătoare, interacţionând cu celelalte
elemente numai în noduri. Studiul structurii reale se înlocuieşte cu studiul ansamblului de
elemente finite obţinut prin discretizare, care devine astfel o idealizare a structurii originare şi
este un model de calcul al structurii date. Pentru ca rezultatele analizei sa fie cât mai corecte
trebuie ca procesul de idealizare al structurii date, să fie cât mai “performant”, ceea ce implică
respectarea unor reguli privind discretizarea, elaborarea modelului de calcul şi, printre altele,
utilizarea unor elemente finite adecvate.
În MEF, pentru un element finit oarecare, se face ipoteza că deplasările din interiorul
elementului variază după o lege “cunoscută”, aleasă apriori, determinată de o funcţie de
interpolare. Funcţiile de interpolare se aleg de forma unor polinoame.
Implementarea MEF pe PC se realizează în următorii paşi:
 preprocesare (construire model cu EF, încărcări, condiţii de rezemare);
 FE solver (asamblează şi rezolvă sistemul de ecuaţii);
 postprocesare ( sortează şi afişază rezultatele).
Exemple de platforme software de analiză cu EF:
 ANSYS - program general, implementare pe PC şi staţii de lucru;
 SDRC/I-DEAS - program integrat CAD / CAM / CAE;
 NASTRAN - program general, implementare mainframe;
 SOLIDWORCKS - program general, implementare pe PC şi staţii de lucru;
 PATRAN - preprocesor şi postprocesor general;
 DYNA-3D - program de analiză teste auto;
 LUSAS - program general, implementare pe PC şi staţii de lucru.
4.1.1

Scurtă prezentare generală a platformei de simulare SolidWorks

Prgramul este folosit în cadrul Facultăţii de Mecanică şi Inginerie Materialelor cu licenţă.
SolidWorks reprezintă o platformă software bine structurată cu aplicabilitate în domeniul
mecanic. Oferă trei posibilităţi distince, încă din stadiul incipient: realizarea geometrică a unui
corp, asamblarea mai multor corpuri şi generarea desenelor tehnice a corpurilor realizate.
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Prima opţiune cuprinde meniuri variate, care concură la priectarea geometrică a corpurilor cu
geometrie complexă şi variată.
Cea de-a doua parte, permite, într-o primă fază, stabilirea poziţiei şi interdependenţelor între
corpuri, pentru realizarea unui ansamblu. Mai apoi se poate trece la simularea animată a
mişcărilor, a unor mişcări de bază sau unui studiu al mişcării, unde se poate ţine cont de material,
natura contactului, forţe şi momente, elemente motoare. Chiar şi în acest modul se poate realiza
un studiu cu element finit, cu observaţia ca se poate dicretiza un singur corp. Modulul de
simulare, conferă posibilitatea realizării de simulări cu element finit cu un grad mare de
complexitate şi precizie. Simularile pot fi: statice, de frecvenţă, de flambaj, termice, de cădere
liberă, de oboseală, nonliniare, liniar dinamice şi de verificare a vaselor sub presiune.
Partea a treia, realizează transpunerea oricărui corp geometric modelat sau a unui ansamblu,
într-un desen tehnic, care poate fi generat în vederi standard sau după opţiunea utilizatorului. De
asemenea, dimensionare se poate realiza automat sau de către utilizator. Secţiunile se pot realiza
în plan, sau chiar după mai multe planuri, în adâncime.
4.2 Determinarea modelului de analiză

Analiza comportării unui corp sau ansamblu de corpuri, presupune realizarea unui algoritm
structurat de modelare, simulare şi interpretare a datelor.
În cazul de faţă, într-un stadiu incipient, trebuia determinată măsura în care era posibilă
simularea comportarii stratului de fluoropolimer depus pe flancurile dinţilor roţilor cilindrice cu
dinţi înclinaţi.
Atenţia s-a îndreptat în două direcţii principale, analiza cinematică şi dinamică a ansamblului
angrenării între două roţi dinţate şi analiza cu element finit a oboselii suprafeţelor flancurilor
omoloage aflate in contact.
4.2.1

Stabilirea componentelor definitorii ale analizei cinematice şi dinamice

Cinematica presupune observarea formei de mişcare, care este determinată cinetostatic de
forţe şi momente, ajungându-se în unele cazuri la stabilirea unor interdependenţe dinamice de
viteze şi acceleraţii.
Prima parte presupune crearea modelului geometric precis al roţilor dinţate acoperite şi
stabilirea interdependenţelor pentru realizarea angrenării. Astfel, vor fi determinate, aşa cum s-a
stabilit în capitolele anterioare, vitezele relative de alunecare între flancurile omoloage la intrarea
şi ieşirea din contact a dinţilor roţilor cilindrice. Totodată, se vor realiza modelele dispozitivelor
necesare testarii experimentale practice ţinându-se cont de cerinţele de testare anterior stabilite,
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determinându-se parametrii cinetostatici, cinematici şi dinamici care intervin, precum şi valorile
acestora.
Datele de danturare a roţilor dinţate au fost redate în capitolul 3, tabelul 3.1. Conform
acestora se vor proiecta, geometric, roţile dinţate. După proiectarea roţilor dinţate de baza se vor
genera suprafeţe de grosimi micronice cărora li se vor atribui caracteristicile materiale necesare
definirii materialului fluoropolimeric.
Generarea geometrică a roţilor dinţate se poate face în mai multe feluri, însă, în cazul nostru
este necesară realizarea unei geometrii exacte şi identice cu cea a roţilor reale pentru ca din
simularile ulterioare să rezulte date cu acurateţe ridicată.
Se porneşte de la stabilirea unui Sketch după planul frontal de reprezentare, în care se dispun
axele de referinţă şi se dimensionează cercurile de fund, bază, divizare şi cap conform datelor din
tabelul 3.1. Toate se realizează din linii de construcţie punctate.
Problematică generării flancului evolventic, nu a fost una simplă, din studiul materialelor
bibliografice reieşind mai multe modalităţi. După studierea mai multor aplicaţii, s-a recurs la
generarea evolventei după o soluţie dedusă, şi anume implementarea ecuaţiei evolventei sub
formă de ecuaţie parametrică, folosind facilitatea oferită de curba Spline opţiunea Ecuation
Driven Curve.
Ecuation Driven Curve permite stabilirea tipului de ecuaţie parametrică x(t) şi y(t), permiţând
stabilirea intervalului valoric între t1 şi t2. Opţiunea reprezintă o excelentă modalitate de
implementare a curbelor cu funcţii complexe definite prin ecuaţii matematice parametrice.
Parametrul variabil, în acest caz, este unghiul de desfaşurare a evolventei exprimat în radiani.
Ecuaţiile parametrice ale evolventei, după axele x şi y [19]:
x(t) = a (cos t + t . sin t)

(4.1)

y(t) = a (sin t - t . cos t)

(4.2)

unde a este distanţa de la care porneşte generarea curbei evolventice, în cazul de faţă suma dintre
raza cercului de bază şi deplasarea pozitivă de profil, iar t are intervalul dependent de unghiul la
centru al unei jumătăţi de dinte, în plan frontal.
După generarea profilului evolventic, partea care depăşeşte cercul de cap se decupează cu
Trim. Prin opţiunea Fillet, se realizează raza de racord între începutul evolventei şi cercul de
picior. Profilul rezultat se oglindeşte după axa corespunzătoare centrului dintelui. Se vor uni,
apoi, capeţii evolventelor de pe cercul de cap cu opţiunea Arc, generat prin trei puncte: centrul,
capătul de început şi cel de sfârşit al arcului.
Capetele de jos, al conturului astfel obţinut, vor fi unite prin segmentul corespunzător de pe
cercul de picior. Rezultatul este un profil de dinte cu contur continuu închis, care poate fi generat
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ca solid cu opţiunea Sweep. Opţiunea se poate folosi prin indicarea unei traectorii, care stabileşte
atât înalţimea de generare, cât şi calea la care profilul se poate genera ca fiind tangent. Pentru
aceasta avem nevoie de o curbă, care să reprezinte o înfăşurătoare pe cilindrul de baza în
permanenţă tangentă la o dreaptă, care să facă un unghi de 9o cu generatoarea cilindrului de bază.
Aceasta se realizează folosind comanda Spline.
Prin folosirea comenzii Extrude, cercul de picior devine cilindru solid înfăşurat cu un dinte,
generat anterior.
Circular Pattern oferă posibilitatea de generare a tuturor dinţilor, prin indicarea axei centrale,
numarului de elemente, care urmează a fi generate, şi unghiul pentru care ele sa fie echidistant
distribuite.
Pentru decuparea

în relief, dacă este cazul, putem folosi restul de opţiuni, care au în

componenţă cuvântul Cut. Se vor indica, în principal, adâncimea de decupare şi forma de
decupare, aceasta realizată anterior într-un Sketch separat.
După acelaşi algoritm se vor genera ambele roţi, la sfarşit decupându-se gaura centrală
corespunzătoare arborelui pe care se vor monta, cu pană sau prin stabilirea de dependenţe (Mateuri).
Acoperirea fluoropolimerică, poate fi generată geometric, având ca bază suprafaţa roţilor
deja obţinute, folosind Move, Copy Offset. Sau se poate realiza ca şi corp (Part) separat, prin
offset-ul conturului de bază al roţii într-un Sketch separat şi generarea, asemănător roţii, cu
Sweep, dar ca Thin Feature, solid de grosime foarte mică.
Arborii se generează ca simpli cilindri, o singură dată, urmând a se importa de doua ori în
fişierul ansamblu.
Încă din faza de Part, corp solid, componentelor li se pot atribui materialele din care se
presupune că se vor realiza.
Dacă în biblioteca de materiale nu se gasec cele dorite, se pot crea altele cu denumiri
edificatoare. Valorile corespunzătoare parametrilor care caracterizează materialul, se vor
completa din literatura de specialitate, standarde, documentaţie virtuală certificată sau ca rezultat
al propriilor experimente.
Asamblarea se face prin deschiderea unui nou fişier de tip Assembler, unde se vor importa
piesele deja proiectate.
Acestea pot fi dispuse în locuri apropiate unele de altele, în vederea asamblării prin Move şi
Rotate.
Assamblarea corectă se va face doar prin dependenţele create prin opţiunea Mate între feţele
şi muchiile de referiţă ale pieselor.
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În figura 4.1, asamblarea roţilor prin punerea pe poziţii, s-a făcut prin Mate-uri de
concentricitate, de coincidenţă şi distanţă a muchiilor.
Arborii s-au definit ca fiind ficşi, la o distanţă axială egală cu distanţa reală dintre axe.
Angrenarea roţilor s-a făcut prin utilizarea unei dependinţe de tip mecanic (Mechanical
Mates), unde s-a ales opţiunea angrenaj (Gear). Aceasta se poate confirma prin selectarea
cercurilor de rostogolire aferente roţilor, dacă acestea sunt vizibile din proiectare.

Figura 4.1 Imaginea ansamblului roţilor dinţate aflate în angrenare
Pentru a le face vizibile, deschidem fişierul aferent proiectarii geometrice a roţilor dinţate şi
alegem, dând click dreapta pe Sketch-ul unde a fost prevăzut cercul de rostogolire, ca acesta să
fie vizibil. Apoi, salvăm modificarea şi închidem fişerul, modificarea va fi confirmată şi în
fişierul ansamblu, acesta afişând o ferestră corespunzătoare de dialog.
Dacă nu avem desenate cercurile de rostogolire, putem introduce în câmpul Ratio, razele
acestora în milimetrii.
4.2.2

Consideraţii calitative asupra simulării solicitării de contact

Assembler-ul permite realizarea unor simulari în modulul Motion Study, unde nu este
necesară discretizarea (Mesh-are) componentelor ansamblului.
Modulul Simulation, necesită, pentru toate cazurile simulate, discretizarea anterioară a
componentelor care vor face parte din simulare. Cu cât gradul de discretizare este mai mare, cu
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atât numarul de elemente finite, şi noduri aferente, este mai mare şi simularea are o acurateţe
ridicată.
Figura 4.2 relevă imaginea discretizării adaptive fine a roţilor dinţate aflate în angrenare,
putându-se observa că în punctele de inflexiune mare, numărul elementelor este mai mare,
dimensiunea lor mai mică şi, desigur, densitatea crescută.
Fixarea roţilor s-a făcut ca fiind de tip rulment, adică montate pe rulmenţi, mişcarea
suprafeţelor cilindrice interioare, fiind de rotaţie în acelaşi plan. Contactul a fost ales de tip
global, fără posibilitate de penetrare a vreunei suprafeţe.

Figura 4.2 Discretizarea adaptivă a ansamblului roţilor dinţate
Cu această ocazie, s-a dedus că datorită diferenţei de volum între stratul de acoperire
fluoropolimerică, acesta având grosimea de ordinul câtorva zeci de microni (25 - 40 μm), şi
restul corpurilor, acesta nu este discretizat satisfăcător, marimea elemntelor finite fiind mult prea
mare pentru ca simularea să aibe rezultate bune.
S-a decis ca simularile pentru solicitarea de contact, să fie facute prin decuparea unui flanc
de dinte, cu grosime de 0,5 mm, pe care se va ataşa un strat de material cu o grosime de 0,03 mm
cu caracteristici corespunzătoare materialului polimeric.
Şi în cazul contactului sferă - plan, grosimile materialelor folosite ca suport, nu vor fi mai
mari de 0,5 mm, pentru ca discretizarea să aibă nivel ridicat.
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4.3 Studiu de mişcare pentru determinarea vitezelor relative de alunecare

Modulul Motion Study, oferă posibilitatea simulării studii lor de mişcare. În condiţiile
stabilirii cu precizie a dependinţelor între componentele asamblate, aplicarea corectă a forţelor şi
momentelor care intervin, prevederea unor contacte corespunzătoare între suprafeţele şi muchiile
aflate în contact, rezultatele vor avea o acurateţe sporită.
În figura 4.3 sunt prezentate rezultatele simulării de mişcare, care a avut ca scop
determinarea vitezei relative de alunecare între flancurile omoloage a doi dinţi aparţinand roţilor
dinţate aflate în angrenare, având turaţii de 500, 1000 şi 1500 rot / min.

Figura 4.3 Simulare de mişcare pentru determinarea vitezei relative, la viteze de rotaţie ale
pinionului de 500, 1000 şi 1500 rot / min
Liniile roşii verticale din graficele evoluţiei vitezei, aflate în dreapta jos în fiecare imagine,
indică momentul la care s-a prelevat valoarea. În imagine se mai poate vedea o săgeată de
culoare verde, generată tot în momentul amintit şi corespunzătoare locului de înregistrare a
vitezei relative.
Pentru antrenarea pinionului, s-a prevăzut o mişcare cirulară uniformă, generată de un motor
virtual. Locul de aplicare al mişcării s-a stabilit pe partea frontală a pinionului cît mai aproape de
arbore.
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Pe partea frontală opusă a roţii conduse, s-a prevăzut un cuplu rezistiv de acţiune constantă
10 Nm, în sens antagonist, cu locul de aplicaţie cât mai aproape de arbore, în scopul menţinerii
contactului între flancuri.
Viteza relativă s-a determinat între muchia de cap a flancului pinionului şi muchia de bază a
flancului omolog aparţinând roţii conduse (punctul B, figura 3.12, capitolul 3). Asemănător,
viteza relativă s-a determinat şi între muchia de bază a flancului pinionului şi muchia de cap a
flancului omolog aparţinând roţii conduse (punctul A, figura 3.12, capitolul 3).
Aşa cum s-a calculat în capitolul 3, şi din simulare a reieşit că, în punctul B viteza este
superioară, valorile rezultate fiind cu aproximativ 1,3% mai mari decât cele calculate.
4.4 Simulare cu element finit a contactului între flancurile omoloage

Conform celor stabilite în subcapitolul 4.2, pentru simularea cu element finit solicitării de
contact, au fost decupate suprafeţele metalice ale roţilor suport, împreună cu stratul
fluoropolimeric aplicat [19, 72].
4.4.1

Simularea statică a solicitării de contact

Pentru simularea statică, porţiunea metalică a flancurilor a fost considerată perfect rigidă.
Unul din flancuri a fost fixat, iar pe suprafaţa concavă a celuilalt s-a distribuit o forţă distribuită,
astfel încât presiunea maximă pe suprafaţa de contact să fie de 30, 15, 5 N / mm2.

a)

b)

Figura 4.4 a) Discretizarea adaptivă a unei porţiuni subţiri a flancului roţilor; b) Linia presiunii
de contact între flancuri omoloage
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Suprafaţa de contact dintre cei doi fluoropolimeri, s-a definit ca şi contact între suprafeţe
cilindrice, singura direcţie pe care a fost permisă deplasarea fiind cea normală la suprafaţa de
contact.
Figura 4.4 a), arată modul cum s-a realzat fixarea, aplicarea presiunii şi discretizarea
suprafeţelor. Suprafaţa de contact rezultată în urma solicitării se observă în figura 4.4 b).
Deplasarea datorată compresiunii în cazul contactului polimer - polimer a fost de 3,9, 3,15 şi
0,7 μm. Pentru metal polimer 1,9, 1,4 şi 0,5. Diferenţa de curbură a suprafeţelor, nu a condus la
diferenţe semnificative ale valorilor.
Având aceste valori, se pot calcula, cu relaţiile de la capitolul 3, suprafeţele de contact.
S-a încercat o simulare prin modelarea contactului înttre cilindrii analitici, în Motion Study,
discretizandu-se doar una dintre suprafetele fluoropolimerice.
Rezultatele au fost destul de aproape de ce se preconiza, însă, prin comparaţie cu cele
determinate anterior prin simularea cu element finit, precizia lor era destul de mică, valorile
diferind cu procente între 11 şi 35%.
Prin analogie, s-a renunţat ulterior la acest model de simulare rezultatele fiind ignorate, el
fiind totuşi recomandat în cazul în care nu se doreşte o mare acurateţe a valorilor, ci doar
ajungerea rapidă la valori orientative. Acest model are avantajul că este rezolvat mai rapid de
către program şi nu necesită multe resurse.

a)

b)

Figura 4.5 Simularea solicitarii de contact între cilindrii amalitici de raze egale: a) Compresiunea
suprafeţei; b) Tensiunile dezvoltate în materialul fluoropolimeric
Se apreciază că rezultatele vizibile în figura 4.5 a) şi b), au caracter orientativ, cu marjă de
eroare de până la 35%.
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4.4.2

Simularea dinamică a solicitării de contact

Condiţiile solicitarii dinamice liniare sunt asemanatoare cu cele de la solicitarea statică, în
plus fiind necesar a se defini curba de solicitare, precum şi frecvenţa cu care aceasta se exercită
[19, 72].
Curba de progresie a forţei de solicitare s-a stabilit după o funcţie sinusoidală şi cu o
frecvenţă de 8,3, 16,6 şi 25 Hz, corespunzătoare celei de angrenare la turaţii de 500, 1000 şi
1500 rot / min.
Solicitările s-au efectuat atât de-a lungul normalei la suprafaţa de contact, cât şi pentru cazul
unei scurte alunecări laterale, figura 4.6.
Săgeţile de culoare roşie simbolizează direcţia şi distribuţia forţei pe suprafaţa considerată în
planul superior.
Vârfurile de săgeţi, de culoare albastră, prezintă modul de interacţiune dintre suprafeţele
fluoropolimerice testate, celelalte corpuri au fost suprimate vizual, penrtu a avea o mai bună
perspectivă asupra fenomenului.
Prin săgeţile de culoare verde, s-a simbolizat fixarea elementului inferior pe cele trei axe.

Figura 4.6 Distribuţia presiunii pe suprafaţa de contact, în cazul alunecarii spre dreapta a parţii
superioare
Ca o observaţie calitativă, s-a constat că în cazul alunecării laterale, locul presiunii maxime
pe suprafaţa de contact, cât şi deplasarea maximă, se modifică în sensul alunecării, pentru partea
mobilă, şi invers, pentru cea fixată.
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4.5 Proiectarea şi simularea dispozitivului tribologic de testare Ball - on - Disc

Dispozitivul trebuie să corespundă tipului de testare la uzura prin frecare de alunecare, să
asigure vitezele de alunecare necesare şi să facă posibilă încărcarea suprafeţelor în timpul
funcţionării.
4.5.1

Conceperea structurală şi funcţională a dispozitivului

Pentru testarea uzurii suprafeţelor la frecarea de alunecare, s-au dezvoltat, în ultima perioadă,
diverse echipamente de testare, dintre acestea, cel mai recent este pin - on - disk –ul [12]. Acesta
presupune un disc în mişcare de rotaţie acoperit cu materialul de testat, asupra căruia apasă un
pin, dintr-un material cu un grad de uzură net superior. Discul are o turaţie variabilă, stabilită
prin calcul sau din necesitatea determinată anterior, ca urmare a altor teste. Încărcarea se face
prin ataşare unor greutăţi etalonate, sau alte dispozitive considerate. Gradul de uzură se apreciaza
după cantitatea de material îndepărtată, în procesul de uzare, prin cântărirea precisă a solidului
testat. O altă variantă de apreciere a uzurii, este aceea a măsurării adâncimii uzurii cu dispozitive
precise.
Conform necesităţilor, formulate în capitolele anterioare, cazul acesta presupune realizarea
unei turaţii variabile a discului, stabile în timp. Uzura se va realiza în cercuri concentrice, viteza
de alunecare se stabileşte prin calculul vitezei tangenţiale periferice la cercul de uzare.
Necesitatea încărcării variabile, rezultă din variaţia suprafeţei de contact dintre bilă şi
suprafaţa fluoropolimerică, pentru cazul contactului sferă - plan, în timpul procesului de uzare.
Pentru bila metalică pe suprafaţă polimerică, se determină aria de contact conform curburii bilei,
înălţimii de comprimare a materialului şi adâncimea uzurii. În cazul bilă acoperită pe suprafaţă
acoperită, se va considera aria în funcţie de jumătatea adâncimii de comprimare şi uzură.

Figura 4.7 Aria suplimentară de contact funcţie de adâncimea de uzare
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Figura 4.7, prezintă aria suplimentară maximă de contact, care se stabileşte, pentru
diferenţiere, în cazul uzurii complete a unui strat de fluoropolimer considerat de 0,03 mm
grosime. Se decide calculul ariei suplimentare, din 5 în 5 μm ai adâncimii de uzare şi
reîncărcarea corespunzătoare a suprafeţei de contact, fără întreruperea procesului.
Datorită necesităţii abordării unei încărcări variabile, care să poată fi modificată în timpul
funcţionării, se va adopta varianta încărcării prin intermediul unui arc elicoidal de compresiune,
a cărei constantă elastică va fi determinată experimental. Pentru simulare, constanta elastică se
va aproxima prin analogie cu valorile arcurilor existente pe piaţă.
Transmiterea forţei de încărcare, se va face prin intermediul unui braţ, care trebuie să
satisfacă două condiţii: să permită doar o mişcare culisantă de-a lungul direcţiei de exercitare a
forţei cu frecare minimă şi comportare rigidă, în domeniul forţelor de încărcare abordate la
testare. Pentru realizarea suprimării celorlalte mişcări, articulaţia culisantă formată între braţ şi
ax, va prezenta o teşitură, aşa cum se poate observa în figura 4.8. Axul va fi fixat împreună cu
suportul axului de rotaţie al discului.

Figura 4.8 Detalierea dispozitivului Ball-on-Disc, cu indicarea direcţiilor şi sensurilor de rotaţie,
translaţie şi ajustare
Pentru a permite ajustarea distanşei faţă de centrul de rotaţie, braţul prezintă o tijă, de
asemenea teşită, de-a lungul căreia se fixează dispozitivul de prindere a bilei, numit cap port bilă.
Capul port bilă prezintă o gaură filetată M4, ca prin intermediul unui şurub să se poată stabili
raza cercului de testare a uzurii.
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Având în vedere grosimea de numai câţiva zeci de microni a stratului fluoropolimeric testat,
discul acoperit nu trebuie să prezinte bătăi radiale, erorile radiale mici, nu afectează decât
distanţa radială parcursă de bilă în cadrul testelor de uzare.
Prelucrarea componentelor în privinţa erorilor, datorită grosimii stratului de testat, rezultă a fi
de foarte mare precizie. Tocmai în acest sens, pentru a compensa eventualele erori de prelucrare,
s-a prevazut încărcarea elastică şi articulaţia braţului culisantă. Astfel, în cazul unor mici bătai
axiale, bila nu va solicita stratul pâna la griparea în substratul metalic de bază, arcul de
compresiune preluând aceste deplasări foarte mici, fără ca forţa de încărcare să sufere modifică
semnificative.
4.5.2

Dimensionarea componentelor ansamblului Ball - on - Disc

Dimensionarea componentelor rezultă atât din cerinţele stabilite pentru testare, cât şi din
condiţiile funcţionale şi de rezistenţă. Din condiţiile de testare, s-a stabilit raza bilei la 4,5 mm şi
forţa maximă de compresiune a arcului la 100 N. Conform numărului de încercări, preconizate
pentru o etapă de testare, a fost ales diametrul discului metalic, suportul depunerii
fluoropolimerice, la 140 mm. Se va folosi, pentru antrenarea discului, un motor de curent
continuu cu un raport cuplu - turaţie, liniar, şi o turaţie de 1500 rot / min.
În cazul testarii contactului dintre două suprafeţe plane, în câteva locuri, pe suprafaţa bilei se
vor practica teşituri cu diametrul de 0,56 mm, care asigură o suprafaţă cu aria de 1 mm2.
S-au stabilit şi corelat cotele de prelucrare şi rigozităţile componentelor, luând în considerare
aspectul funcţional al acestora. Acestea sunt indicate în desenele tehnice de execuţie ale pieselor,
de la anexa 2.
Dimensiunile şi materialele de execuţie pentru axul de culisare a braţului, tija braţului şi
discul suport, s-au stabilit după simularea statică a diferitelor cazuri de solicitări. Şi acestea sunt
indicate în desenele tehnice de execuţie anexate.
Se dau câteva valori dimensionale, pentru o eventuală evaluare dimensională a ansamblului:
-

tija braţului are diametrul de 10 mm, lungimea de 100 mm, cu filet M10 lung de 10
mm. Tija se va înfileta în articulaţia braţului;

-

discul suport are diametrul de 140 mm, gosimea de 5 mm şi gaura centrală de 10 mm;

-

articulaţia braţului are diametrul exterior de 50 mm, interior 13 mm, înălţimea 25
mm;

-

axul de culisare a braţului are diametrul de 13 mm, lungimea de 180 mm, si filet M12
pe o lungime de 60 mm;

-

arcul are diametrul interior de 13,5 mm, exterior 17,5 mm şi lungimea de 100 mm;

-

bila este de rulment, tratată special împotriva uzurii, cu diametrul de 9 mm.
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4.6 Proiectarea şi simularea dispozitivului de testare pe generatoarea flancului dintelui
Roto-Oscilator

Dispozitivul se doreşte a fi un adaptor de mişcare, care să transforme o mişcare de rotaţie
uniform circulară, într-o mişcare de oscilaţie circulară. Acest lucru va realiza un mare avantaj din
punctul de vedere al cercetării experimentale, şi anume dacă pe o pereche de roţi dinţate se poate
realiza un singur test, cu un astfel de dipozitiv, numărul de teste posibil de realizat pe o pereche
de roţi dinţate va creşte substanţial, el fiind limitat de numărul de dinţi ai roţii, de modul de
adaptare a testarii cu condiţiile de testare şi uzura celorlalte componente necesare angrenării
corecte.
Nu în ultimul rând, acesta trebuie să raspundă cerinţelor de simplitate constructivă şi
funcţională, precizie de funcţionare şi siguranţă în exploatare.
Proiectarea unui astfel de dispozitiv a presupus o analiză geometric - funcţională, care
determină mişcarea şi forma aceteia în funcţie de necesităţi şi moduri de testare; o analiză
constructiv funcţională, care să ţină seama de datele analizei precedente, în funcţie de care se
proiectează piesele componente şi modul de asamblare, pentru a realiza, deopotrivă, prin
simulare funcţionalitatea ansamblului, determinarea modului şi posibilităţilor de execuţie
practică a componentelor, de siguranţă la operare, prin simularea diferitelor solicitări limită şi
atribuirea de materiale, precizii de prelucrare şi rugozităţi [10].
4.6.1

Analiza geometric - funcţională a dispozitivului

În această etapă se doreşte corelarea geometrică a necesităţilor funcţionale de testare. Acest
lucru presupune, într-o primă fază, studierea relocării reductorului, pe vechiul stand, astfel încât
să se obţină o distanţă între centrele axiale, în planul lateral al reductorului, ale arborelui de
intrare în reductor şi axul motorului de antrenare. Datorită structurii constructive a suportului
principal al standului, distanţa dintre axe va putea fi stabilită într-o plajă de 50 - 55 mm.
Mişcarea va fi transmisă plan - paralel, iar axele de rotaţie vor fi situate paralel la acelaţi
nivel faţă de suportul principal al standului.
Pentru a putea realiza teste pe un singur dinte, sau chiar pe o porţiune a flancului acestuia,
arborele de intrare în reductor trebuie să se rotescă în jurul axei proprii cu un unghi
corespunzător.
Astfel, s-a urmărit determinarea unghiului de rotaţie a pinionului, pentru angrenarea pe
suprafaţa unui flanc înreg, sau a unei porţiuni a acestuia. Se ţine cont de faptul că, dantura este
înclinată cu β = 9o faţă de generatoarea cilindrului de bază.
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Unghiul corespunzător angrenării unui flanc în secţiune după normala la flancul dintelui θa,
se determină pe baza figurii 3.12 de la capitolul 3:
θa = θ A – θ B

(4.3)

unde θA şi θB sunt unghiurile dintre raza cercului de bază din punctul de intersecţie cu tangenta
comună şi raza unui cerc care ar intersecta punctul A, respectiv B.

a)

b)

c)
Figura 4.9 Schemele analitice de dimensionare a dispozitivului Roto-Oscilator. Rezultă unghiuri
de: a) 17o, b) 28o şi c) 39o
Prin folosirea funcţiei arctg, se determină θA,B funcţie de raza cilindrului de bază şi
segmentele deja calculate la capitolul 3. Rezultă θa = 23, 82o.
Pentru găsirea valorii unghiului corespunzător înclinării dintelui θi, se calculează într-o primă
fază lungimea arcului corespunzător unghiului la centrul roţii si, ca fiind cateta triunghiului
dreptunghic desfăşurat de pe suprafaţa cilindrului de bază, a cărui ipotenuză este înfăşurătoarea
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pe cilidru, iar cateta alăturată lăţimea roţii b. Apoi, în funcţie de lungimea arcului, se determină
unghiul corespunzător.
θi = si / r1b

(4.4)

si = tgβ . b

(4.5)

Pentru θi = 14,05o, rezultă un unghi de angrenare total θat = θa + θi = 37,86o ≈ 38o.
Schemele analitice de dimensionare geometrică au condus la stabilirea cercurilor principale
de calcul a unghiurilor de oscilaţie, lungimii segmentului dintre centrele instantanee de rotaţie şi,
implicit la stabilirea valorică a unghiurilor de oscilaţie. Cu linii punctate au fost delimitate ariile
de acoperire corespunzătoare unghiurilor calculate.
Considerând fixă distanţa de 55 mm dintre cercurile principale de rotaţie, distanţa de 40 mm
dintre centrele instantanee de rotaţie şi raza de 14 mm a cercului mic corespunzător axului
motorului de antrenare, s-a determinat plaja de variaţie a razei cerculi mare, corespunzător axului
pinionului, între 28 şi 61 mm. Acestei variaţii de rază, îi corespunde o variaţie a unghiului de
oscilaţie, între 39o şi 17o, figura 4.9.
Astfel, s-a obţinut o variaţie a unghiului de oscilaţie de la 1, 03 ori mai mare, până la 2, 23
ori mai mică. Având în vedere faptul că, angrenarea pe suprafaţa unui întreg flanc, reprezintă
maximul necesar, iar micşorarea plajei până la mai puţin de jumătate este suficientă pentru
studiul unei porţiuni de flanc, rezultatul este apreciat ca fiind în concordanţă cu cerinţa de testare.
4.6.2

Analiza constructiv - funcţională prin simulare a Roto - Oscilatorului

Structura constructivă a dispozitivului trebuie realizată astfel încât să satisfacă modul de
mişcare

corespunzător transformării mişcării de rotaţie continuă, într-o mişcare de rotaţie

incompletă sub un unghi variabil (figura 4.10).
Componentele proiecate, vor asigura adaptarea dispozitivului pentru montarea pe axele
pinionului şi motorului (flanşe), transmiterea mişcării de la un ax la altul (manivela), crearea
posibilităţii de ajustare a unghiului (element de ajustarea unghiului de oscilaţie),

permiterea

rotirii relative a axului pinionului faţă de punctul instantaneu de rotaţie aferent (element de
fixare), transmiterea mişcării de rotaţie între flanşe şi manivelă ca şi cuple de rotaţie plane
(bolţuri şi rulmenţi).
Toate mişcările, de rotaţie sau translaţie, se execută în planuri paralele, pentru a nu crea
premisa dezvoltarii altor mişcări perturbatoare, care ar duce la solicitari nedorite, vibraţii mari şi
zgomote în timpul funcţionării.
Mişcările de rotaţie relativă, cuplele de rotatie plane, sunt proiectate ca lagăre de rostogolire
cu bile (rulmenţi).
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Flanşele asigură prinderea şi adaptarea dispozitivului la axele pinionului şi motorului de
antrenare, fiind solicitate la întindere, în lungul axelor, şi forfecare, perpendicular pe acestea.
Prinderea acestora se asigură prin şase şuruburi M6, dispuse echidistant, înfiletate în acestea,
prin intermediul cărora se fixeaza de flanşele exitente pe arbori. Flanşele exitente sunt fixate prin
presare şi pene.
Manivela este solicitată la întindere şi asigură prinderea rulmenţilor.
Bolţurile sunt ambutisate în flanşe prin încălzire şi presare. Ele sunt solicitate la încovoiere,
dată fiind încastrarea lor în flanşe.

Figura 4.10 Descrierea dispozitivului Roto-Oscilator şi indicarea părţilor componente
Elementul de ajustare a unghiului de oscilaţie, prezintă un gol central, care permite variaţia
acestui unghi ca distanţă faţă de centrul flanşei pinionului. Astfel, asigură o distanţă axială
variabilă între 28 şi 61 mm.
Elementul de fixare, asigură poziţia elementului de ajustare a unghiului, nepermiţând rotirea
relativă faţă de axa flanşei pinionului. Însă, datorită şuruburilor de strângere, situate în
extremitatea diametrală, permite rotirea flanşei pinionului, când se doreşte acest lucru.
Vederea în perspectivă a ansamblului, oferită de figura 4.11 a), permite observarea mişcării
de ajustare şi rotire relativă, ca sens şi direcţie, prin săgeţi bidirecţionale punctate.
Imaginea din figura 4.11 b), permite vizualizarea frontală a dispozitivului, unde se poate
observa că centrele axelor de rotaţie sunt dispuse la acelaşi nivel, în plan frontal.
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a)

b)

Figura 4.11 a) Vedere de ansamblu a Roto-Oscilatorului, cu indicarea sensurilor de rotaţie şi ajustare; b)
Vedere frontală de contur

4.6.3

Simularea solicitarilor la care este supus dispozitivul. Consideraţii cu
caracter practic

Dispozitivul funcţionează în anumite condiţii dinamice de viteză şi acceleraţie, care creează
solicitări complexe asupra pieselor componente.
Presupunând că, accidental, mecanismul se blochează în timpul funcţionării, blocajul având
loc după dispozitivul proiectat, se pot distruge anumite parţi, care vor necesita mult timp şi mulţi
bani pentru remediere, si pot duce chiar la accidente de muncă. De aceea, un pas important, este
acela al stabilirii unui element de sacrificiu, care să cedeze într-un mod controlat, pentru a nu
exista riscul vătămării corporale sau al pagubelor însemnate. Acesta putând fi executat rapid,
datorită complezităţii scăzute.
Figura 4.12, prezintă o discretizare foarte fină, adaptivă, a ansamblului simplificat. Se
observă locul de aplicare al cuplului de antrenare (săgeţile violet), fixările rigide dintre elementul
de ajustare - elementul de fixare şi elementul de fixare - flanşa pinionului, pe suprafaţa cilindrică
exterioară. Suprafaţa din spate a flanşei pinionului, s-a fixat absolut. Suprafaţa cilindrică
interioară a flanşei axului motorului, s-a fixat ca rulment, permiţând doar rotaţia în jurul axei
proprii. Între bolţuri şi manivelă, au fost prevăzute, de asemenea, fixari de tip lagăr de alunecare.
Simulările s-au realizat în condiţii limită, statice la valoarea cuplului maxim dezvoltat de
motor, dinamice pentru frecvenţele corespunzătoare angrenării la turaţiile cerute pentru testare.
Au fost determinate astfel locul unde dispozitivul este solicitat cel mai puternic şi modul în
care cedează componenta stabilită pentru sacrificiu.
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Figura 4.12 Discretizarea adaptivă a ansamblului Roto-Oscilator
În figura 4.13, se indică locul unde apare solicitarea cea mai importantă, adică la baza
bolţului flanşei motorului, acolo unde acesta este solicitat la încovoiere. În consecinţa acesta se
va redimensiona, pentru creşterea rezistenţei la încovoiere.

Figura 4.13 Determinarea şi localizarea solicitarii maxime von Mises
Totodată, razele de racord au fost crescute şi s-a procedat la teşirea muchiilor exterioare pe
0,5 mm la 45o.
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Componenta de sacrificiu, figura 4.14, a fost aleasă manivela, ea cedând în sensul ruperii sau
supraîntinderii în dreptul rulmentului aparţinător flanşei pinionului. Acest fapt produce oprirea
din funcţionare a reductorului, fară ai aduce vreu prejudiciu, şi manivela rămâne ataşată celuilalt
rulment, necoducând la loviri sau vătămări corporale grave.

Figura 4.14 Determinarea şi localizarea deformaţiei maxime
Teşirea nu ajută doar la diminuarea tensiunilor din punctele concentratoare, ci şi, în caz de
rupere / desprindere a pieselor, diminuarea pagubelor.
Pentru determinarea unghiului de oscilaţie, precum şi a vitezelor şi acceleraţiilor aparute la
diferite turaţii ale motorului şi roţilor din reductor, s-a realizat un model de simulare în modulul
Motion Study.
Se poate vedea, în figura 4.15, că prin ajustarea razei cu ajutorul elemntului de ajustare a
unghiului, s-au obţinut cu precizie unghiurile de oscilaţie necesare.
Odată cu creşterea turaţiei şi datorită schimbărilor de sens a rotaţiei, la capetele unghiului de
oscilaţie apar acceleraţii şi deceleraţii de valori mari, mai ales datorită inerţiei maselor în mişcare
de rotaţie. Însă, datorită formei sinusoidale de acceleraţie şi deceleraţie, acestea sunt importante,
dar nu distructive.
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Locul de manifestare a acceleraţiei, poate fi introdus calitativ în cercetare, sub forma
influenţei dinamice asupra uzării. Porţiunea pe care viteza variază liniar, poate fi, de asemenea,
considerată pentru modul şi felul în care influenţează procesul de uzură.
Porţiunea aferentă mijlocului unghiului de oscilaţie, corespunde condiţiei de angrenare
normală, unde viteza este constantă. Turaţia pinionului, în acel punct, fiind egală cu produsul
dintre raportul distanţelor la centru a celor două axe ale bolţurilor şi turaţia axului motorului.

a)

b)

c)
Figura 4.15 Simularea mişcării pentru determinarea variaţiei unghiului de oscilaţie: a) 17o; b)
28o; c) 39o
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Ca şi observaţie practică, la execuţie, se va prevedea ca rulmentul flanşei motorului, să fie
radial - axial, pentru evitarea solicitarilor axiale, în cazul erorilor de plan - paralelism datorate
execuţiei deficitare a pieselor.
Rulmenţii se vor alege după valorile forţelor de solicitare, reieşite din simulare, prin
aproximarea superioară a acestora, pentru regimul de oboseală, din cataloagele oferite de
producător.
4.7 Concluzii şi contribuţii şi personale

Datorită tipologiei structurale diferite, a acestor roţi dinţate, a trebuit elaborat un model
numeric diferit de analiza, pentru cazul solicitarii de contact. Acesta presupune realizarea unui
model geometric al roţilor dinţate, cu acurateţe crescută, adică implementarea curbei evolventice
a flancurilor, prin ecuaţiile parametrice ale acesteia cu ajutorul curbei Spline. Analiza numerică
s-a derulat în două etape: Motion Simulation - Simulare de Mişcare şi Simulation Study Simulare cu element finit.
Din simulările de mişcare, unde nu este necesară discretizarea componentelor sau
ansamblului care se analizează, s-au obţinut parametrii cinetostatici: forţe, momente şi presiuni,
care determină parametrii cinematici de formă a mişcării şi implică parametrii dinamici de viteză
şi acceleraţie.
Simulările cu element finit, au condus la obţinerea cu precizie a locului şi modului de
manifestare a presiunii maxime, exprimată ca tensiune von Mises, şi efectele acesteia prin
deplasări şi alungiri.
Ţinându-se cont de rezultatele analitice şi experimentale, obţinute din analizele şi simulările
cu element finit în SolidWorks, s-au proiectat, două noi dispozitive de testare, menite să satisfacă
adaptiv, necesitatea şi condiţiile de testare complexe, pe care cazul roţilor dinţate
fluoropolimerizate îl prezintă:
- primul dispozitiv proiectat şi analizat a fost dispozitivul tribologic Ball - on - Disc. Acesta
urmând să fie folosit pentru testarea preliminară a materialului fluoropolimeric, în condiţii
variate. Datele care vor fi obţinute, vor constitui punctul de plecare pentru încercările la
solicitarea de contact. Un avantaj important, creat de acest dispozitiv, îl constituie posibilitatea
de adaptare a forţei care crează presiunea de contact, în mod continuu, fără întreruperea
procesului de uzare;
- cel de-al doilea dispozitiv, Roto-Oscilatorul, crează un avantaj deosebit, facilitând testarea
variată şi multiplă a materialului de acoperire, aplicat pe flancul dinţilor în angrenare. Acest
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dispozitiv, face posibilă testarea unui întreg flanc de dinte, sau a unei anumite porţiuni a acestuia,
prin simpla modificare a valorii unghiului de oscilaţie. Un alt mare avantaj al acestui dispozitiv,
este acela al simplităţii structurale şi de realizare, precum şi al funcţionării sigure.
Contribuţii personale

Modelul ansamblului roţilor dinţate aflate în angrenare, a fost realizat cu precizie, prin
implementarea curbei evolventice cu ajutorul curbei spline definită prin ecuaţii parametrice.
Partea experimentală a fost structurată şi organizată cu precizie, ţinându-se cont de cele mai
variate forme de manifestare a solicitării de contact. Toate variabilele considerate ca prezentând
o implicare importantă în modul de comportare a suprafeţelor, au fost considerate condiţii de
testare în analiza cu element finit.
S-au proiectat două dispozitive de testare practică a capacităţii de încărcare, primul pentru
testarea preliminară, Ball - on - Disc, şi al doilea pentru cea propriu-zisă, Roto - Oscilatorul.
Au fost realizate optimizări analitco-eperimentale ale dispozitivelor Ball - on - Disc şi Roto Oscilator, în vederea îmbunătăţirii calităţii funcţionale ale acestora, având ca scop creşterea
acurateţii şi preciziei de testare experimentală a solicitării de contact.
În cazul dispozitivului Ball - on - Disc, efectul unor eventualele bătăi radiale, datorate unor
eroări în prelucrarea suprafeţelor, a fost diminuat prin folosirea unor arcuri elicoidale de
compresiune, ca şi element de creare a forţei de apăsare necesară. Compensarea variţiilor
presiunii de contact, datorate creşterii suprafeţei de contact, odată cu avansarea adâncimii de
uzare, a fost realizată prin facilitarea unei modificări continue a forţei de apăsare.
Dispozitivul Roto - Oscilator a fost proiectat astfel încât, în cazul deteriorării acestuia sau a
altei componente a echipamentului pe care-l deserveşte, să preia, print-un element special
conceput, solicitările apărute. De aceea, a fost stabilită o componentă cu rol de sacrificiu, care în
marea parte a cazurilor de deteriorare presupuse, va ceda fără să provoace daune materiale
însemnate sau vătămări corporale persoanelor care operează cu dispozitivul.
Desenele tehnice de execuţie a componentelor dispozitivelor, au fost realizate cu precizie şi
atenţie, în vederea unei execuţii conforme a acestora.
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Capitolul 5. Testarea experimentală preliminară a depunerii fluoropolimerice
cu ajutorul dispozitivului tribologic proiectat şi realizat Ball - on - Disc
Testarea preliminară a oboselii de contact în cazul materialului fluoropolimeric de acoperire,
presupune realizarea condiţiilor de testare, stabilirea parametrilor şi a valorilor acestora, precum
şi analiza univariată a datelor rezultate. Interpretarea ştiinţifică a datelor rezultate, are ca scop
atribuirea fenomenologică a valorilor şi determinarea cauzală a acestora.
5.1 Determinarea suprafeţelor de contact pentru cele patru cazuri de contact

Acoperirea fluoropolimerică prezintă o tipologie poroasă a suprafeţei, ca de altfel toate
materialele plastice şi polimerice, necesitând o comprimare incipientă a acesteia, pentru a se
ajunge la valori determinante ale parametrilor fizico - mecanici.
5.1.1

Rularea iniţială a suprafeţelor - Rodarea

Necesitatea rulării iniţiale a suprafeţelor, corespunzătoare rodajului materialelor metalice,
rezidă din faptul că, materialele cu o astfel de structură nu reacţionează încă de la început cu
aceeaşi rezistenţă mecanică, ca şi cum modulul de elasticitate ar fi altul.
Dacă se exercită o anumită forţă de apasare asupra materialului, semnificativă pentru
materialul în cauză, se va observa că, la îndepărtarea acţiunii acesteia, materialul nu revine
complet imediat, ci durează o perioadă de timp considerabilă, întrucâtva proporţională cu forţa,
până ce acesta va recupera poziţia iniţială în proporţie de 100%. Repetându-se acţiunea, cu o
frecvenţă apreciabilă, pentru un contact mecanic, s-a observat că, materialul nu mai revine la
starile iniţiale anterioare, iar distanţa de comprimare se micşorează. După câţiva astfel de ciclii,
materialu va începe să recupereze în totalitate poziţia iniţială, iar adâncimea de comprimare va
avea o valoare stabilă.
Acestui comportament şi perioadei corespunzătoare, i s-a atribuit denumirea de rodaj. Un
lucru foarte important, este acela că în funcţie de grosimea stratului, materialul îşi modifică
această perioadă de rodaj. De aceea se concluzionează ca fiind importantă determinarea forţei /
presiunii şi perioadei de rodaj, pentru tipurile diferite de plastice şi polimeri, funcţie de grosimea
stratului.
În cadrul prezentei cercetări, materialul a fost rulat în cicli de câte un minut, la o presiune de
aproximativ zece ori mai mică decăt cea statică, sugerată de producător, până când acesta si-a
revenit total la starea iniţială, după încetarea exercitării presiunii.
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Astfel, de la cei 39 μm grosime iniţială a stratului, după rodare s-a ajuns la 35 μm.
Necunoscându-se modulul de elasticitate, dar luându-se în considerare unul corespunzător
polimerilor rezistenţi 2,5 GPa, s-a trecut la experimentarea mărimii suprafeţei de contact, prin
exercitarea unor forţe şi măsurarea adâncimii de comprimare / strivire cu ceasul comparator
micrometric etalonat.
5.1.2

Determinarea iniţială a suprafeţelor în contact

A fost generată o foaie de calcul în Excel, unde s-a implementat algoritmul calculului de
contact pentru cele patru cazuri de suprafeţe propuse pentru testare, în funcţie de adâncimea de
strivire: suprafaţă sferică - suprafaţă plană (S - P), când ambele suprafeţe fluoropolimerizate (F F), şi suprafaţă plană - suprafaţă plană (P - P), când sfera este metalică (M - F), conform
capitolului 3. Determinarea ariilor suprafeţelor iniţiale de contact (A), aria discului (Sc) a cărui
rază este coarda şi aria suprafeţei calotei sferice (Ss) corespunzătoare arcului s, s-a făcut pentru
valori ale presiunii de contact de 30, 15 şi 5 N / mm2.
Tabelul 5. 1 Tabelul cu datele dimensionale de contact.
Material Contact

M-F

M-F

F-F

F-F

S-P

P-P

S-P

P-P

Ss

Sc

(mm2)

(mm2)

pM

pmed

F

h (μm)

c (mm)

0.002

0.26830 0.05655

-

5.04

2.64

0.38

0.0025

0.29996 0.07069

-

15.18

7.95

1.43

0.003

0.32858 0.08482

-

30.07

15.75

3.4

0.0015

0.73236

-

0.42125

4.99

4.99

2.1

0.002

0.76830

-

0.46361

15.10

15.10

7

0.0025

0.79996

-

0.50260

29.84

29.84

15

0.001

0.18973 0.02827

-

5.04

2.64

0.19

0.0015

0.23236 0.04241

-

15.03

7.87

0.85

0.002

0.26830 0.05655

-

30.11

15.77

2.27

(N/mm2) (N/mm2)

(N)

0.00075 0.66431

-

0.34660

5.19

5.19

1.8

0.0015

0.73236

-

0.42125

15.19

15.19

6.4

0.00175 0.75097

-

0.44293

30.03

30.03

13.3

Trebuie considerat faptul că, pentru ambele suprafeţe fluoropolimerizate (F - F), adîncimea
de strivire va fi considerată la jumătate, iar pentru cazul când sfera este metalică (M - F), va fi
considerată întreaga valoare.
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Figura 5.1 Adâncimea de comprimare în funcţie de presiunea maximă de contact
Cunoscând forţa (F) care a generat deplasarea de comprimare (h) şi coarda (c) aferentă
acesteia, conform relaţiilor de la capitolul 3, s-au determinat presiunea maximă (pM) de contact şi
presiunea medie (pmed).

Figura 5.2 Aria iniţială de contact în funcţie de forţa de apăsare
5.1.3

Calculul suprafeţelor progresive reale de contact

Aşa cum s-a arătat în subcapitolul 4.5.1, necesitatea încărcării variabile, rezultă din variaţia
semnificativă, progresiv cu adâncimea de uzură, a suprafeţei de contact între sferă şi suprafaţa
fluoropolimerică, pentru cazul contactului sferă - plan (fig. 5.1).
Din necesitatea de a pastra o presiune de contact constantă, s-a hotărât mărirea proporţională
a forţei de acţionare. Această procedură de proporţionalizare, a fost efectuată la fiecare pas de 5
μm adâncime de uzură, fără întreruperea procesului testării. Varianta încărcării prin intermediul
unui arc elicoidal de compresiune, facilitează implementarea unei astfel de proceduri.
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Figura 5.3 Analiza suprafeţelor pentru cazurile de contact sferic şi plan
Se observă în figura 5.3 modul de uzare a suprafeţei, precum şi situaţia limită, în care startul
fluoropolimeric este complet uzat. Pentru cazul contactului punctiform, figura 5.3 a) şi b), se
observă o discrepanţă foarte importantă între momentul începutului de testare, căruia-i
corespunde situaţia a), şi sfârşitului de testare b). Comparativ, pentru cazul unei presiuni maxime
de 5 N/mm2, la inceput, contactul are un diametru de 0,1897 mm, ca la sfârsitul testului, în cazul
unui strat de 35 μm grosime, acesta să ajungă la 1,1203 mm. Particularitatea ariei de contact, este
arătată în figura 5.3 b), unde sunt date doar zonele efective de contact, fără aria uzată datorită
deplasării relative a suprafeţelor.În cazul contactului plan, ponderea evolutivă a suprafeţei de
contact, datorate adâncimii de uzare, este mult mai puţin semnificativă, în comparaţie cu aria
iniţială (figura 5.3 c) şi d)).
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Tabelul 5. 2 Rezultatele analizei dimensionale a suprafeţelor progresive în cazul contactului
sferic.
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În tabelul 5.2, valorile parametrilor geometrici şi statici de contact, corespund contactului
pseudo-punctiform sferic, pentru cazul ambelor suprafeţe polimerice şi al sferei metalice pe
suprafaţă polimerică. Ca urmare a diferenţei nesemnificative între aria iniţială punctiformă de
contact, calculată după arcul de suprafaţă sau după coardă, aceasta se consideră după arc.
Pentru ambele suprafeţe fluoropolimerice, o sferă de rază R = 4,5 mm, asupra căreia se
execută o forţă F = 6,6 N, se comprimă pe o distanţă de h = 0,001 μm, generând o suprafaţă As
căreia-i corespunde un arc s şi o coardă c. Pentru o uzură progresivă hv cu o adâncime maximă
ht, rezultând hr adâmcimea momentană, se determină coarda suprafeţei reale de contact C şi arcul
S cărora le corespunde aria Asm. Datorită deplasării discului fluoropolimerizat, din Asm se scade
aria canalului de uzură Ass, rezultând aria reala de contact Ar corespunzătoare contactului lateral
suplimentar datorat pătrunderii sferei în materialul de acoperire. Atr aria totală reală de contact,
se obţine prin însumarea celor două zone de contact. Pe suprafaţa reală totală de contact avem o
presiune maximă pM şi o presiune medie pmed. Pentru testele de transfer de căldură, este necesar
să se cunoască suprafaţa generatoare de căldură. Pentru aceasta, s-a presupus că pe o arie
corespunzătoare procentului presiunii medii din presiunea maximă, este distribuită presiunea
maximă şi la acea arie Atr med, se limitează suprafaţa de contact.

Figura 5.4 Evoluţia ariei reale de contact funcţie de forţa de apăsare
pentru a menţine valorile presiunii maxime, în condiţiile uzurii progresive
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Conform analizei geometrice de contact, ponderea ariei suplimentare de contact, în cazul
contactului plan, este mai puţin semnificativă, dar nu se poate neglija.

Figura 5.5 Evoluţia ariei reale de contact funcţie de forţa de apăsare
pentru a menţine valorile presiunii maxime, în condiţiile uzurii progresive
Aria totală rezultată Atr se obţine din însumarea ariei rămase Ar cu aria de contact efectiv As.
Ar rezultă prin scăderea ariei datorată căii de uzare Ass din aria corespunzătoare calotei sferice
datorate adâncimii de uzură Asm.
Atr = Ar + As

(5.1)

Ar = Asm + Ass

(5.2)

Asm şi As se obţin cu relaţia 3.10, după ce s-au calculat coarzile c, C şi arcele s, S
corespunzătoare, în funcţie de evoluţia adâncimii de uzare hr şi adâncimii de comprimare h, cu
relaţiile 3.6, 3.8 şi 3.9.
Aria rămasă
Ar = s . S
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Tabelul 5. 3 Rezultatele analizei dimensionale a suprafeţelor progresive pentru contactul plan
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În tabelul 5.3, valorile parametrilor geometrici şi statici de contact, corespund contactului
plan, pentru cazul ambelor suprafeţe fluoropolimerice şi al sferei metalice pe suprafaţă
fluoropolimerică.
5.2 Consideraţii de ordin practic pentru pregătirea dispozitivului pentru testare

Dispozitivul tribologic Ball - on - Disk, are o structură aplicată şi adaptată cerinţelor de
testare, de aceea, trebuie acordată o atenţie deosebită pregătirii acestuia pentru realizarea testării.
Pentru că în practică, accidental sau voit, se poate ajunge la o lubrifiere săracă, sunt
considerate importante încercările în asemenea condiţii. Acest tip de test a fost denumit “One Touch” şi se realizează prin umezirea suprafeţelor înainte de începerea testului. Prin aceasta se
poate deduce şi capacitatea de păstrare / menţinere a ungerii, de către stratul fluoropolimeric, în
timpul funcţionării.
Din condiţiile de testare, rezultă că: pentru viteze relative mari, se aleg zonele de pe discul
fluoropolimerizat, mai îndepartate; testările pe suprafţă nelubrifiată, se realizează înainte celor cu
lubrifiere.
Discul s-a impărţit în trei sectoare, corespunzătoare treptelor de viteză relativă de 700, 1400
şi 2100 mm/s, fiecăreia alocându-i-se, pe raza discului, aproximativ 17 mm.
Pentru ca la comprimarea arcului elicoidal, cuplajul elastic, prin înfiletarea piuliţei destinate
din faza de proiecatare, acesta să nu se tensioneze în lungul spirei, datorită frecării cu piuliţa,
creind astfel un cuplu de torsiune, s-a prevăzut un lagar de alunecare axial, rulment cu un rând de
bile de tip 51102 (figura 5.6).
Înaintea fiecarei testări, se va rula suprafaţa de contact timp de 30 secunde, în cazul
presiunilor de 15 şi 30 N/mm2, un minut, în cazul presiunii de 5 N/mm2, pentru tasarea suprafeţei
şi obţinere grosimii reale de testare.
Folosindu-se cinci discuri, pentru realizarea a cel puţin cinci încercări pentru fiecare caz de
testare, iar grosimile straturilor depuse fiind diferite, s-a realizat o proporţionalizare între
grosimea stratului şi durata uzurii, şi apoi o corelare a valorilor.
Din cele cinci încercări, se va obţine valoarea medie, prin realizarea mediei aritmetice a
valorilor obţinute.
Măsurătorile adâncimii de uzură, se vor face prin intermediul unui ceas comparator cu
unitatea de bază de 1 μm, putând fi apreciată cu o mică eroare atât jumătatea, cât şi sfertul
acestui domeniu.
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Figura 5.6 Imaginea descriptivă a dispozitivului tribologic experimental Ball - on – Disk
(Anexa 2)
Începutul testarii, presupune:
-

măsurarea valorii corespunzătoare grosimii incipiente a stratului fluoropolimeric;

-

punctele de masură sunt două, pe capul port bilă şi, pe aceeaşi direcţie, dar în sens opus, pe
articulaţia braţului;

-

pornirea motorului de antrenare şi stabilirea turaţiei corepunzătoare;

-

pornirea circuitului de semnalizare a uzurii complete.
5.3 Testarea preliminară propriu-zisă. Prelevarea rezultatelor

La începutul fiecarei testări experimentale, se comprimă arcul la lungimea necesară
executarii unei forţe de compresiune dorite. Lungimea se masoară cu şublerul, valoarea acesteia
se stabileşte conform figurii 5.7, corespunzător plajei de forţe se alege unul din arcurile
prevăzute. Se menţionează că, arcurile sunt de tipul elicoidal cu rigiditate progresivă, adaptate
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pentru tipul de testare. Materialul din care s-au realizat arcurile, 1.4568RS, este cu 20% mai
puternic decât oţelul inoxidabil.Acest material aparţine grupei oţelului inoxidabil 1.4568, cu
descrierea scurtă X7CrNiAl17-7, conform EN 10270-3.

Figura 5.7 Caracteristicile arcurilor elicoidale folosite în cadrul experimentelor
După tasarea incipientă a stratului fluoropolimeric, se masoară relativ la suprafaţa
nesolicitată, adâncimea corespunzătoare începutului de experiment. Masurătoarea se face în trei
locuri, plasate la 120o trigonometrice unul de altul. Cea de-a patra valoare, reiese din măsurarea
relativă a deplasării articulaţiei mobile a braţului, faţă de suportul axului care-l susţine. Valoarea
considerată ca utilă, reprezintă media aritmetică a valorilor prelevate.
Pentru compensarea valorii presiunii maxime, în funcţie de adâncimea uzurii, se menţine
ceasul comparator pe articulaţia braţului.
Suprafaţă plană

Figura 5.8 Aspectul vizual al bilelor în zonele de contact după utilizare
Figura 5.8, reliefeză aspectul vizual al bilelor folosite pentru contactul sferic, după utilizare,
şi punctele de prelucrare a acestora, pentru obţinerea suprafeţelor plane.
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Uzura completă a stratului, s-a semnalat printr-un circuit electric simplu, alimentat la 3Vcc,
care presupune un LED de culoare roşie înseriat cu o rezistenţă de limitare a curentului. Circuitul
electric se închide odată cu uzura materialului depus, realizânduse contactul metalic între bilă şi
disc, astfel închizându-se şi circuitul electric. Circuitul nu prezintă risc de electrocutare, datorită
tensiunii foarte scăzute şi curentului mic. LED se aprinde, la început periodic, deoarece stratul nu
se distruge pe tot perimetrul cercului de uzură în acelaşi timp, efectul fiind de pâlpâire, ca după
uzura completă, să rămână aprins în permanenţă.
Testele experimentale au decurs astfel:
-

contactul pseudo-punctiform sferic
o la trei presiuni de contact: 5, 15 şi 30 N/mm2;
o pentru fiecare presiune de contact, s-au testat trei viteze de alunecare relativă: 700,

1400 şi 2100 mm/s;
o corespunzător fiecărei viteze de alunecare, i-au corespuns condiţiile de lubrifiere:

uscată, One-Touch (săracă) şi continuuă.
-

contact plan
o presiune de contact: 5, 15 şi 30 N/mm2;
o viteză de alunecare relativă: 700 mm/s;
o condiţiile de lubrifiere: uscată şi continuuă.

Justificarea restricţionării numărului de testări în cazul contactului plan, rezidă din
nesemnificativele diferenţe, observate, ale gradului de uzură, faţă de contactul sferic. Scopul,
declarat de la început, al alegerii contactului plan pentru testare, a fost acela al determinării
diferenţelor posibile între formele de contact.
5.4 Consideraţii asupra aspectelor vizuale ale materialului fluoropolimeric după
realizarea testelor experimentale

De la bun început, trebuie menţionat faptul că imaginile aparţin ultimului disc testat
experimental, dar logica şi structura de testare este identica ca pentru toate cele cinci discuri
supuse experimentelor.
Urmele uzurii, sau căile de uzare, sunt prezentate în figura 5.9 A, numerotate în vederea
diferenţierii clare în cadrul analizei. Figura prezintă, în imaginea B, discul fluoropolimerizat
înaintea începerii testelor, imediat după tratamentul de acoperire fluoropolimerică cu Xylan
1052.
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Grosimea iniţială măsurată a stratului fluoropolimeric, aparţinand discului din imaginea B, a
fost de 38,5 μm.
Se observă aspectul poros de culoare verde închis, al materialului de acoperire, şi prezenţa
unor gropiţe de mici dimensiuni, pe suprafaţa acestuia. După tasarea iniţială, materialul se
omogenizează, aspectul acestuia se schimbă, din punctul de vedere al gropiţelor şi porozităţii,
acestea dispar, iar stratul schimbă nunţa inchisă a culorii verzi, cu una semnificativ mai deschisa
şi un pic lucioasă.

Figura 5.9 A - urmele uzării, B - aspectul iniţial al stratului de acoperire
Se observa în figura 5.9 A, aproape de zona centrală a razei discului, trei puncte de exfoliere
a suprafeţei fluoropolimerizate, de dimensiuni şi aspecte diferite. Ele au apărut la primele cicluri
de contact, în faza de tasare, fiind puse pe seama unui defect de aplicare a stratului.
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În figura 5.10, se realizează o mărire a zonei corespunzătoare defectului semnalat în figura
anterioară, de zece ori în imaginea a şi cincizeci de ori în b, pentru sublinierea aspectului de
exfoliere accidentală şi a modului vizual de manifestare a acestuia.
Mărirea vizuală a zonelor de defect şi căilor de uzare, s-a făcut cu ajutorul unui microscop
optic tip MC6, fabricat de OPTICA ROMÂNĂ din Bucureşti, aflat în dotarea laboratoarelor
Facultăţii de Mecanică şi Ştiinţa Materialelor din cadrul universităţii Eftimie-Murgu Reşiţa.
Imaginile sunt obţinute prin aportul calificat al personalului care desrveşte aceste laboratoare.
Se poate observa că, modul de uzură a suprafeţelor este diferit, în funcţie de natura
contactului, sferic (S) sau plan (P), natura suprafeţelor fluoropolimerizate (F) sau metalice (M),
condiţiile de testare: uscată, One-Touch sau lubrifiat continuu.

Figura 5.10 Mărirea zonei defectului de aplicare a stratului de Xylan 1052
Contactul plan corespunde urmelor 1, 3, 4, 5, 7 şi 8. Se precizează că, urmele 1, 3 şi 8
corespund contactului dintre ambele suprafeţe acoperite în condiţiile frecării de alunecare uscată,
iar 4, 5 şi 7 lubrifierii continue. Se observă că, alunecării uscate îi corespund urmele mai late şi
schimbarea nuanţei de culoare a materialului de bază. Schimbarea culorii se pune pe seama
încălzirii mai accentuate a căii de alunecare în ultima fază de uzare a stratului fluoropolimeric.
Cel mai accentuat fenomen la frecarea uscată, a fost acela de ardere a stratului aflat în contact
şi transformarea acestuia într-o pulbere de culoare neagră. Bineînţeles, rapiditatea deteriorării
stratului este proporţională cu viteza de alunecare şi sarcina aplicată.
În acelaşi timp, s-a constatat că, pentru sarcini mari, dar viteze reduse, stratul de
fluoropolimer, prezintă exfolieri pe zone mici, adiacente traseului de uzare.
Contactul sferic, prezintă, proporţional, celeaşi caracteristici, doar că, dimensional, ele sunt
mai greu de observat. Calitativ, se poate aprecia zona 6 de frecare uscată, în comparaţie cu zona
13, 14 de frecare lubrifiată continuu.
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Zonele cu lubrifiere săracă, au un aspect intermediar, însă, mai apropiat de cele cu lubrifiere
continua, decât de cele cu frecare uscată, 18, 19.

Figura 5.11 Aspectul urmelor de uzare după o mărire de 50 ori
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5.5 Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale

Toate datele prelevate din experimentele desfăşurate, sunt centralizate şi prelucrate cu
ajutorul programului Excel, care crează, în acelaşi timp, graficele de interpretare cantitativă şi
calitativă a rezultatelor.
Tabelu 5.4, prezintă o structură logică de organizare a rezultatelor, după natura suprafeţelor,
modul de contact, condiţiile de testare. Ca funcţie de vitezele de alunecare şi presiunea de
contact, se prezintă valorile aferente duratelor de uzare.
Valorile corespunzătoare minutelor pentru o corelare corectă, au fost calculate ca procente
din ore şi luate în considerare ca atare, în cazul afişării în formă grafic-evolutivă.
Tabelul 5. 4 Organizarea şi structurarea datelor prelevate din experimente
Căile
de
Uzare

Felul

Xylan

Contactului

1052

Lubrifiere

2

Acoperită

13
16

4

Metalică

17

2.10

0.61

0.11

1400

5

15

30

1.15

0.50

0.17

0.97

0.42

0.14

2100

5

15

30

0.54

0.27

0.08

0.68

0.34

0.10

700

5

15

30

42.4

16.40

2.50

17.81

6.89

1.05

1400

5

15

30

18.20

7.40

1.00

15.29

6.22

0.84

2100

5

15

30

9.50

4.20

0.40

11.97

5.29

0.50

700

5

15

30

43.20

17.10

5.40

18.14

7.18

2.27

1400

5

15

30

19.10

8.00

2.10

16.04

6.72

1.76

2100

5

15

30

10.20

4.50

1.20

12.85

5.67

1.51

700

5

15

30

5.20

1.55

0.50

2.18

0.65

0.21

1400

5

15

30

1.50

0.40

0.20

1.26

0.34

0.17

2100

5

15

30

0.55

0.20

0.10

0.69

0.25

0.13

700

5

15

30

42.00

17.40

2.30

17.64

7.31

0.97

1400

5

15

30

16.06

7.50

0.55

13.49

6.30

0.46

2100

5

15

30

9.20

4.10

0.30

11.59

5.17

0.38

700

5

15

30

42.50

17.00

2.50

17.85

7.14

1.05

1400

5

15

30

17.10

8.30

1.05

14.36

6.97

0.88

2100

5

15

30

10.00

5.00

0.47

12.60

6.30

0.59

Uscat

700

5

15

30

5.50

1.05

0.30

2.31

0.44

0.13

Continuu

700

5

15

30

40.00

16.10

6.30

16.80

6.76

2.65

Uscat

700

5

15

30

5.40

1.50

0.50

2.27

0.63

0.21

Continuu

700

5

15

30

36.40

16.20

7.40

15.29

6.80

3.11

OneTouch

OneTouch

Continuu

19 | 21
1
10
3
8

Coated
Plan
Uncoated

(x 105)
0.25

9

14

(h.min)
1.45

Uscat

12

(N/mm2)

Număr de Cicluri

5.00

Sferic

5

(mm/s)

Timp de Uzare

30

Continuu

18 | 20

Contact
15

22
-

Alunecare
5

7
11

Prisiune de

700
Uscat

6

Viteză de

Pentru valorile afişate îngroşat, s-au urmarit evoluţiile adâncimii de strivire, în cazul unei
singure testări, din cadrul grupei valorice respective. Evoluţiile au fost folosite pentru a
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determina

caracteristica

modului

de

uzură,

aceasta

având

valoarea

unei

aprecieri

comportamentale calitative a stratului fluoropolimeric testat.
5.5.1

Evoluţia uzurii funcţie de variaţia presiunii de contact şi vitezei relative de
alunecare

În regimul de testare fără lubrifiere, se constată o uzură rapidă a stratului la toate regimurile
de viteză şi presiune de contact. Oarecum liniară pe porţiunea corespunzătoare vitezelor mari şi
încărcarilor, uzarea stratului fluoropolimeric scade mai ales pentru viteze mici, pentru încărcări
reduse.

Figura 5.12 Evoluţia uzurii pentru contactul sferic mixt
O evoluţie bună şi grupată, este observată în cazul lubrifierii, chiar şi în condiţii sărace, fapt
care conduce la ideea unei bune aderenţe şi menţinere a uleiului pe stratul fluoropolimeric, care
poate fi datorată şi porozităţii acestuia, figura 5.12.
Aşa cum este şi normal, cea mai bună comportare a stratului fluoropolimeric, se înregistrează
pentru cazul lubrifierii continue. Pe lângă scăderea frecării de alunecare, uleiul mai poate acţiona
şi în sensul racirii părţii superioare a stratului de acoperire, în zona de contact mecanic.
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Acest comportament al materialului studiat, poate fi apreciat mai bine dacă s-ar putea corela
aceste rezultate, cu un factor de influenţă a temperaturii.
Contactul sferic acoperit, nu oferă diferenţe majore, faţă de cel mixt. Mici diferenţe se pot
observa pentru încărcările de 30 N/mm2, unde, în cazurile contactului mixt, valorile sunt mult
mai grupate. Pentru încărcarile medii, 15 N/mm2, valorile prezintă o grupare, oarecum, inversă,
faţă de cazul amintit anterior.

Figura 5.13 Evoluţia uzurii pentru contactul sferic acoperit
Se constată o asemănare comportamentală a contactului plan cu cel sferic în ambele variante,
acoperit şi mixt, figurile: 5.12, 5.13 şi 5.14, atât ca formă evolutivă, cât şi ca valori absolute.
Mici deosebiri apar în cazul încărcărilor şi solicitărilor medii, în cazul lubrifierii continue.
Vitezele relative nu oferă o diferenţiere majoră în cazurile regimurilor de funcţionare cu
lubrifiere de tip One - Touch şi continuă, mai ales în zonele cu încărcări mari, se observă, însă, o
mică departajare pe zona corespunzătoare încărcării scăzute de 5 N/mm2.
O diferenţiere majoră se manifestă, pentru întreaga plajă de variaţie a încărcării şi vitezelor
relative de alunecare, pentru toate cazurile de alunecare uscată şi de alunecare cu lubrifiere,
indiferent de natura acesteia.
Datorită suprafeţei de contact mult mai mare, decât în cazul contactului sferic, era de aşteptat
ca procesul de uzare să decurgă diferit de cel al contactului pseudo-punctiform, generatorul de
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căldură, care conduce la modificarea parametrilor fizico-mecanici ai materialului, fiind suprafaţa
de contact, figura 5.14.

Contact Plan la 700 mm/s

2

Tensiunea de Contact (N/mm )

29

24

19

14

9

4
-1.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

5

NHE (x10 )
Coated - Dry

Uncoated - Dry

Uncoated - Continuous

Coated - Continuous

Figura 5.14 Caracteristica evolutivă a uzării pentru solicitările de contact plan
Aportul mai mare de temperatură, prin marime şi persistenţă, adus de contactul plan, în mod
normal, nu s-a constatat în experimente.
5.5.2

Caracteristicile evolutive ale uzării la presiune de contact constantă şi
variaţia în trepte a vitezei relative de alunecare

Caracteristica tipologic-evolutivă a uzării stratului fluoropolimeric, ca forma de evoluţie,
prezintă un interes deosebit în stabilirea zonelor de interes.
Astfel, pentru cazurile unei presiuni maxime de contact 30 N/mm2, la cele trei trepte de
viteză, se prezintă evoluţia adâncimii de uzare, la intervale de timp progresive: 0, 0h01m,
0h05m, 0h10m, 0h20m, 0h30m, 0h.40m, 0h50m, 1h, 1h20m, 1h40m, 12h, 2h20m, 2h40m, 3h,
3h20m, 3h40m, 4h, 4h20m, 4h40m, 5h, 5h20m, 5h40m (h - ore, m - minute).
În figura 5.15, se observă o detaşare a caracteristicii corespunzătoare lubrifierii continue şi
ambelor suprafeţe acoperite, precum şi o regrupare, fără diferenţe semnificative, a suprafetei
neacoperite cu grupul celor puţin lubrifiate.
Acest lucru, se pune pe seama presiunii mai mari de contact, care se formează între două
suprafeţe considerate rigide şi un singur strat de acoperire, precum şi grosimii stratului.
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Figura 5.15 Tipologia evolutivă a adâncimii uzurii, la 30 N/mm2 presiune de contact şi 700 mm/s
viteză relativă de alunecare
Figura 5.16, prezintă o revenire a suprafeţei neacoperite lubrifiate continuu, pastrând, totuşi,
o distanţă relativ mare de suprafaţa acoperită şi lubrifiată continuu.

Figura 5.16 Tipologia uzurii, la 30 N/mm2 presiune de contact şi 1400 mm/s viteză relativă de
alunecare
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Interesant este scăderea semnificativă a duratei de uzare a materialului fluoropolimeric, în
cazul caontactului puţin lubrifiat, ea se atribuie exclusiv creşterii vitezei de alunecare.
La 2100 mm/s viteză relativă de alunecare, cumulată cu presiunea de contact de 30 N/mm2,
chiar şi în cazul lubrifierii continue, uzura progresează rapid, pastrându-se, totusi, caracterul
tipologic evolutiv al acesteia. Aici, grupurile sunt evidenţiate clar şi, se constată că, depind doar
de modul de lubrifiere, figura 5.17.

Figura 5.17 Evoluţia uzurii stratului fluoropolimeric, la 30 N/mm2 presiune de contact şi 2100
mm/s viteză relativă de alunecare
Ca o concluzie a celor trei grafice, se poate sesiza faptul că, în primele maxim 5 minute,
depinzând de solicitari, condiţii şi viteză, stratul fluoropolimeric se comportă asemanător
metalelor în perioada de rodaj, uzîndu-se rapid până la aproximativ 85% din grosimea totală.
Apoi urmează o involuţie lină, unde viteza de uzare este mult mai mică faţă de cazul anterior,
până la aproximativ 30% din grosimea iniţială.
După această perioadă cu uzare relativă lentă, urmează o altă perioadă de scădere bruscă, nu
la fel de rapidă ca prima, dar mult mai semnificativă ca cea de dinainte.
O concluzie justă, ar fi aceea că, se poate imagina un tipic evolutiv de uzură a stratului
fluoropolimeric, care nu depinde, ca formă, de viteza de alunecare sau presiunea de contact.
Se pot evidenţia trei zone: zona de rodaj, zona de funcţionare şi zona de risc. Zona de
funcţionare, se poate adopta ca fiind zona normală de lucru, unde stratul are o grosime suficientă
pentru a amortiza şocurile specifice angrenării şi uzarea se manifestă cu cea mai mică progresie.
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În zona de risc, materialul rămâne cu o grosime puţin semnificativă pentru a mai fi eficient în
procesul de amortizare, iar progresia uzării se face rapid şi cu un declin imprvizibil.
5.5.3

Perioada de uzare funcţie de variaţia vitezei de alunecare şi încărcare

Perioada de uzare a unui material, reprezintă o caracteristică importantă şi definitorie, care se
consideră atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ în cadrul unei cercetări
experimentale.
Cantitativ, pentru timpul efectiv alocat procesului respectiv, cand se urmăreşte o determinare
căt mai exactă a acestuia, pentru a se putea premedita oprirea accidentala a unui proces şi a se lua
masuri de înlocuire sau refacere, după caz.
Calitativ, pentru aprecierea importanţei şi necesităţii materialului respectiv, pe baza
informaţiilor structurate din experimentarea în condiţii variate de lucru.

Contact Acoperit

19.00

5

Număr de Cicluri (x10)

17.00
15.00
13.00
11.00
9.00
7.00
5.00
3.00
1.00
-1.00

650

850

1050

1250

1450

1650

1850

2050

Viteza de Alunecare (mm/s)
Uscat / 5 N
Uscat / 15 N
Uscat / 30 N

One-Touch / 5 N
One-Touch / 15 N
One-Touch / 30 N

Continuu / 5 N
Continuu / 15 N
Continuu / 30 N

Figura 5.18 Numărul ciclurilor de uzare caracteristic ambelor suprafeţe acoperite
În figura 5.18, se poate observa o partajare clară a familiilor de curbe catacteristice
corespunzătoare timpului de uzare, în funcţie de condiţiile de lucru. Astfel, se disting condiţii
grele de lucru specifice acestui material, în care uzura se realizează rapid, ele fiind caracteristice
unei înărcari mari. Al doilea factor important este viteza relativă de alunecare, care, mai ales în
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condiţiile lipsei vreunei lubrifieri, determină, cumulativ cu încărcarea, creşterea proporţională a
vitezei de uzare.
O altă apreciere cu caracter calitativ, este aceea că, timpul necesar uzurii materialului scade
mai mult datorită încărcării de contact, decât vitezei de alunecare. Caracteristică care a fost pusă
pe seama unui coeficient de frecare mare, determinând o forţă mare de frecare şi o înncălzire a
stratului fluoropolimeric.
Uzarea datorată vitezei de frecare, s-a pus pe seama capacităţi precare de transmitere a
caldurii către materialul de bază, pentru a se putea stabiliza termic, precum şi a calităţălor
tribologice slabe a acestui tip de material fluoropolimeric.
Datorită efectului îmbucurător, pe care ungerea îl are, e necesar să se insiste asupra calităţii şi
adaptabilităţii unui ulei la acest material. Dacă se va dori folosirea lui pe scară largă, un studiu
asupra eficienţei unei lubrifieri corecte, ar fi de dorit.

Contact Mixt

19.00
17.00

5

Număr de Cicluri (x10)

15.00
13.00
11.00
9.00
7.00
5.00
3.00
1.00
-1.00650

850

1050

1250

1450

1650

1850

2050

Viteza de Alunecare (mm/s)
Uscat / 5 N
Uscat / 15 N
Uscat / 30 N

One-Touch / 5 N
One-Touch / 15 N
One-Touch / 30 N

Continuu / 5 N
Continuu / 15 N
Continuu / 30 N

Figura 5.19 Numărul ciclurilor de uzare caracteristic contactului cu bilă neacoperită
Figura 5.19, reliefează un caracter neconform al valorii timpului de uzare, corespunzător
ungerii sărace, la încărcare mica 5 N/mm2 şi viteză de alunecare de 1400 mm/s. Celelalte curbe,
însă, se inscriu într-o tipologie evolutivă caracteristică.
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5.5.4

Aproximarea evoluţiei uzării prin interpolarea unei curbe de funcţie
cunoscută

Aproximarea unei curbe caracteristice, oferă posibilitate determinării grafico-analitice, a unor
valori în afara domeniului de testare.
Pentru determinarea experimentală a acestora, în funcţie de toate condiţiile experimentale, ar
fi nevoie de o perioadă de timp foarte mare.
Precizia de aproximare, se apreciază în funcţie de eroarea pătratică medie a valorilor
caracteristice curbei interpolate, faţă de cele reale.
Figura 5.20, prezintă interpolarea unor curbe exponenţiale şi afişarea valorilor constantelor
specifice.

Aproximarea Evoluţiei Uzării la 700 mm/s
Tensiunea de Contact (N/mm2)

29

24

19
-0.1062x

14

y = 32.937e
2
R = 0.9992

y = 36.29e

-0.1107x

2

R = 0.9925

9

4
-1.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

19.00

5

NHE (x10 )
Coated

Uncoated

Expon. (Coated)

Expon. (Uncoated)

Figura 5.20 Aproximarea prin interpolarea unei curbe exponenţiale
Totodată, se precizează că, eroarea patratică medie are valori maxime de: 0,9925, pentru
curba corespunzătoare sferei fluoropolimerizate şi 0,9992, pentru cea specifică sferei neacoperite
fluoropolimeric, acestea fiind apreciate ca foarte mici, crescând, astfel, precizia aproximării.
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5.6 Determinarea coeficienţilor de frecare dinamică pentru cazurile specifice de testare

Determinarea acestor coeficienţi, s-a abordat considerănd valori variate ale vitezei de frecare
relativă, cu modificări ale încărcării de contact.
Astfel, pentru testare, a fost utilizată flanşa torsiometrică a standului de probă cu traductorul
electronic aferent, ca indicator indirect al forţei de frecare.
Valorile încărcării de contact şi vitezele de frecare, s-au folosit cele din testarea propriu-zisă.
Condiţiile de testare au fost adoptate ca fiind elocvente, tot cele folosite în testare.
Forţa de frecare Ff a fost calculată cu
Ff = N . μ

(5.4)

unde N este normala la suprafaţă şi corespunde forţei de apăsare dezvoltate de arcul elicoidal,
iar μ coeficientul a cărui valori urmează a fi determinate.
Cunoscându-se distanţa până la centru r, determinată prin masurarea manuală cu şublerul,
rezultă cuplul de frecare rezistent Mfr necesar învingerii forţei de frecare
Mfr = Ff . r

(5.5)

Înaintea fiecărei masurători, a fost pornit dispozitivul în gol, pentru a se tara valoarea
datorată frecarii din lagăre.

Evoluţia Coeficientului de Frecare
0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

F-F/Uscat

M-F/Uscat

F-F/Lubrifiat

M-F/Lubrifiat

Figura 5.21 Evoluţia coeficientului de frecare în funcţie de natura contactului şi regimul de
lubrifiere
Au fost obţinute, astfel, următoarele valori pentru coeficientul de frecare dinamic:
-

μFF = 0,21 - specific contactului uscat între materialele floropolimerice;
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-

μMF = 0,167 - specific contactului uscat bilă de rulment - material fluoropolimeric;

-

μff = 0,062 - specific contactului lubrifiat între materialele floropolimerice;

-

μmf = 0,024 - specific contactului lubrifiat bilă de rulment - material fluoropolimeric.
Se precizează că testele au fost făcute pe perioadă scurtă, pentru ca să nu sufere influenţa

temperaturii acumulate în materialul de acoperire, care să determine modificarea factorilor
tribologici si, implicit, coeficientul de frecare.
Vitezele de alunecare, nu au modificat semnificativ rezultatele, ele acţionând doar în scurta
perioadă de regim tranzitoriu.
5.7 Determinarea influenţei temperaturii asupra comportării la uzare a materialului
fluoropolimeric

Influenţa temperaturii asupra materialelor plastice şi polimerice, este apreciată ca fiind
importantă şi hotărâtoare în menţinerea parametrilor tribologici şi fizico-mecanici ai acestora.
În sensul aceastei consideraţii, s-a realizat o determinare a dependenţei uzării de temperatură,
în condiţiile unor solicitări grele ale suprafeţei fluoropolimerizate.
Pentru măsurarea temperaturii, s-a folosit un dispozitiv de măsură în inflaroşu cu spot laser
Optris LS - E2006-01-A, aflat în dotarea Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi
Procese Termice (CCHAPT) , aparţinând Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa.
Aparatul oferă posibilitatea efecturii unor măsurători precise de la distanţă, pentru fixare este
dotat cu un trepied. Ca facilităţi, printre altele, posibilitatea de a seta materialul a cărui
temperatură urmează a fi înregistrată, memorarea discretă sau continuă a unui şir de valori
măsurate.
Determinările s-au facut prin adoptarea următoarelor condiţii:
-

măsurarea temperaturii materialului de acoperire la ieşirea din contact şi înregistrarea
evoluţiei acesteia, tinându-se cont de temperatura mediului ambiant;

-

condiţiile de contact au fost alese, ca fiind cele grele, specifice regimului uscat, presiunii
maxime şi vitezei maxime, avntajul constituindu-l condiţiile limită, unde efectul este cel mai
semnificativ şi timpul cel mai scurt de testare;

-

după determinarea evoluţiei normale a temperaturii, se va încălzi discul progresiv pe partea
opusă aplicării materialului, cu un foen electric, până când suprafaţa materialului va ajunge la
o temperatură dublă faţă de cea maximă înregistrată în condiţii normale de lucru. Discul şi
flanşa adaptoare vor asigura o inerţie termică mare, care să nu conducă la o fluctuaţie bruscă
a temperaturii;

ing. Ion - Cornel MITULEŢU

143

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate

-

după determinarea influenţei la supratemperatură, se va recurge la un spray cu aer comprimat
de tip FS5130, cu care se va răci, tot din partea din spate, discul acoperit, astfel încâ să se
menţină pe cât posibil temperatura după ieşirea din contact, la valorile iniţiale.
Tabelul 5. 5 Valorile de temperatură măsurate
pM

vs

(N/mm2) (mm/s)
30

Tstab (oC)
FF

MF

tstab (h)
FF MF

tu (h)
FF

MF

2100

100 100

-

-

0.03 0.08

2100

57

53

-

-

0.13 0.25

2100

20

20

-

0.3

0.2

0.37

Semnificaţia mărimilor din tabel:
Tstab - temperatura stabilă de functionare;
tu - timpul de uzare;
tstab - timpul de stabilizare al temperaturii;
Tamb = 18.8 oC - temperatura ambiantă.
Temperatura de stabilizare tstab, reprezintă valoarea la care se stabilizează temperatura
contact, după perioada sa evolutivă, datorată frecării de alunecare şi inerţiei termice a
materialului, precum şi capacităţii acestuia de transmitere a căldurii către materialul metalic de
bază.

Figura 5.22 Timpul de uzare funcţie de temperatura de lucru
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Se observă o liniaritate evolutivă a caracteristicii de temperatură, ea se datorează în mare
parte conjuncturii valorice a axei orizontale. Însă, căderea timpului de uzare este drastică şi mai
mult decât semnificativă, ceea ce înseamnă că, corelarea termică a capacităşii de încărcare, în
cazul unor astfel de materiale, este imperios necesară, figura 5.22.
Aceste dependenţe de temperatură, conduc la o apreciere asupra influenţei temperaturii mediului
de lucru, asupra timpului de uzare.
Tabelul 5. 6 Valorile temperaturii şi perioada de stabilizare, în funcţie de viteza de alunecare,
presiunea de contact şi regimul de testare.

Regim

Uscat

Ulei

vs
(mm/s)
700
700
700
1400
1400
1400
2100
2100
2100
700
700
700
1400
1400
1400
2100
2100
2100

pM
(N/mm2)
M
-F

FF

5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30

5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30

Tstab
(oC)
M F
F
F
52 50
56 54
58 56
53 51
57 54
58 57
53 52
57 53
59 58
46 48
48 49
50 50
48 49
51 50
52 52
49 52
53 54
54 55

tstab
(min)
M F
F
F
30 40
27 25
21 20
25 25
23 21
30 30
29 30
28 28
28 29
28 27
27 26
26 27
24 22
24 21

“-” semnul presupune creşterea temperaturii, până în momentul uzurii complete. Nu se
ajunge la un nivel de stabilizare.
5.8 Concluzii şi contribuţii personale

Realizarea constructivă şi optimizarea funcţională a dispozitivului tribologic Ball - on - Disc.
Compensarea descreşterii presiunii de contact, ca urmare a creşterii suprafeţei, a fost stabilit
să se efectueze după fiecare etapă de 5 μm uzaţi, determinându-se analitic valorile forţelor
necesare, pentru fiecare tip şi formă de contact.
A fost elaborat un procedeu pentru determinarea corectă a grosimii incipiente a stratului
fluoropolimeric şi a suprafeţei de contact iniţiale. Acesta presupune rodarea suprafeţei, prin
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tasarea ciclică a acesteia, până în momentul când, la încetarea exercitării forţei de apăsare,
nivelul la care revine suprafaţa este acelaşi, pentru trei cicluri succesive.
Ca parametru tribologic, coeficientul de frecare este cel mai reprezentativ, el a fost
determinat cu ajutorul flanşelor torsiometrice, în regimurile de funcţionare uscată şi lubrifiat,
corespunzător contactului acoperit sau mixt, rezultând un număr de patru valori. A fost constatat
faptul că, acesta nu depinde de viteza de alunecare relativă, dacă alunecarea nu durează o
perioadă relativ mare de timp, caz în care suprafaţa ar acumula căldură şi şi-ar schimba
parametrii fizico-mecanici. Modificări ale coeficientului de frecare, au fost sesizate sub forma
unor mici variaţii de cuplu, doar la tranziţia de la o valoare a vitezei la alta şi au durat exclusiv
cât perioada în sine.
De asemenea, corespunzător tipului de contact, acoperit sau mixt, a fost definit modul de
interpretare a adîncimii de uzare. Pentru contactul acoperit, se asumă jumătate din adâncimea de
comprimare a depunerii fluoropolimerice, cele două comprimându-se în egală măsură. În cazul
contactului mixt, suprafaţa metalică se consideră perfect rigidă, în comparaţie cu cea acoperită,
adâncimea de comprimare adoptându-se cea total măsurată.
Se face aprecierea că, materialul fluoropolimeric testat, Xylan 1052, prezintă proprietăţi
fizico-mecanice bune, pentru solicitări relativ scăzute, în privinţa presiunii de contact.
Odată cu creşterea presiunii de contact şi vitezelor relative de alunecare, datorate turaţiei,
geometriei flancurilor şi forţei de acţiune, rezistenţa materialului de acoperire scade semnificativ.
S-a observat că, cea mai importantă pondere în descreşterea perioadei de uzare, o are
presiunea de contact, comparativ cu viteza de alunecare, relativ la valorile acestora, folosite în
încercările experimentale.
Capacitatea de rezistenţă la contact, creşte semnificativ prin simpla lubrifiere de la începutul
testului, faţă de regimul de funcţionare uscat, fapt considerat foarte important, pe anumite
considerente de ordin practic. Diferenţa dintre regimul de lubrifiere săracă şi continuă, nu este la
fel de smnificativă, ca în cazul menţionat anterior.
Între geometria diferită de contact a suprafeţelor, plană sau sferică, nu a fost observată o
diferenţă importantă, în privinţa capacităţii de încărcare, şi datorită curburii foarte mici a
suprafeţei sferice, corespunzătoare unui unghi la centru cu valori foarte scăzute.
Prin măsurările efectuate în condiţiile unor presiuni de contact şi viteze relativ mari, s-au
determinat caracteristicile de evoluţie în timp ale adâncimii de uzare. Se observă o formă
tipologică de evoluţie, putându-se, astfel, concluziona că aceasta este caracteristică modului de
uzare a acestui material. Caracteristica poate fi împărţită în trei zone distincte: prima zonă
aparţine modului de uzare iniţială şi este atribuită perioadei de rodaj, cea de-a două zonă este cea
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corespunzătoare funcţionării normale, unde grosimea stratului prezintă interes din punct de
vedere al amortizării vibraţiilor, iar celei de-a treia i se atribuie un caracter de risc, materialul se
uzează rapid şi prezintă o importanţă mult diminuată pentru amortizarea vibraţiilor.
Au fost realizate, de asemenea, teste care presupun ca parametru de variaţie temperatura, se
evidenţiază clar, modul de influenţă al acesteia asupra capacităţii de încărcare, fapt care
constituie un avantaj informaţional semnificativ, în cazul implementării practice.
Contribuţii personale

S-au realizat optimizări tehnico - analitce ale dispozitivului Ball - on - Disc, prin
determinarea variaţiei necesare forţei de compensare a presiunii cu creşterea suprafeţei, în
vederea îmbunătăţirii calităţii

funcţional-experimentale a acestuia, având ca scop creşterea

acurateţii şi preciziei de testare experimentală a solicitării de contact. Efectul de torsiune, care
este introdus la comprimarea sau decomprimarea arcului elicoidal, a fost eliminat prin
interpunerea unui lagar de alunecare axial, între articulaţia braţului şi şaiba de sprijin a arcului.
S-a determinat necesitatea folosirii a două arcuri elicoidale de compresiune având caracteristică
rigidă, fără forţă iniţială şi cu limita maximă de 12 şi 120 N.
Partea experimentală a fost structurată şi organizată cu precizie, ţinându-se cont de cele
mai variate forme de manifestare a solicitării de contact. Toate variabilele considerate ca
prezentând o implicare importantă în modul de comportare la solicitarea de contact a
suprafeţelor, au fost considerate şi introduse ca şi condiţii de testare. Fiecare valoare admisă ca
rezultat al testării, s-a obţinut din cel puţin cinci încercări realizate în aceleaşi condiţii, pe discuri
diferite, prin calculul mediei aritmetice. După fiecare încercare, valorile se măsurau în două
puncte ale dispozitivului, capul port bilă şi articulaţia braţului. Acestea erau prelevate în trei
puncte de pe circumferinţa discului, dispuse la 120o unul faţă de celalalt. Valoarea adoptată, fiind
media aritmetică a celor şase valori, astfel obţinute.
Conform fenomenologiei solicitarii între suprafeţe diferite sau identice, coroborate cu
condiţiile de testare, s-au atribuit efectele observate, unor factori importanţi cu implicare clară în
determinarea analitică a solicitării de contact. Astfel, a fost determinată valoarea coeficientul de
frecare, corespunzător frecarii uscate sau lubrifiate şi tipurilor de contact acoperit sau mixt.
De asemenea, a fost determinată dependenţa perioadei de uzare în condiţii relativ grele,
viteza relativă de alunecare maxim considerată şi presiunea maximă de contact, ca funcţie de
temperatură.
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Datele prelevate din încercările experimentale, au fost centralizate şi structurate, astfel încât
graficele rezultate să conducă la o evaluare corectă şi multivariată a fenomenologiei solicitării de
contact.
Interpretarea rezultatelor a fost făcută, atât valoric, cât şi evolutiv, prezentându-se aspectele
cu caracter calitativ şi cantitativ, precum şi modul cauzal de implicare a acestora în
comportamentul suprafeţei fluoropolimerizate testate.
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Capitolul 6. Încercări experimentale asupra capacităţii de încărcare a roţilor
dinţate fluoropolimerizate, folosind dispozitivul special conceput Roto Oscilator
Tipologia constructivă specială a roţilor dinţate fluoropolimerizate a necesitat un algoritm de
structurare diferenţiată a organizării cercetarilor experimentale. Au fost delimitate patru categorii
de condiţii:
-

după natura contactului:
o între flancuri omoloage fluoropolimerizate (F - F);
o între un flanc fluoropolimrizat şi celălalt neacoperit, metalic (M - F).

-

după regimul de lucru:
o uscat, contactul între flancurile omoloage se realizează fără ungere;
o One-Touch (umed - ungere săracă), flancurile se lubrifiază o singură dată, la

începutul testului;
o continuu, se aplică o lubrifiere continuă a flancurilor.

-

după palierul de turaţii 300, 500 şi 700 rot/min;

-

după încărcarea angrenajului 5, 10 şi 15 N/mm2.

Modul de operare cu echipamentul de testare, presupune pregătirea standului în vederea
efectuării testelor, realizarea condiţiilor de testare, pornirea testului şi supravegherea acestuia,
finalizarea testului.
Stabilirea capacităţii de încărcare, în vederea realizării testelor, necesită efectuarea unor
proceduri de determinare a suprafeţei de contact, între flancurile omoloage ale dinţilor roţilor
dinţate aflate în angrenare, şi a forţei de acţiune necesare pentru stabilirea presiunii de contact
dorite.
Finalizarea testului, presupune uzura materialului fluoropolimeric depus pe suprafaţa
flancului dintelui, în punctele stabilite ca fiind de interes. Uzura acoperirii fluoropolimerice, a
fost determinată şi semnalată prin intermediul platformei de măsurarea a vibraţiilor Brüel /&
Kjaer, aflate în dotarea laboratorului Scolii Doctorale a Facultăţii de Mecanică şi Ingineria
Materialelor din cadrul Universităţii Eftimie-Murgu din Reşiţa. Totodată, s-a făcut şi o verificare
vizuală asupra aspectului flancului uzat, care este posibilă şi în timpul funcţionării standului, fără
a prezenta vreun pericol de accidentare.
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Testele s-au făcut în două etape, prima corespunzătoare contactului între suprafeţe acoperite,
iar cea de-a doua, după îndepărtarea stratului fluoropolimeric, uzat în prima etapă, de pe
suprafaţa a patru flancuri de dinţi consecutivi ai pinionului.
6.1 Aspectele structural-funcţionale ale standului de încercări experimentale

Această etapă, presupune efectuarea unor teste funcţionale asupra dispozitivului priectat, care
să scoată în evidenţă anumite inadvertenţe de ordin practic, întâlnite adesea la implementarea
fizică a unui nou echipament, dacă ele există.
6.1.1

Descrierea funcţională a dispozitivului Roto-Oscilator

Din capitolul IV, unde a fost descrisă structura şi modul de funcţionare al dispozitivului
(Anexa 3), se reamintesc piesele componente şi rolul funcţional, sub aspect practic, al
subansamblelor acestuia:
-

flanşa motorului, cu rol de conectare şi fixare, asamblare demontabilă cu şuruburi, a
dispozitivului cu axul motorului de antrenare, prezintă şi lăcaşul de ambutisare la cald,
asamblare nedemontabilă, a bolţului excentric radial;

-

bolţul flanşei motorului, care va deveni elementul conducător al cuplei de rotaţie plană,
împreună cu manivela;

-

manivela, element de rotaţie şi translaţie în plan, care transmite mişcarea dela axul
motorului, la axul reductorului. Aceasta conţine două lagare de alunecare de tip rulment
radial cu un rând de bile 6301 - RS;

Figura 6.1 Echipamentul de testare asamblat şi pregatit pentru efectuarea încercărilor
experimentale
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-

bolţul flanşei pinionului, este presat în lăcaşul special conceput al elementului de ajustare
a unghiului de oscilaţie. Acesta este al doilea element al celei de-a doua cupla de rotaţie
plană, realizată împreuna cu manivela;

-

elementul de ajustare a unghiului de oscilaţie, cuprinde lăcaşul de amplasare a bolţului şi
un canal interior de culisare şi rotaţie relativă, în jurul axului central al flanşei pinionului;

-

elementul de fixare, menţine elementul de ajustare a unghiului, solidar cu flanşa
pinionului, în poziţia şi la distanţa cerută prin condiţiile de testare;

-

flanşa pinionului, se fixează demontabil, cu şuruburi, pe axul pinionului, şi transmite
mişcarea de rotaţie, de la elementul de ajustare, prin intermediul elementului de fixare, la
axul de intrare în reductor.

Pentru crearea şi varierea cuplului mecanic rezistiv, la ieşirea reductorului, se va folosi un
dispozitiv mecanic simplu cu braţ. Acesta are două componente principale:
-

braţul radial, perpendicular pe axul de ieşire din reductor, fixat de flanşa acestuia printrun şurub M10;

-

arcul elicoidal de tracţiune, care crează forţa elastică.
6.1.2

Punerea în evidenţă a câtorva aspecte tehnico-practice importante

În acest moment, sunt necesare câteva lămuriri de ordin tehnic, cu caracter practic:
-

sunt folosite două arcuri de tracţiune cu caracteristică liniară, unul pentru crearea forţelor
de rezistenţă relativ mici (pâna la 100N), iar celalalt destinat celor mari (până la 500N);

-

arcul 1, are forţa iniţială 0 şi, este indicat să se folosească în deplină siguranţă, forţă
maximă 100N. Arcul 2, are forţa iniţială 90N şi cea maximă, de siguranţă, de 500N;

-

pentru a se evita tensiunile de întindere în lungul spirei, arcurile sunt fixate de suportul
standului printr-o articulaţie tip articulaţie sferică, care să permită rotaţia în jurul celor
trei axe.

-

prindera arcului pe braţul axului reductorului, s-a făcut prin intermediul unei bucşe, care
se roteşte în jurul unui bulon, articulaţie de rotaţie plană. Urechea de prindere a arcului,
se aplică pe bucşă şi se gresează, împreună cu întreaga articulaţie;

-

pentru a fi evitat efectul nedorit al erorilor de paralelism, datorită eventualelor execuţii
defectuoase ale pieselor componente, lagărul de alunecare aplicat pe bolţul flanşei
motorului, a fost prevăzut de tipul radial-oscilant.
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Roţi Fluoropolimerizate

Braţ

Bride
Flanşă Pinion
Element de Fixare
Flanşă Motor

Bolţ
Flanşă Motor
Manivelă

Cablu de Tracţiune
Rulment
Arc de Tracţiune

Figura 6.2 Descrierea structurală a instalaţiei experimentale
Ordinea de asamblare a componentelor:
-

se montează rulmenţii în manivelă;

-

se presează la cald, bolţurile în lăcaşele prevăzute;

-

se vor monta rulmenţii pe bolţuri, prin presare la cald;

-

se fixează flanşa pe axul motorului, cu ajutorul şuruburilor;

-

se introduce, liber, flanşa pinionului în canalul elementului de ajustare şi se fixează pe
axul pinionului prin ţuruburi;

-

se vor poziţiona pinionul şi roată, astfel încât poziţia de contact a flancurilor omoloage să
corespundă cu cea dorită pentru începutul angrenării;

-

se reglează elementul de ajustare, pentru unghiul corespunzător testării;

-

se înfiletează piuliţa M10, de pe filetul axial al flanşei pinionului;

-

se poziţionează elementul de fixare, prin suruburile diametrale.

Dispozitivul este pregătit de funcţionare, dar se va verifica, în prealabil, vizual,
corectitudinea reglării unghiului de oscilaţie, prin rotirea manuală a axului motorului, figura 6.3.
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Figura 6.3 Modul de angrenare a dinţilor în poziţia de mijloc a unghiului de oscilaţie
6.1.3

Modalitatea de încărcare a standului experimental. Aspecte tehnice cu
privire la problematica încărcării elastice

Foarte important este aspectul cu privire la modul de încărcare a reductorului. Acesta
cuprinde consideraţii tehnice extrem de importante. Datorită modului de lucru al întregului
echipament de testare, care presupune rotirea parţială oscilatorie a pinionului, la capetele de
cursă, au loc acceleraţii şi deceleraţii, în egală masură, foarte importante, datorate momentelor de
inerţie masice, mai ales cel introdus de roata condusă. Efectul acestora, cumulat cu jocul de flanc
între dinţii aflaţi în angrenare, la schimarea sensului de rotaţie, ar determina, negreşit, distrugerea
roţilor, prin ruperea dinţilor, şi vibraţii, însoţite de zgomote, majore. Diminuarea acestora, a fost
realizată prin forma de mişcare, care presupune o variaţie sinusoidală a vitezei, şi prin încărcarea
cu o forţă elastică a reductorului.
Forma de variaţie sinusoidală a vitezei, determină acceleraţii şi deceleraţii importante, însă,
nu sub formă de şocuri. Momentele de inerţie de la limitele unghiului de oscilaţie, fiind preluate
sinusoidal de catre dispozitivul Roto - Oscilator.
Cuplul de încărcare elastic, menţine flancurile omoloage în contact permanent, atât timp cât,
momentul de inerţie al roţii conduse nu depăşeşte valoarea cuplului rezistent. Astfel,
echipamentul este capabil să asigure o funcţionare sinuoasă, fără vibraţii sau zgomote parazite,
depinzând de cuplul rezistent, până la 800 rot/min, respectiv oscilaţii.
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Modalitatea de încărcare a standului experimental, reprezintă procedura sigură de pregătire a
standului de testare, fără riscuri, dacă se respectă întocmai recomandările şi se acordă atenţia
necesară, executării operaţiunilor.
După verificarea corectitudinii de atribuire a unghiului de oscilaţie şi fixarea sigură a
elemntului de ajustare, cu elemntul de fixare, se va proceda la încărcarea standului prin
intermediul forţei elastice, creând astfel cuplul de rezistenţă dorit.
Procedura de încărcare, depinzând de care arc este utilizat, se împarte în două grupe:
1. Încărcarea prin întinderea arcului 1, de 100N, presupune:
- prinderea articulaţiei sferice, fix, pe suportul standului;
- agăţarea arcului de articulaţia sferică;
- ataşarea celeilalte urechi a arcului de brida tip şaibă, a cablului oţelit de tracţiune;
- înfăşurarea, printr-o singură spiră, a cablului pe flanşa arborelui de ieşire din reductor şi fixarea
acestuia într-una din găurile prevazute în flanşă;
- se slabeşte şurubul de fixare a cablului şi se întinde cablul, cu o forţă adaptată, până se obţine
alungirea dorită, determinată din caracteristica arcului sau valoric, prin măsurarea cu şublerul.
Apoi, se restrânge şurubul.
2. Încărcarea prin întinderea arcului 2, de 500N, presupune:
- ataşarea articulaţiei sferice, prin intermediul unui mecanism de deplasare cu fricţiune, pe
suportul standului;
- agăţarea arcului de articulaţia sferică;
- prinderea celeilalte urechi a arcului de bucşa prevăzută pe flanşa roţii conduse;
- se fixează slab mecanismul de deplasare cu fricţiune, cu ajutorul unei bride, astfel încât prin
tragerea forţată a articulaţiei sferice, să se poată întinde arcul. Mecanismul asigură, în caz de
scăpare accidentală a arcului din mână, o amortizare a deplasării acestuia, pentru a nu exista
pericol de accidentare;
- după obţinerea alungirii dorite, prin masurarea cu şublerul, cupla sferică se forţează puţin
perpendicular pe direcţia de deplasare, mecanismul gripându-se în acel loc, şi se strange brida de
fixare.
Determinarea caracteristicilor experimentale ale arcurilor, a fost făcută prin intermediul
flanşei tensiometrice de torsiune, cunoscându-se braţul sub care acţionează forţa exercitată de arc
şi poziţionarea acestuia de-a lungul tangentei în punctul respectiv.

ing. Ion - Cornel MITULEŢU

154

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate

Figura 6.4 Caracteristica experimentală şi cea liniarizată a arcului 2 de tracţiune
La schimbarea condiţiilor de testare, în primul rând, se relaxează arcurile, printr-o procedură
inversă faţă de cea de la încărcare.
Figura 6.5, prezintă schematic evaluarea dimensională a arcului de tracţiune.

Figura 6.5 Dimensiunile arcului de tracţiune
În tabelul 6.1 se prezintă caracteristicile dimensionale definitorii ale celor două arcuri de
tracţiune folosite în cadrul încercărilor experimentale.
Tabelul 6. 1 Caracteristicile dimensionale a arcurilor de tracţiune
Tip

L0 (mm)

LH (mm)

LK (mm)

D (mm)

Di (mm)

De (mm)

d (mm)

Nsp

1 (100N)

115

7

100

9,3

7,3

11,3

2

50

2 (500N)

287

20

245

40

36

44

4

58
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6.2 Punerea în funcţiune şi optimizarea funcţională a dispozitivului Roto - Oscilator

La punerea în funcţiune a unui echipament, pot apare situaţii practice neprezăzute, care duc
la înrăutăţirea situaţiei sau, după caz, la îmbunătăţirea acesteia. Chiar dacă acestea ne surprind,
cele dezavantajoase trebuie rezolvate în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii.
6.2.1

Prepararea roţilor dinţate în vederea utilizării în cadrul testelor

Înainte de floropolimerizarea roţilor dinţate, acestea au fost supuse rodajului, după care s-a
verificat pata de contact. Urma lăsată se poate evalua în figura 6.6.

Figura 6.6 Verificarea petei de contact
Fluoropolimerizarea roţilor dinţate cilindrice, a fost făcută în condiţiile şi la parametrii
indicaţi în subcapitolul 3.1.

Figura 6.7 Roţile dinţate fluoropolimerizate pregatite pentru testare
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Pregătirea perechii de roţi dinţate a constat în montarea la cald, prin presare, a rulmenţilor,
figura 6.7. După care, roţile au fost montate în carcasa reductorului şi rodate o perioadă scurtă
de timp, 10 minute, la un cuplu scăzut şi o viteză de doar 100 rot/min, în ideea omogenizării
suprafeţei de contact prin tasare.
6.2.2

Determinarea analitic - dimensională a solicitării de contact între flancurile
omoloage

Solicitarea de contact implică realizarea unei presiuni maxime de contact, care determină
folosirea anumitor caracteristici geometrice, de material şi de efort.
Pentru a realiza o presiune de contact, trebuie acţionat cu o forţă, care se va distribui pe o
anumită suprafaţă a materialului, acesta va reacţiona, la rândul său, dezvoltând tensiuni interioare
pentru preîntâmpinarea acesteia, ţinând seama de omogenitatea şi izotropia materialului, precum
şi de caracteristicile fizico-mecanice ale acestuia.
Suprafaţa geometrică cu care se acţionează la contact, prezintă la rândul ei particularităţi
proprii cu care influenţează solicitarea de contact.
Contactul multiplu, în mai multe locuri simultan, introduce un alt grad de complexitate în
analiza ce urmează a fi efectuată asupra cazuisticii experimentale.

A
P

B

Figura 6.8 Schematizarea analitic-geometrică a modului de evaluare a adâncimii de strivire a
suprafeţelor aflate în contact, în funcţie de forţa aplicată
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Modul în care se realizează forţa de acţiune, precum şi felul de acţiune al acesteia, determină
o problematică diferenţiată, care trebuie luată în considerare sub toate aspectele sale.
Toate aceste situaţii, se constitue într-o tipologie, care poate fi mai mult sau mai puţin
aparţinătoare unui caz individual sau poate comporta un anumit grad de generalizare.
Evaluarea analitic-geometrică a aspectelor referitoare la contactul între flancurile omoloage a
patru dinţi aparţinători celor două roţi aflate în angrenare, a fost realizată având ca punct de
pornire schema analitică din figura 6.8.
Pentru început, trebuie menţionat că, pe parcursul a 98% din segmentul de angrenare, se află
în contact câte doi dinţi ai fiecărei roţi dinţate, acest fapt rezultă din valoarea acoperirii totale
corespunzătoare acestui tip de rotă dinţată cu înclinarea axială a dinţilor de 9o. Locul unde
angrenarea este unipară, se gaseşte în polul angrenării P şi în imediata sa vecinătate. Tot datorită
modului constructiv, când un dinte al pinionului intră în angrenare, predecesorul său se
pregăteşte să iese din angrenare, această poziţionare a lor este tocmai potrivită analizei noastre.
În vederea determinării presiunii maxime pM şi forţei necesare pentru obţinerea acesteia, în
funcţie de adâncimea de comprimare, se introduc următoarele ipoteze de analiză:
-

se consideră contactele dintre flancuri, din punctele A şi B, ca fiind în polul angrenării P;

-

de aceea, lungimea de contact L, se consideră ca fiind dublă şi calculată după ipotenuza
unui triunghi dreptunghic, pentru un unghi de 9o;

-

adâncimea de comprimare a suprafeţelor în punctul de contact, are direcţia după un unghi
de 20o, unghiul de angrenare în planul normalei la flancul dintelui, şi sensul forţei
normale de apăsare pe dinte, figura 6.8.

Măsurarea experimentală a adâncimii de comprimare, se va face după direcţia tangentei în
polul angrenarii, dar în punctul corespunzător capului dintelui. De aceea, se face o adaptarea a
segmentului de comprimare din poziţia capului dintelui htA, la poziţia din polul angrenării htP, iar
mai apoi după direcţia normalei la flanc hnP, tabelul 6.2.
Tabelul 6. 2 Adâncimea de strivire după normala în polul angrenării.
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htA(mm)

htP(mm)

hnP(mm)

0.00075

0.00078

0.00083

0.00150

0.00156

0.00166

0.00150

0.00156

0.00166

0.00175

0.00182

0.00194

0.00200

0.00208

0.00221

0.00250

0.00260

0.00277
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Cunoscând razele cilindrilor analitici, R1 şi R2, se determină raza de curbură a suprafeţei
rezultate de contact R’şi coarda corespunzătoare acesteia c, în concordanţa cu adancimea de
comprimare în polul angrenarii după direcţia normalei hnP, relaţiile 3.18.
Pentru presiunile maxime dorite, se va determina valoarea forţei de apăsare după normală Fn
Fn  p M 

  Lc

(6.1)

4

Proiecţia lui Fn pe tangenta din planul frontal Ft
Ft  cos   Fn

(6.2)

Tabelul 6. 3 Calculul forţei rezultante, care trebuie aplicată pentru obţinerea presiunii de
contact dorite.
hnP

Nr.

R1

R2

R'

c (mm)

pM

Fn (N)

Ft (N)

crt.

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

1

0.00083

12.14

30.7

8.70

0.1700

5

71.03

2

0.00166

12.14

30.7

8.70

0.2404

5

3

0.00166

12.14

30.7

8.70

0.2404

4

0.00194

12.14

30.7

8.70

5

0.00221

12.14

30.7

6

0.00277

12.14

30.7

br

Mr
2

Fr (N)

(N/mm )

(mm)

65.92

5739.7

90

63.77

100.44

93.23

8117.1

90

90.19

10

200.89

186.45

16234.2

90

180.38

0.2596

10

216.99

201.39

17535.0

90

194.83

8.70

0.2775

15

347.95

322.94

28118.5

90

312.43

8.70

0.3103

15

389.02

361.06

31437.4

90

349.30

(N/mm2)

Cunoscându-se raza cercului corespunzător polului angrenarii (87,07mm), rezultă cuplul
rezistent necesar Mr. Prin faptul că se cunoaşte braţul br cu care acţionează forţa rezultantă Fr, se
determină valoarea acesteia corespunzător presiunilor de contact necesare de 5, 10 şi 15 N/mm2
şi tipului de contact: între suprafeţe fluoropolimerizate F - F (rândurile 1,3 şi 5 din tabelul 6.3),
între suprafeţe mixte, metal-fluoropolimer M-F (rândurile 2,4 şi 6 din tabelul 6.3).
6.2.3

Determinarea experimentală a solicitării de contact între flancurile omoloage

Determinarea s-a făcut prin fixarea rigidă, şi verificarea acesteia, a pinionului, cu ajutorul
unor dispozitive mecanice de rigidizare. În figura 6.9, se prezintă modul de rigidizare şi
verificarea cu ceasul comparator micro-metric a corectitudinii fixării.
După ce s-a realizat o fixare corectă a pinionului, se va poziţiona ceasul comparator, folosind
un suport magnetic, în dreptul polului angrenării, pe axa orizontală, şi tangent la cercul de cap al
roţii, în poziţie verticală.
Procedeul de măsurare prezintă două etape:
-

pregătirea suprafeţei, în vederea realizării masurărilor;

-

măsurătoarea propriu-zisă a adâncimii de comprimare, în funcţie de valoarea forţei
aplicate.
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Figura 6.9 Verificarea fixării pinionului
Pregătirea suprafeţei se face prin aplicarea forţei rezultante Fr, calculate în tabelul 6.3, în
ciclii succesivi, până când, la încetarea aplicării forţei, suprafaţa revine la adâncimea de
dinaintea aplicării forţei, de cel puţin trei ori.

Figura 6.10 Determinarea adâncimii de strivire a materialului de acoperire
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Se va verifica revenirea suprafeţei înaintea fiecarei măsurători, după schimbarea valorii
forţei de acţiune.
6.2.4

Determinarea geometrico-analitică şi optimizarea modului de încărcare

Modul de încărcare elastică prezintă anumite particularităti de ordin funcţional, descrise în
subcapitolul 6.1.3, şi de ordin evolutiv.
Evoluţia forţei elastice de încărcare, presupune modificarea forţei în timpul funcţionării, dacă
funcţionarea implică modificarea dimensională a elementului de realizare a forţei, în sensul
măririi sau micşorării.
În cazul care face obiectul prezentei lucrări, arcul elicoidal care execută o forţă elastică de
solicitare la întindere, se va alungi de la o valoare minimă, figura 6.11 segmentul 1, la o valoare
maximă, segmentul 2 + 3.

Figura 6.11 Analiza geometrică a încărcării standului cu forţa elastică de rezistenţă
Stabilind segmentul 1, ca fiind lungimea minimă a arcului, pentru un unghi de rotaţie de θat =
38o, datorită raportului de transmitere i, se va obţine un unghi de rotaţie la ieşirea din reductor φ4.
Acest unghi, determină alungirea arcului de la valoarea corespunzătoare segmentului 1, la
valoarea corespunzătoare segmentului obţinut prin însumarea segmentelor 2 şi 3.

4 

t
i

1  285  x

(6.4)

4  cos( 4  90)

(6.5)

5 = 90 – 4

(6.6)

.

ing. Ion - Cornel MITULEŢU

(6.3)

3 = 90 sinφ4

(6.7)

2 = 1 2 + 52

(6.8)
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6 = 902 +12
2

8=6 -7

(6.9)

2

(6.10)

Segmentul 8, s-a calculat pentru determinarea valorii punctului orizontal, până la care se va
alungi arcul elicoidal, pentru a rezulta forţa reală Fr.
Tabelul 6. 4 Calculul distanţelor şi deplasărilor.
θat (o)

φ4 (o)

1 (mm)

4 (mm)

5 (mm)

3 (mm)

2 (mm)

6 (mm)

8 (mm)

2+3 (mm)

38.00

15.02

285.00

86.93

3.07

23.32

285.02

298.87

245.81

308.34

38.00

15.02

365.00

86.93

3.07

23.32

365.01

375.93

335.30

388.34

38.00

15.02

355.00

86.93

3.07

23.32

355.01

366.23

324.38

378.34

38.00

15.02

460.00

86.93

3.07

23.32

460.01

468.72

436.81

483.33

38.00

15.02

490.00

86.93

3.07

23.32

490.01

498.20

468.29

513.33

Pentru stabilirea valorii forţei de-a lungul angrenării parţiale, se consideră ca Fmt = f (x) forţa
tangenţială minimă stabilită în punctul de tangenţă, să fie forţa iniţială, ca după descompunerea
lui Fr = f (2+3) - forţa reală după rotirea cu φ4, la limita superioară a unghiului de mişcare, să se
diminueze valoarea forţei, datorită componentei radiale. Astfel rezultă FMt = (cos(φ4) . Fr) forţa
tangenţială maximă funcţie de φ4 şi Fr.
Tabelul 6. 5 Calculul variaţiei forţei tangenţiale.
Fmt (N)

Fr (N)

FMt (N)

ic (%)

ii (%)

90.64

120.25

116.14

21.96

24.62

192.13

221.73

214.16

10.29

13.35

179.44

209.05

201.91

11.13

14.16

312.65

342.25

330.55

5.42

8.65

350.70

380.30

367.31

4.52

7.78

Tabelul 6.5, pune în evidenţă valorile forţelor la cele două limite ale unghiului de oscilaţie,
iar făcând o analogie cu evoluţia forţei reale, se specifică procentual gradul de corecţie datorat
optimizării ic, în comparaţie cu procentul ii, care s-ar obţine dacă forţa reală ar fi valoarea
maximă şi ar determina solicitarea de contact.
6.3 Testarea experimentală a roţilor dinţate fluoropolimerizate

Partea experimentală propriu-zisă asupra modalităţii şi gradului de uzură a materialului
floropolimeric aplicat pe flancurile roţilor dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi, cuprinde încercări
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la încărcări diferite, cumulate cu varierea turaţiei, în condiţiile a două tipuri de contact: metal fluoropolimer M - F (contact mixt) şi fluoropolimer - floropolimer F - F (contact acoperit).
Imaginile prezentate în acest capitol, sunt prelevate în timpul încercărilor iniţiale, care nu
sunt considerate sub aspect valoric, pentru că a fost necesară oprirea echipamentului în timpul
testării. În timpul testarilor evaluative, nu este permisă oprirea echipamentului până la uzura
completă a materialului fluoropolimeric, în zonele de evaluare, deoarece oprirea prematură
determină răcirea stratului superficial de acoperire şi, astfel, prelungindu-se artificial durata de
uzare.

2
1

Figura 6.12 Evidenţierea uzurii în diferite stadii de evoluţie şi localizarea zonelor de interes, la o
solicitare de contact de 5 N/mm2
6.3.1

Uzarea la solicitarea de contact în cazul suprafeţelor fluoropolimerizate

În figura 6.12, sunt prezentate imagini care reflectă modul de evoluţie a uzurii, sub aspect
vizual, în etape progresive şi de uzură, precum şi zonele de interes, unde se evaluează gradul de
uzură, cu indicarea locului de amplasare a acestora pe flancul pinionului.
Imaginile se referă la contactul acoperit, în regim de funcşionare fără lubrifiere, regim uscat,
la o presiune maximă de contact pM = 5 N/mm2 şi turaţia 500 rot/min.
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Se observă că, stadiile sunt incipiente, suprafaţa de contact nefiind complet omogenizată.
Figura 6.13, reflectă modul şi gradul de uzură al suprafeţelor acoperite fluoropolimeric, la o
solicitare de 10 N/mm2. Progresia uzurii este evidenţiată, atât sub aspectul de lucru a), c) şi e),
cât şi sub aspectul evaluativ b), d) şi f), când suprafeţele sunt curăţate cu grijă, prin îndepartarea
particolelor de material uzat, cu ajutorul unei ţesături moi.

a)

b)

c)

d)

Localizarea zonelor de interes
Zonele solictate puternic dinamic
e)

f)

Figura 6.13 Evoluţia uzurii materialului de acoperire pentru o solicitare de 10 N/mm2
Se poate observa cum în timpul funcţionării, suprafeţele se omogenizează, uzura avanseaza,
în general, dar şi în zonele de evaluare. Zonele indicate în figura 6.13 e), sunt solicitate dinamic
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cel mai mult, acolo având loc acceleraţiile / deceleraţiile cele mai mari, datorită schimbărilor de
sens al oscilaţiei.
Aspectul uzurii acoperirii fluoropolimerice, se schimbă în sensul unei uzuri mai pronunţate,
odată cu creşterea turaţiei la 700 rot/min. Stratul depus se uzează mai rapid şi mai pronunţat, cu
precădere în zona cu dinamică maximă (figura 6.14).

Figura 6.14 Aspectul flancului fluoropolimerizat după creşterea vitezei de rotaţie
Figura 6.15, prezintă sub aspect vizual, gradul de uzură al materialului fluoropolimeric de
acoperire, pentru cazul solicitării maxime de contact 15 N/mm2 şi turaţiei maxime 700 rot/min.

Figura 6.15 Aspectul flancului şi materialului de acoperire după creşterea încărcării şi vitezei
Deşi, zona de mijloc, după înălţimea dintelui, este total uzată, se constată că în zonele de
evaluare, materialul încă nu este complet deteriorat.
Făcând o analogie între zonele puternic solicitate dinamic şi zonele unde nu avem acceleraţii
şi variatii de viteză, zona de evaluare, putem concluziona că, acesta este efectul diferenţelor de
mod de funcşionare, corespunzătoare factorului KA, din relaţia de calcul a solicitarii de contact.
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Porţiunea cuprinsă între zona de solicitare dinamică maximă şi zona de evaluare, unde
acceleraţia nu este prezentă, viteza variind liniar, o putem atribui influenţei factorului dinamic
KV din relaţia mai sus amintită.

Figura 6.16 Pulbere de culoare neagră situată sub locul angrenării
De-a lungul duratei procesului de uzare, s-au obdervat două moduri ale manifestarii acesteia.
Unul dintre ele (Fig. 6.16), presupune arderea materialului fluoropolimeric din zonele de contact,
parţial acesta rămânand pe flancuri, în imediata apropiere a contactului, parţial căzând în carcasa
reductorului, sub zona de angrenare. Al doilea mod de manifestare (fig 6.13 c)), este cel al unor
fragmente de dimensiuni mai mari, de nuanţă cărămizie, care rămâne ataşată de flancuri, în
imediata zonă a contactului şi chiar în locurile de contact.

Figura 6.17 Aspectarea flancurilor pentru evaluarea vizuală a uzurii
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Figura 6.17, prezintă vizual, aspectul unor flancuri ale pinionului, după realizarea completă a
uzurii şi aspectarea suprafeţelor, prin îndepartarea materialului uzat.
6.3.2

Procesul de uzare la solicitarea de contact mixt, între o suprafaţă acoperită şi
cealaltă neacoperită fluoropolimeric

După realizarea testelor corespunzatoare contactului în regim uscat de funcţionare, patru
dintre dinţii pinionului, uzaţi anterior, se vor prelucra pentru îndepartarea stratului
fluoropolimeric uzat şi aspectarea suprafeţei metalice. Astfel, sunt pregatite flancurile pinionului
pentru modul de contact mixt.

Figura 6.18 Pinionul după îndepartarea materalului fluoropolimeric uzat de pe flancul a patru
dinţi
Pinionul a fost montat, mai apoi, în reductor şi poziţionat pentru începerea testelor în regim
de lucru uscat, fără lubrifiere.

Figura 6.19 Angrenarea între flancurile neacoperite şi acoperite fluoropolimeric
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Aspectul flancului neacoperit, al pinionului, prezintă urmele lăsate de pulberile de culoare
neagră şi cărămizie, care s-au ataşat de flancuri, datorită presiunii exercitate de flancurile roţii
conduse, în timpul procesului de uzare.
Totodată, flancurile omoloage, ale roţii conduse acoperite fluoropolimeric, nu oferă imaginea
unei deteriorări la fel de accentuate, ca în cazul contactului între suprafeţe acoperite, în aceleaşi
condiţii de testare.

Figura 6.20 Aspectul flancurilor în cazul uzării mixte, metal - fluoropolimer
6.3.3

Uzarea suprafeţelor de contact în regim de lubrifiere săracă şi continuă

Imaginile uzării stratului fluoropolimeric, în condiţiile testelor cu ungere săracă, One-Touch
(figura 6.21), arată modul de manifestare a acesteia, care presupune amestecul pulberilor
specifice uzurii, cu uleiul de lubrifiere, rezultatul fiind impurificarea acestuia, care determină
schimbarea proprietăţilor de lubrifiere, precum şi vâscozităţii. Desigur, şi în acest caz, ar fi
interesant de ştiut în ce măsură fenomen influenţează procesul de uzare.

Figura 6.21 Uzarea flancurilor pentru modul de contact mixt la lubrifiere săracă
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În condiţiile unei lubrifieri continue, în baie de ulei, suprafaţa flancurilor, aşa cum se poate
observa în figura 6.22, atât în timpul testelor, cât ţi după finalizarea cestora, prezintă un aspect
relativ curat, fără depuneri semnificative. Pulberile şi particolele rezultate în urma uzării
suprafeţelor acoperite fluoropolimeric, datorită barbotării uleiului, în timpul funcţionarii, sunt
îndepartate de pe suprafeţele flancurilor omoloage şi colectate în restul părţii inferioare a băii de
ulei.

Figura 6.22 Aspectarea flancurilor neacoperite, după finalizarea testelor
Cu timpul, acestea se depun pe partea de jos a carcasei reductorului, decantează, ele putând fi
îndepartate, prin orificiul de golire a uleiului, aflat în partea frontală jos. Astfel, uleiul cu
depuneri în concentraţie mare, poate fi înlocuit, fară a fi necesară o înlocuire completă a acestuia.
6.3.4

Modul de evaluare a uzării prin intermediul anlizei vibraţiilor

Evaluarea gradului de uzare a stratului fluoropolimeric, aplicat pe flancurile dinţilor roţilor
dinţate, se poate face în multe moduri. În cazul prezentat aici, a fost gândită o metodă de
evaluare bazată pe amplitudinea vitezei şi acceleraţiei vibraţiei.

Figura 6.23 Echipamentul de determinare a gradului de uzare prin analiza vitezei şi acceleraţiei
vibraţiilor pe axa Z
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Angrenarea roţilor se realizează prin intermediul dinţilor acestora, care la contact se
constituie în surse de impuls vibratoriu. Acestea se pot evidenţia prin intermediul unor
echipamente sau dispozitive specializate pentru acest gen de masurători.
Echipamentul de evaluare a vibraţiilor, folosit în cadrul măsurătorilor prezentate, îl reprezintă
o platformă de măsură specializată, Brüel & Kjaer, care cuprinde: un senzor piezoelectric
triaxial, conectat la o interfaţă hardware, care interpretează semnalul senzorului şi-i poate aplica
anumite filtre acestuia, convertindu-l, în final, într-un şir de date numerice, acestea sunt preluate
de către un computer, care are instalat interfaţa soft specializată de interpretare şi analiză a
datelor.

Figura 6.24 Locul de amplasare al senzorului piezoelectric triaxial
Locul de aplicare al senzorului de vibraţii, figura 6.24, a fost ales după gradul de influenţă al
celorlalte surse posibile de vibraţii, în sensul diminuării influenţei acestora. Senzorul,
presupunând poziţionarea pe o componentă fixă, poate fi montat deasupra unor lagăre, care
asigură într-o masură mică separare vibraţiilor introduse de alte componente, sau pe carcasă, care
însumează vibraţiile care-i sunt transmise.

Figura 6.25 Modul de manifestare a vitezei şi acceleraţiei pe axa Z (verticală)
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Lagărul pe care a fost montat senzorul, a fost ales datorită poziţiei sale apropiate de sursa
considerată de noi, locul angrenării, separarea faţă de alte surse de vibraţii: dispozitivul RotoOscilator, ieşirea din reductor, unde se manifestă cuplul rezistent.
Evaluarea vibraţiilor, reprezintă o metodă total neinvazivă, care nu interacţionează, în sensul
influenţării în vreun fel, asupra dispozitivului care va fi astfel evaluat. Aceasta se impune, mai
ales pentru situaţia în care uzarea suprafeţelor se va face în regim de lubrifiere continuă, când
reductorul trebuie închis. În acel caz, metoda de evaluare vizuală nu va mai putea fi aplicată, iar
oprirea echipamentului şi demontarea carcasei, ar impune prelungirea timpului şi creşterea
complexităţii testului, precum şi alterarea valorilor, datorită opririlor multiple.
La stabilirea modului de evaluare a amplitudinilor vtezei (Av) şi acceleraţiei (Aa) vibratiilor,
trebuie luat în considerare modul în care şi ponderea influenţei frecvenţei de rezonanţă a
standului şi armonicilor acesteia.
Tabelul 6. 6 Amplitudinile de acceleraţie şi viteză a vibraţiei, corespunzătoare armonicilor
mai semnificativ influenţate de gradul de uzare, în funcţie de turaţie şi regimul de lucru.
Contact

F-F

M-F

n
(rot/min)
300
Uscat
500
700
300
One500
Touch
700
300
Continuu
500
700
300
Uscat
500
700
300
One500
Touch
700
300
Continuu
500
700
Regim

fA
Av
Aa
ARf
Av
Aa
(Hz) (nr.arm./Hz) (um/s) (mm/s2) (%) (%)
20.00
37 / 740
38.0
68.0
47.4 26.5
33.33
23 / 768
43.0
88.0
53.5 43.2
46.67
16 / 746
49.0
108.0 59.2 53.7
20.00
37 / 740
21.1
34.0
28.9 11.8
33.33
23 / 768
23.9
44.0
37.2 31.8
46.67
16 / 746
27.2
54.0
44.9 44.4
20.00
37 / 740
19.0
27.2
26.3 8.1
33.33
23 / 768
21.5
35.2
34.9 29.0
46.67
16 / 746
24.5
43.2
42.9 42.1
20.00
37 / 740
38.8
69.7
48.6 28.3
33.33
23 / 768
44.1
92.4
54.8 45.9
46.67
16 / 746
50.5
113.4 60.7 55.9
20.00
37 / 740
21.5
34.9
29.7 13.9
33.33
23 / 768
24.5
46.2
38.1 35.1
46.67
16 / 746
28.0
57.2
46.0 47.6
20.00
37 / 740
19.4
27.9
27.0 10.3
33.33
23 / 768
22.0
37.0
35.8 32.4
46.67
16 / 746
25.2
45.8
43.9 45.4

Apropierea frecvenţei fundamentale de angrenare, sau a armonicilor acesteia, de frecvenţele
la care se manifestă rezonanţa standului, va determina pseudo-creşterea amplitudinii acestora. De
aceea, trebuie acordată o deosebit de mare grijă la interpretarea datelor, precum şi la evaluarea
valorică a acestora, din momentul prelevării lor.
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Astfel, se vor face încercări anterioare cu privire la modul şi gradul influenţei presiunii de
contact, turaţiei, modului de lubrifiere, zona de uzare, dispozitivul Roto-Oscilator.
Roto-Oscilatorul schimbă sensul de rotaţie al angrenajului, cu influenţă asupra acceleratiei şi
variaţiei vitezei de rotaţie, precum şi a numărului de dinţi aflaţi în contact pe ciclu de rotaţie.
Unghiul de rotaţie 38o, presupune contactul succesiv a patru dinti, cu o scurtă angrenare unipară,
completată de cea bipară, pe restul segmentului de angrenare.
fA 

n  zu
60

(6.11)

fA - frecvenţa angrenării (Hz);
n - turaţia (rot/min);
zu - numarul de dinţi, care participă la angrenare, corespunzător unghiului de oscilaţie;
Important, în determinarea gradului de uzare, este să se determine, nu doar frecvenţa
fundamentală fA, ci şi armonicile acesteia ARf, care, în funcţie de situaţie, pot suferi un grad mai
mare de modificare a amplitudinii, în funcţie de uzarea şi locul de uzare de pe suprafaţa
flancurilor.

Figura 6.26 Viteza vibraţiei pe axa Z în funcţie de turaţie
Datorită frecvenţei de rezonanţă a standului, 600 Hz, frecvenţele la care amplitudinile vitezei
şi acceleraţiei vibraţiei, au modificările cele mai semnificative, reprezintă benzile laterale ale
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acesteia şi armonicile de ordin diferit ale frecvenţei de angrenare. Numărul armonicii (nr. arm.)
şi frecvenţa corespunzătoare, sunt indicate în tabelul 6.6, coloana a cincea.
Amplitudinea vitezei de vibraţie pentru o uzare completă a stratului fluoropolimeric, în
dreptul zonelor de interes, considerând condiţiile de testare, corespunzător armonicii şi frecvenţei
stabilite în tabelul 6.6, se prezintă sub forma unei evoluţii grafice, în figura 6.26.

Figura 6.27 Acceleraţia vibraţiei pe axa Z în funcţie de turaţie
Acceleraţia vibraţiei a cărei valoare a amplitudinilor pentru o variaţie a turaţiei este
prezentată în figura 6.27, presupune un gradient de creştere aproape liniar, care se manifestă
odată cu creşterea turaţiei.
6.4 Organizarea structurală a datelor experimentale şi interpretarea acestora

Rezultatele experimentale prelevate în urma încercărilor efectuate pe standul de testare, au
fost centralizate într-un singur tabel. Tabelul 6.7, permite o interpretare cantitativă, valorică, a
datelor şi realizarea unor caracteristici grafice definitorii procesului uzării materialului
fluoropolimeric depus pe flancurile dinţilor roţilor dinţate cilindrice.
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Tabelul 6. 7 Centralizarea rezultatelor cercetărilor experimentale.
Starea
Suprafeţei

Regim

Uscat

Acoperită

OneTouch
Continuu

Uscat

Metalică

OneTouch
Continuu

Viteza
de
Rotaţie
(rot/min)
300
500
700
300
500
700
300
500
700
300
500
700
300
500
700
300
500
700

Prisiune de
Contact
(N/mm2)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Timp de Uzare
(h.min)
7.2
3
1.5
56.1
27
15.2
60.3
27.2
16.3
7.3
3.1
2
56.4
25.1
16
58.1
25.4
16

5.3
2.1
1.15
40.2
21.1
13.3
43.1
22.3
14.3
5.1
2.2
1.2
41.5
20.3
14.2
42.1
21.4
14.5

2.1
1.05
0.4
27.3
10
6.1
32.1
16.2
10.1
2.1
1.1
0.35
25.4
10.4
6.4
33.2
18
12.1

Cicluri
(x105)
1.30
0.90
0.63
10.10
8.10
6.38
10.85
8.16
6.85
1.31
0.93
0.84
10.15
7.53
6.72
10.46
7.62
6.72

0.95
0.63
0.48
7.24
6.33
5.59
7.76
6.69
6.01
0.92
0.66
0.50
7.47
6.09
5.96
7.58
6.42
6.09

0.38
0.32
0.17
4.91
3.00
2.56
5.78
4.86
4.24
0.38
0.33
0.15
4.57
3.12
2.69
5.98
5.40
5.08

În funcţie de modalitatea de interpretare, graficele realizate pe baza valorilor, permit o
determinare calitativă a formelor de evoluţie a parametrilor uzării în funcţie de ceilalţi parametrii
consideraţi.

16

F - F / Evoluţia uzurii

2

Presiune de contact (N/mm )

14

12

10

8
6

4

2

0
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

5

Cicluri (x10 )
Uscat / 300 rot/min

One-touch / 300 rot/min

Continuu / 300 rot/min

Uscat / 500 rot/min
Uscat / 700 rot/min

One-Touch / 500 rot/min
One-Touch / 700 rot/min

Continuu / 500 rot/min
Continuu / 700 rot/min

Figura 6.28 Presiunea de contact în funcţie de perioada uzurii, pentru contactul fluoropolimeric
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Astfel, figura 6.28, reflectă o evoluţie a uzurii, considerând valorile presiunii de contact în
funcţie de perioada de uzare. Se observă o grupare a caracteristicilor obţinute pentru regimul de
funcţionare uscat, care nu depăşesc, ca timp, zece ore. Acestă perioadă putând fi considerată
mică, relativ faţă de perioadele aferente uzării în regim de lubrifiere săracă sau continuă.
Aceeaşi tipologie evolutivă o au caracteristicile corespunzătoare regimurilor „One-Touch” şi
„Continuu”, pentru contactul de tip mixt, în comparaţie cu regimul de funcţionare „Uscat”.
Ca forme de evoluţie, funcţionarea în regim uscat şi cu lubrifiere săracă, au o scădere mai
lină în prima etapă de creştere a presiunii de contact, decât în cea de-a doua, unde panta de
scădere este mai bruscă. În schimb, se observă o identificare a comportamentului evolutiv, în
regimurile lubrifiate, în etapa a doua de creştere a presiunii de contact.
Se poate aprecia, ca fiind folositoare, comportarea materialului în regimul de lubrifiere
săracă, ea putând fi considerată în cazurile practice unde lubrifierea continuă, datorită
construcţiei angrenajului, nu este posibilă.

16

M - F / Evoluţia uzurii

2

Presiune de Contact (N/mm )

14

12

10

8
6

4

2

0
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

5

Cicluri (x10 )
Uscat / 300 rot/min

One-touch / 300 rot/min

Continuu / 300 rot/min

Uscat / 500 rot/min

One-Touch / 500 rot/min

Continuu / 500 rot/min

Uscat / 700 rot/min

One-Touch / 700 rot/min

Continuu / 700 rot/min

Figura 6.29 Presiunea de contact în funcţie de perioada uzurii, pentru contactul mixt
Figura 6.29, care presupune contactul între flancuri omoloage fluoropolimerizate, permite
formularea concluziei, conform căreia, presiunea de contact are o pondere mult mai mare, asupra
perioadei de uzare, în rapot cu turaţia, în cazul turaţiilor relativ mici.
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Se observă, de asemenea, că în regim uscat, timpul de uzare este scurt şi prezintă o formă
caracteristică aproape liniară, iar în regimurile cu lubrifiere, scade mai pronunţat în prima etapă
de creştere a turaţiei şi mai puţin pronunţat, în cea de-a doua etapă.
Figura 6.30, care prezintă caracteristicile evolutive aferente contactului mixt, suprafaţă
metalică - suprafaţă acoperită fluoropolimeric, cu mici diferenţe, arată forme caracteristice
evolutive, conform cu regimurile de lubrifiere, aplicarea presiunii de contact şi turaţiei roţilor
dinţate, asemănatoare cu cele corespunzătoare contactului fluoropolimeric, din figura 6.28.

Figura 6.30 Timpul de uzare în funcţie de turaţie, pentru contactul fluoropolimeric
O diferenţă notabilă, se poate remarca pentru regimul sărac de lubrifiere, în cazul presiunilor
de contact 5 şi 10 N/mm2, şi regimului continuu de lubrifiere, pentru presiuni de contact de 10 şi
15 N/mm2, când evoluţia timpului de uzare cu turaţia este foarte aproape de a fi liniară, în cazul
contactului între suprafeţe acoperite.
Pentru o lubrifiere continuă la 5 N/mm2 şi una săracă la 15 N/mm2, cazul suprafeţelor
acoperite, curbele caracteristice prezintă o evoluţie similară cu a celor în regim de lubrifiere
continuă şi săracă, la 5 N/mm2, şi săracă la 15 n/mm2, cazul contactului mixt.
Deşi, coeficienţii de frecare, ca valoare, sunt foarte diferiţi, pentru cele două tipuri de
contacte considerate, se observă că valoric şi evolutiv, nu sunt diferenţe semnificative.
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Considerând că, deşi frecarea este mai mică şi suprafaţa fluoropolimerică în contact cu cea
metalică, îi poate transmite acesteia o parte din căldura acumulată la contact, distribuţia presiunii
pe suprafaţa de contact, este mai concentrată în mijlocul acesteia, datorită geometriei şi rigidităţii
flancului metalic.
În cazul contactului între suprafeţe fluoropolimerizate, acestea prezentând un modul de
elasticitate E, mult mai mic, suprafaţa de contact, chiar pentru raze diferite ale cilindrilor
analitici, tinde să fie plană, distribuţia presiunii de contact se face mult mai echidistant pe acea
suprafaţă. Nu în ultimul rând, se atrage atenţia asupra grosimii stratului, care în acest caz este
dublă.

Figura 6.31 Timpul de uzare în funcţie de turaţie, în cazul contactului mixt
Aceste consideraţii, conduc la ideea că, ar trebui cercetată experimental ipoteza în care,
suprafaţa de contact ar fi mixtă, dar stratul depus pe suprafaţa acoperită, ar fi de grosime dublă,
pentru a vedea influenţa grosimii stratului , asupra perioadei de uzare.
Totodată, putem considera, în completare, situaţia testarii unui strat de grosime, nu chiar
dublă, dar mai mare, şi în cazul contactului fluoropolimeric.
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Aproximarea evolutivă a unei forme de evoluţie caracteristică, cu o curbă de funcţie
cunoscută, faţă de care eroarea medie pătratică este foarte aproape de 1, permite extinderea
domeniului de apreciere valorică a rezultatelor.

15

Aproximarea Evoluţiei Uzurii la 300 rot/min

13

2

Presiune de Contact (N/mm )

14

12
11
10
9

y = 53.07e-0.2171x
R2 = 0.9994

y = 64.353e-0.2446x
R2 = 0.9998

8
7
6
5
5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

10.50

Timp (h)
Acoperită

Metalică

Expon. (Acoperită)

Expon. (Metalică)

Figura 6.32 Aproximarea evoluţiei uzurii, prin interpolarea unei curbe de funcţie cunoscută
Pentru cazul caracteristicililor din figura 6.32, evoluţia a fost apreciată ca fiind exponenţială
şi s-au indicat, tot în figură, valorile constantelor caracteristice unei funcţii exponenţiale de o
asemenea evoluţie.
6.5 Determinarea factorului de influenţă a teperaturii, ZT

Corelarea solicitării de contact a flancurilor dinţilor, prin introducerea unui factor care să ţină
seama de temperatura acumulată în zona de contact, reprezintă o importantă contribuţie asupra
modelării fenomenologice a solicitării de contact în cazul materialelor plastice sau polimerice,
care prezintă modificări importante ale valorilor parametrilor fizico-mecanici de rezintenţă şi
tribologici, în raport cu modificarea temperaturii.
Valorile presiunii de contact determinate experimental (e), ca fiind presiunea maximă de
contact (pM), se atribuie tensiunii limită de bază (Hlimb), corespunzător ipotezelor folosite în
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experimente, referitoare la timpul de uzare sau numărul de cicluri efective (NHE), regimul de
lucru KA, turaţie n, căreia-i corespunde viteza periferică, regimul de lubrifiere, tipul de contact
acoperit.
Prin corelarea solicitărilor de contact, necesară şi limită, după aprecierea factorului de
temperatură ZT, în condiţiile contactului acoperit, se poate determina şi influenţa factorului
raportului de duritate a flancurilor, prin considerarea tipului de contact mixt.
Tensiunea de contact necesară (H), a fost determinată cu relaţia 2.19, utilizând factorii
aferenţi, prezentaţi la capitolul 2.
Tabelul 6. 8 Corelarea valorilor solicitării de contact, prin interpunerea factorului de influenţă
a temperatuii, ZT.
Regim
de Lubr.

n
(rot/min)
300

Uscat

500
700
300

OneTouch

500
700
300

Continuu

500
700

Fth
(N)
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323
66
186.5
323

KV

ZT

ZN

ZL

ZV

1.025
1.025
1.025
1.05
1.05
1.05
1.06
1.06
1.06
1.025
1.025
1.025
1.05
1.05
1.05
1.06
1.06
1.06
1.025
1.025
1.025
1.05
1.05
1.05
1.06
1.06
1.06

1.35
1.91
2.48
1.36
1.93
2.51
1.36
1.93
2.51
1.79
2.54
3.3
1.81
2.56
3.33
1.81
2.56
3.33
1.86
2.63
3.42
1.87
2.66
3.45
1.88
2.66
3.46

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12

0.91
0.91
0.91
0.925
0.925
0.925
0.93
0.93
0.93
0.91
0.91
0.91
0.925
0.925
0.925
0.93
0.93
0.93
0.91
0.91
0.91
0.925
0.925
0.925
0.93
0.93
0.93

Hlim
(N/mm2)
4.78
9.56
14.33
4.86
9.71
14.57
4.88
9.77
14.65
5.31
10.61
15.92
5.39
10.79
16.18
5.42
10.84
16.27
5.61
11.21
16.82
5.70
11.40
17.09
5.73
11.46
17.19

SHp
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

HP
H
(N/mm2) (N/mm2)
4.15
4.15
8.30
8.31
12.44
12.46
4.22
4.22
8.44
8.45
12.67
12.67
4.24
4.25
8.48
8.49
12.73
12.74
4.60
4.61
9.22
9.23
13.82
13.84
4.68
4.69
9.37
9.38
14.06
14.07
4.71
4.71
9.42
9.43
14.12
14.14
4.87
4.87
9.74
9.75
14.61
14.62
4.94
4.95
9.91
9.91
14.85
14.86
4.98
4.98
9.96
9.96
14.94
14.94

Astfel, s-au stabilit valorile factorilor care nu variază în condiţiile de lucru considerate: KA =
1, KHβ = 1,154, KHα = 1, ZH = 2,45, ZE = 21,4, Zβ = 0,99, Zε = 0,89. Acestea au fost determinate
folosind relaţiile de la capitolul 2 şi graficele de evoluţie din ISO 6336.
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Factorul dinamic KV şi ZV, care sunt dependenţi de viteza periferică, au fost determinaţi
conform valorilor acesteia, din graficele ISO 6336. Totodată, au fost stabilite valorile pentru
factorul ZN, funţie de numărul ciclurilor efective, în raport cu fiecare caz considerat.
Pentru cazul factorului de influenţă a lubrifierii (ZL), corespunzător lubrifierii sărace, One Touch, se consideră o valoare corelată în funcţie de numărul de cicluri (NHE), situată între
valorea stabilită în cazul lubrifierii continue şi cel uscat, fără lubrifiere.
Valorile forţei tangenţiale (Ft), aferente presiunii de contact experimentale, sunt asumate cele
din tabelul 6.8.

ZT = f (e )
3.3

ZT

2.8

2.3

1.8

1.3
4

6

Uscat 300rot/min
One-Touch 300rot/min
Continuu 300rot/min

8

2

10

 e (N/mm )

Uscat 500rot/min
One-Touch 500rot/min
Continuu 500rot/min

12

14

Uscat 700rot/min
One-Touch 700rot/min
Continuu 700rot/min

Figura 6.33 Factorul influenţei temperaturii exprimat ca funcţie de solicitarea de contact, turţie şi
regimul de lubrifiere
Utilizând factorii de viteză, lubrifiere şi număr al ciclurilor efective, din tabelele şi
caracteristicile specifice roţilor metalice, este determinată valoarea lui Hlim, iar prin aplicarea
factorului de siguranţă SHp (relaţia 2.13), corespunzător unei funcţionări normale, se determină
valoarea lui HP, care trebuie să fie mai mare decăt cel necesar (H) calculat.
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Prin corelarea valorică a lui HP cu cea a lui H, a fost realizată o adaptare a valorilor lui H,
semnificativ mai mici mici, punându-se diferenţa pe seama influenţei factorului temperaturii
(ZT), la cele aparţinând lui HP, pastrându-se dependenţa H ≤ HP şi o diferenţă de maxim o
sutime (0,01).
Prin urmare, ZT creşte valoarea lui H, până la o valoare foarte apropiată de cea determinată
experimental şi supusă influenţei condiţiilor de funcţionare.
Figura 6.33, scoate în evidenţă caracteristicile de evoluţie ale factorului de temperatură, în
funcţie de valorile presiunii experimentale de contact, turaţiile considerate în teste şi regimurile
de lubrifiere adoptate, cu particularităţile comportamentale aferente condiţiilor de funcţionare.
Se observă că, evoluţiile factorului de temperatură sunt grupate distinct, corespunzător
regimului de lubrifiere şi presiunii de contact, diferenţierea aferentă variaţiilor turaţiei, este mult
mai puţin sesizabilă şi, ca urmare, relevantă valoric.
Caracteristicile se prezintă sub o formă aproximativ liniară, datorită unei plaje mici de
variaţie a turaţiei şi a presiunilor de contact, care prezintă tot o variaţie relativ mică, considerate.
Având în vedere comportamentul materialului fluoropolimeric, la solicitarea de contact, se
consideră ca fiind relevante şi importante informaţiile valorice oferite de interpolarea factorului
de influenţă a temperaturii.
Ţinând cont de faptul că, odată cu înăsprirea condiţiilor de funcţionare, dictate de turaţii şi
presiuni de contact mari, factorul de temperatură contribuie la majorarea proporţională a valorii
tensiunii de contact rezultate din calcul, pentru valori ale parametrilor caracteristici unor condiţii
diferite de cele considerate în lucrare, se consideră relevantă prelungirea caracteristicilor de
evoluţie. Însă, fără o determinare experimentală anterioară, nu se recomandă o prelungire mai
mare de 50%, corespuzător celor două limite prezentate grafic în figura 6.33, respectiv valoric în
tabelul 6.8.
Sunt prezentate expresiile analitice ale factorului de influenţă a temperaturii (ZT), ca funcţie
de tensiunea de contact determinată experimental (e), corespunzător celor trei regimuri de
lubrifiere. S-a observat că, evoluţiile grafice ale factorului de influenţă a temperaturii, se
constituie în grupuri distincte:
-

regimul uscat
ZT = 0,783 + 0,115 . e

-

regimul de lubrifiere săracă, One - Touch
ZT = 0,973 + 0,141 . e

-

(6.12)
(6.13)

regimul de lubrifiere continuă
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ZT = 1,087 + 0,158 . e

(6.14)

Prin prezentarea factorului de influenţă a temperaturii (ZT), sub formă analitică şi grafică, se
apreciază că acesta este pe deplin definit şi utilizabil în aplicaţiile inginereşti, care necesită
utilizarea acestuia.
Valorile lui ZT date în tabelul 6.8, caracteristicile din figura 6.33 şi expresiile analitice 6.12 14, sunt corespunzătoare numarului de cicluri pentru fiecare tip de contact, regim de lubrifiere,
presiune de contact şi turaţie, specificat în tabelul 6.7. Dacă s-ar egala numărul ciclurilor pentru
toate condiţiile de testare, valorile lui ZT în cazul regimului uscat, ar fi mult mai mari, iar în cazul
regimului One - Touch, de cateva ori mai mari decât în cazul regimului continuu.
6.6 Concluzii şi contribuţii personale

Conform evaluărilor rezultatelor preliminare, relevate în capitolul 5, s-au stabit noile condiţii
de testare. Astfel, considerându-se relevant comportamentul suprafeţelor de contact, din punctul
de vedere al numărului de ciclii de uzare, pentru valorile mai mici ale turaţiei şi presiunii de
contact, acestea se stabilesc la 300, 500 şi 700 rot/min, ca turaţie, şi 5, 10 şi 15 N/mm2, ca
presiune de contact.
S-a observat o creştere semnificativă a amplitudinii vitezei şi acceleraţiei vibraţiei, mai ales
în imediata apropiere a armonicilor frecvenţelor de angrenare, benzile laterale, cu creşteri, în
funcţie de natura contactului şi regimul de funcţionare, de peste 50%, faţă de valorile iniţiale.
Metoda de evaluare a uzării în funcţie de evoluţia vibraţiilor, care o însoţesc, este o metodă
total neinvazivă, şi foarte importantă, mai ales pentru cazul când regimul de lucru presupune
lubrifierea continuă, şi deci, închiderea carcasei reductorului.
Ca urmare a testărilor, rezultă valori ale perioadei de uzare, corespunzătoare tuturor
condiţiilor şi ipotezelor adoptate, şi se consideră că fluoropolimerul considerat, Xylan 1052,
prezintă proprietăţi fizico-mecanice de contact bune, pentru tensiuni de contact scăzute şi turaţii
relativ mici.
S-a observat că, cea mai importantă pondere în scăderea rezistenţei de contact, o are
presiunea de contact, şi aici ca şi în cazul testarii preliminare, comparativ cu viteza de alunecare,
relativ la valorile acestora folosite în încercările experimentale.
Capacitatea de rezistenţă la contact, creşte semnificativ prin simpla lubrifiere de la începutul
testului, cazul lubrifierii continue, nediferenţiindu-se foarte mult valoric.
Se poate concluziona, totodată, făcând o analogie între testele preliminarii şi cele propriu-zise
că, în corelaţie cu condiţiile de testare, diferenţele sunt foarte mici. Astfel că, o bună apreciere
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asupra capacităţii de încărcare, se poate realiza prin metoda preliminară. Metoda prelimiuară, nu
oferă, însă, posibilitatea creării unor condiţii dinamice specifice angrenării reale.
Sunt oferite expresiile analitice şi caracteristicile grafice de evoluţie ale factorului de
influenţă a temperaturii (ZT), ca funcţie de solicitarea de contact determinată experimental,
pentru cele trei regimuri de lubrifiere. Regimurile de contact, au fost considerate edificatoare,
datorită grupării grafice evidente a caracteristicilor evolutive ale lui ZT.
Contribuţii personale

Dispozitivul Roto-Oscilator, proiectat în capitolul 4, fost realizat constructiv şi , apoi, au fost
realizate optimizări tehnico-practice ale acestuia, în vederea îmbunătăţirii calităţii funcţionalexperimentale, în scopul creşterii acurateţii şi preciziei de testare experimentală a solicitării de
contact.
Modul de evaluare a adâncimii de uzare, corespunzătoare valorilor adoptate pentru presiunea
maximă de contact, este considerat în două etape, pentru a oferi o precizie mai mare
măsurătorilor:
-

fixarea fermă şi sigură a pinionului şi tasarea ciclică a stratului, exact în condiţiile
determinării adâncimii de uzare;

-

determinarea valorică a adâncimii de uzare, sub acţiunea unei forţe care să creeze
presiunea maximă stabilită.

S-a recurs la optimizarea funcţională tehnico-practică a dispozitivului Roto-Oscilator, care
comportă câteva aspecte importante:
- lagărul de alunecare corespunzător flanşei motorului, s-a adoptat de tip radial-oscilant cu
două rânduri de bile, pe considerentul preluării unor eventuale abateri axiale datorate unor erori
de prelucrare a flanşelor.
- forţa elastică, creată de arcul elicoidal de tracţiune, care produce cuplul rezistent, a fost
considerată tangentă la segmentul de cerc, care descrie mişcare oscilatorie de la ieşirea din
reductor, în punctul de minim al alungirii arcului. Acest fapt presupune că, la începutul mişcării
toată forţa arcului se va transforma în cuplu de rotaţie, iar pe măsură ce acesta se va alungi, o
parte din forţă se distribuie radial, diminuând, astfel, gradul de creştere al forţei datorat alungirii.
- arcul de tracţiune folosit, a fost ales pentru a produce cuplul rezistent, acţionând asupra unui
braţ cât mai scurt, un braţ lung determinând o modificare mai mare a forţei. Totodată, arcul a fost
ales cu un diametru exterior cât mai mare şi număr cât mai mare de spire, pentru ca modificarea
forţei în raport cu alungirea să fie cât mai mică. Alungirea maximă a arcului, corespunzătoare
forţei maxime necesare testelor, nu va fi mai mare de 60% din alungirea maximă permisă,
consideraţie tehnică importantă pentru cazul solicitărilor multiple, la oboseală.
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Corespunzător plajei de solicitare necesară pentru crearea cuplului rezistent, au fost folosite
două arcuri de tracţiune, unul de maxim 100 N, fără forţă iniţială, iar celălalt de până la 500 N,
având, însă, o forţă iniţială de 90 N.
Datorită formei de mişcare oscilatorii introduse de Roto-Oscilator, rezultă o variaţie
sinusoidală a vitezei pe durata unui ciclu de angrenare, care face ca în limitele laterale ale
unghiului de oscilaţie, să apară acceleraţii / deceleraţii semnificative, care ar da un caracter
neverosimil rezultatelor încercărilor experimentale. Ca urmare, a fost adoptată ca zonă de
evaluare a gradului de uzare, zona corespunzătoare mijlocului unghiului de oscilaţie şi în
imediata apropiere a acestuia, acolo unde viteza se menţine aproape constantă pentru o scurtă
perioadă de timp.
Pentru determinarea uzurii complete a materialului fluoropolimeric, au fost realizate teste, în
urma cărora s-au stabilit frecvenţele la care uzura este completă, în zonele considerate relevante.
Datele prelevate din încercările experimentale, au fost centralizate şi structurate, astfel încât
graficele rezultate să conducă la o evaluare corectă şi multivariată a fenomenologiei solicitării de
contact. Interpretarea rezultatelor a fost făcută, atât valoric, cât şi evolutiv, prezentându-se
aspectele cu caracter calitativ şi cantitativ, precum şi modul cauzal de implicare a acestora în
comportamentul suprafeţei fluoropolimerizate testate.
Pentru corelarea valorică a tensiunii de contact calculată prin intermediul factorului de
influenţă a temperaturii (ZT), propus în capitolul 2, se oferă familiile de curbe caracteristice şi
expresiile analitice. Acesta majorează valorea tensiunii de contact necesare, corespunzător cu
înăsprirea condiţiilor de lucru, creşterea turaţiei şi a solicitării de contact, precum şi a influenţei
lubrifierii, pentru cazul contactului acoperit.
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Capitolul 7. Concluzii finale. Contribuţii Personale. Perspective de cercetare.
Diseminarea rezultatelor
7.1 Concluzii finale

În această lucrare se prezintă într-o structură completă, abordarea conceptuală a capacităţii de
încărcare a roţilor dinţate cilindrice fluoropolimerizate. Ca urmare a lipsei informaţiilor despre
capacitatea de încărcare, a unei astfel de structuri hibride de roţi dinţate, teza oferă o structură
algoritmică de testare a acestora, rezultate importante şi interpretări relevante, precum şi
influenţa condiţiilor şi ipotezelor de lucru, asupra solicitării de contact. Lucrarea nu se constituie
într-un mod unilateral de tratare a unui singur material, în speţă Xylan 1052, ci o abordare largă
cu structură modulară de testare şi formulare a unor condiţii complete şi definitorii de cercetare
ştiinţifică experimentală.
Începând cu o analogie bibliografică asupra materialelor din care sunt realizate roţile
dinţate, şi caracteristicilor definitorii ale acestora în privinţa capacităţii de încărcare, se
abordează succesiv modalităţile de uzare a flancurilor dinţilor roţilor metalice sau din
materiale plastice şi compozite, ca urmare a solicitărilor de contact, variantele de
dimunuare a efectelor uzării şi implicaţiile tribologice.

Datorită efectului important al temperaturii asupra solicitării de contact, în cazul materialelor
plastice şi polimerilor s-a propus o corelare analitică a unei formule de calcul specifice roţilor
dinţate metalice, prin introducerea unui factor ZT, care să reprezinte influenţa
temperaturii asupra celorlalţi parametrii fizico-mecanici.
Pentru o formulare cât mai corectă şi adecvată a problematicii experimentale, s-a
realizat o testare iniţială, care să ofere informaţii asupra posibilităţilor şi modalităţilor viitoare

de cercetare. Cu acestă ocazie, au fost identificate zonele de manifestare accentuată a uzării,
la ieşirea şi intrarea dinţilor în angrenare, fapt care a permis concluzionarea implicării
deosebite a vitezei de alunecare relativă.
Analiza numerică a fost structurată în două etape:

-

simulări de mişcare, de unde s-au obţinut parametrii cinetostatici forţe, momente şi presiuni,

care determină parametrii cinematici de formă a mişcării, şi implică parametrii dinamici de
viteză şi acceleraţie;
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-

simulări cu element finit, pentru obţinerea cu precizie a locului şi modului de manifestare a

solicitărilor maxime, exprimate ca tensiuni von Mises, şi efectelor acesteia, sub forma
deplasărilor şi alungirilor.
Pentru restrângerea plajelor valorice necesare cercetării experimentale, a fost proiectat
un dispozitiv tribologic numit Ball - on - Disc, care să determine, într-o etapă preliminară,

valori ale solictării de contact şi parametrilor implicaţi în ipotezele experimentale. Acesta
permite realizarea cercetărilor experimentale asupra solicitării de contact în condiţii variate şi
compensează diminuarea presiunii de contact, ca urmare a avansării uzurii, printr-o modificare
continuă a forţei de acţionare. Ca urmare a necesităţii importante de efectuare a mai multor
teste pe o singură pereche de roţi acoperite fluoropolimeric, a fost proiectat un dispozitiv
care să ofere aceste facilităţi, numit Roto - Oscilator. Acesta este un dispozitiv adaptabil, care

se interpune între axul motorului de antrenare şi axul de intrare în reductor, corespunzător
pinionului, şi se fixează cu ajutorul unor flanşe. Dispozitivul realizează rotirea parţială a
pinionului, conform cu unghiul de oscilaţie ales, astfel încât, angrenarea să se rezume la
suprafaţa unui flanc sau pe o porţiune a acestuia.
După proiectarea, realizarea şi optimizarea celor două dispoztive experimentale, s-au

realizat încercări considerîndu-se condiţii şi ipoteze de lucru pertinente, specifice structurii
roţilor dinţate hibride, modalităţii de contact şi regimului de lubrifiere, pentru valori variate ale
vitezelor relative, turaţiilor şi presiunilor de contact.
Testele preliminare realizate cu ajutorul dispozitivului Ball - on - Disc, au scos în

evidenţă:
- o uzare rapidă a suprafeţelor acoperite, în condiţiile unor presiuni mari de contact 30 N/mm2
şi viteze de alunecare relativă mari de 1400 şi 2100 mm/s, corespunzătoare turaţiilor de 1000 şi
1500 rot/min;
- între tipurile de contact acoperit şi mixt, diferenţele sunt minime, datorită unei concentrări
mai mari a presiunii pe o suprafaţa mai mică de contact, pentru contactul mixt, şi unei frecări mai
mari între suprafeţe, în cazul contactului acoperit;
- regimul de funcţionare cu lubrifiere One - Touch, prezintă un avantaj considerabil faţă
de regimul uscat şi un dezavantaj mult diminuat, faţă de cel cu lubrifiere continuă;

- în condiţii de presiune de contact şi viteză relativă de alunecare, mari, s-au determinat
caracteristicile de evoluţie a adâncimii de uzare în funcţie de timp:
o a fost observată o formă de evoluţie asemănătoare în toate cazurile, putându-se, astfel,

concluziona că aceasta este caracteristică modului de uzare a acestuia;

ing. Ion - Cornel MITULEŢU

186

Cercetări experimentale privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dinţate
fluoropolimerizate
o caracteristica se poate împărţi în trei zone distincte: prima zonă aparţine modului de uzare

iniţială şi este atribuită perioadei de rodaj, cea de-a două zonă este cea corespunzătoare
funcţionării normale, unde grosimea prezintă interes din punct de vedere al amortizării
vibraţiilor, iar celei de-a treia i se atribuie un caracter de risc, materialul se uzează rapid şi

prezintă o importanţă mult diminuată pentru amortizarea vibraţiilor.
- un lucru foarte important îl constituie formele de evoluţie ale curbelor caracteristice,
realizate pentru cazurile evoluţiei uzării în funcţie de presiunea de contact sau viteza de
alunecare relativă, acestea au un caracter exponenţial, fapt care permite aprecierea
valorică a perioadei de uzare, pentru cazurile de diminuare sau creştere a presiunii de
contact sau vitezei de alunecare relativă.

Ca urmare a testelor preliminare, pentru testele realizate pe roţile dinţate prin intermediul
dispozitivului Roto - Oscilator, se consideră oportună reducerea presiunii de contact, prin

reconsiderarea treptelor de variaţie a presiunii de contact la 5, 10 şi 15 N/mm2, iar pentru turaţii
se adoptă valorile de 300, 500 şi 700 rot/min. Încercările experimentale efectuate au scos în
evidenţă:
- o tipologie evolutivă a perioadei de uzare, conform corelării condiţiilor şi ipotezelor
formulate, comparabilă cu cea rezultată din experimentele realizate folosind dispozitivul
tribologic Ball - on - Disc;

- în cazul presiunilor de contact şi turaţiilor mici, comportamentul la uzare al materialui
fluoropolimeric, în regimul de lubrifiere săracă şi continuă, este considerat ca fiind bun;

- la fel ca şi în cazul testarii pe Ball - on - Disc, curbele caracteristice realizate pentru cazurile
evoluţiei uzării în funcţie de presiunea de contact sau viteza de alunecare relativă, au un
caracter apropiat de cel exponenţial, fapt care permite aprecierea valorică a perioadei de uzare,

pentru cazurile de diminuare sau creştere a presiunii de contact sau vitezei de alunecare relativă.
- au fost semnalate două tipuri distincte de manifestare a uzării, sub forma unei pulberi de
culoare neagră, care se detaşează de suprafaţa flancurilor şi se depune sub zona de angrenare, şi a
unor particule de dimensiuni mai mari, fragmente de culoare cărămizie, aşezate în imediata
apropiere a zonelor de contact:
o pulberea de culoare neagră, se apreciază ca fiind rezultatul arderii complete a unor
mici fragmente de pe suprafaţa flancului, din cauza frecării, ea fiind mult mai evidentă în

cazul funcţionării în regim uscat, fără lubrifiere. Aceasta se depune sub zona de angrenare, pe
fundul carcasei reductorului;
o particulele de culoare cărămizie, apar cu preponderenţă la funcţionarea cu lubrifiere săracă,

One - Touch, şi mai puţin la cea continuă. Acestea apar datorită unei exfolieri şi
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temperaturi mari, a unor fragmente de material fluoropolimeric din suprafaţa
flancului, care nu ajung însă la o valoare a temperaturii, la fel de mare ca în cazul regimului

uscat. Fragmentele rămân ataşate de flanc, în imediata apropiere a zonei de contact, fiind
apreciat că au o influenţă benefică.
Se poate aprecia că, valori ale capacităţii de încărcare, pentru solicitări de contact în
regimuri de funcţionare cu dinamică scăzută, se pot obţine mai uşor şi repede, cu ajutorul
dispozitivului tribologic Ball - on - Disc, însă, pentru solicitări cu dinamică crescută,
dispozitivul Roto - Oscilator oferă un avantaj semnificativ, prin simpla apreciere a

rezultatelor şi aspectelor oferite de uzarea stratului fluoropolimeric din zonele adiacente centrului
unghiului de oscilaţie:
-

porţiunii plasate între centrul unghiului de oscilaţie şi limitele laterale, acolo unde
viteza variază aproape liniar, i se poate atribui un regim de lucru corespunzător şi pot fi

interpretate rezultatele în consecinţă;
-

porţiunea din imediata apropiere a limitelor unghiului de oscilaţie, se poate atribui

unor regimuri de lucru cu o dinamică ridicată, interpretarea făcându-se in acel sens.
Prin intermediul factorului de influenţă a temperaturii ZT, a fost corelată valorea
tensiunii de contact necesare (H) cu cea rezultată experimental (e), pentru cazul contactului

acoperit, ţinându-se cont de toţi ceilalţi factori, consideraţi în condiţiile specifice de testare.
Valorile aferente factorului de temperatură, pot fi apreciate grafic şi analitic, în funcţie de e.
7.2 Contribuţii personale

În cazul roţilor dinţate cu structură hibridă, fluoropolimerizate, a fost realizată o sintetizare a
materialului bibliografic aplicată pe fenomenologia şi comportamentul solicitării de
contact. Au fost scoase în evidenţă, astfel, caracteristicile capacităţii de încărcare ale

materialelor folosite în construcţia roţilor dinţate metalice şi din plastic sau polimeri. Calităţile
tribologice de contact ale materialelor, au o implicare deosebită, acestea fiind evidenţiate prin
factorii tribologici care influenţează uzarea.
Analogia dintre modul analitic de tratare a solicitării de contact, în cazul materialelor
metalice şi a celor polimerice, a condus la adoptarea unui model analitic de calcul al
solicitării de contact, în cazul roţilor cu structură hibridă, prin introducerea unui factor de
corelaţie dependent de temperatură.
Printr-o testare iniţială, au fost identificate zonele de manifestare accentuată a uzării, la
ieşirea şi intrarea dinţilor în angrenare.
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Modelul de analiză numerică, a fost adaptat tipologiei roţilor dinţate acoperite
fluoropolimeric, care presupune aplicarea unui strat cu grosimea de doar câţiva zeci de

micrometrii pe suprafaţa danturii unei roţi de dimensiuni mult mai mari, prin crearea unei
structuri de modelare şi simulare organizată pe grupe de simulări parţiale. Pentru studiul de
mişcare, s-au considerat roţile în angrenare, iar pentru simulările cu element finit, s-au
decupat porţiuni din flancurile omoloage ale dinţilor, în poziţia de angrenare, solicitânduse static şi dinamic, sub acţiunea unor forţe sau impunându-se deplasări, care să coincidă
situaţiilor reale.

Au fost proiectate şi dimensionate structural şi rezistiv, două dispozitive experimentale, care
să ofere posibilitatea unor încercări variate, puţin costisitoare, cu un grad de precizie ridicat şi
manipulare simplă:
- primul dispozitiv proiectat, poartă numele de Ball - on - Disc, reprezintă un dispozitiv

tribologic derivat din Pin - on - Disc, care diferă de acesta prin structură şi utilitate. Dispozitivul
oferă posibilitatea realizării unui număr mare de teste cu caracter preliminar, folosind un

disc acoperit cu materialul de testat, antrenat de un motor rotativ, asupra materialului depus pe
disc se exercită o presiune prin intermediul unei sfere metalice rigide, bilă de rulment, aflată sub

acţiunea unei forţe elastice create de un arc elicoidal de compresiune. Prin fluoropolimerizarea
bilei, se oferă posibilitatea testării contactului între două suprafeţe acoperite, iar prin

aplatizarea unei porţiuni a bilei, se crează facilitatea formei de contact plane. Dispozitivul a fost
creat pentru a fi adaptabil, astfel că oferă posibilitatea unei modificări continue a forţei de
acţiune, chiar în timpul efectuării testelor;
- dispozitivul Roto - Oscilator, a fost proiectat pentru testarea propriu-zisă a roţilor
dinţate. Acest dispozitiv, în principal, creşte numărul de încercări experimentale pe aceeaşi

pereche de roţi dinţate şi oferă posibilitatea interpretării uzării în trei moduri dinamice distincte
de funcţionare, în cadrul aceluiaş test. În plus, testele se pot realiza în toate condiţiile şi sub toate
ipotezele enunţate şi în cazul dispozitivului Ball - on - Disc.
Adoptarea platformei de vibraţii Brüel&Kjaer, pentru folosirea în completarea

dispozitivului Roto - Oscilator, şi identificarea frecvenţelor şi valorilor amplitudinii vitezei şi
acceleraţiei de vibraţie, corespunzătoare locului şi modului de manifestare a uzurii, determină
un mod total neinvaziv şi avantajos, mai ales în cazul testelor în regim de lubrifiere continuă,
de evidenţiere a uzării complete a materialului fluoropolimeric depus pe flancurile roţilor

dinţate.
În practică, temperatura de lucru poate avea o influenţă semnificativă asupra modului
de lucru şi perioadei de funcţionare a echipamentelor. În acest sens a fost determinată
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influenţa temperaturii asupra depunerii fluoropolimerice, determinându-se variaţia perioadei

de uzare a acesteia pentru condiţii relativ limită de temperatură.
Deosebit de relevantă se consideră şi corelarea tensiunii de contact necesare (H), cu cea
rezultată experimental (e), prin intermediul factorului de influenţă a temperaturii (ZT).

Aceasta a fost realizată pentru cazul contactului acoperit, corespunzător cu ceilalţi factori de
influenţă, determinându-se valorile lui ZT în funcţie de e, atât grafic cât şi prin expresiile
analitice aferente.
7.3 Perspective de cercetare

În primul rând se consideră relevantă testarea experimentală a altor tipuri de polimeri şi
compozite, cu coeficienţi mai mici de frecare, chiar dacă presiunea de contact a acestora, este
valoric mai scăzută.
O îmbunătăţire a tehnologiei de aplicare a acoperirii, în cel puţin două direcţii:
- aderenţa la suportul metalic, aşa cum s-a observat în capitolul 5, stratul a cedat prin exfoliere,
pe suprafeţe semnificative;
- grosimea stratului depus prezintă variaţii relative semnificative, de la un reper la altul, precum
şi pe suprafaţa aceluiaşi reper.
Pentru cazul lubrifierii, se consideră relevantă testarea unor tipuri de lubrifianţi sintetici, care
să fie adaptaţi materialului de acoperire.
În regimul de lubrifiere One - Touch, lubrifiere săracă, o vaselină adaptată tipului de material
aplicat, ar putea avea consecinţe îmbucurătoare, în urma unei mai mari aderenţe pe materialul
fluoropolimeric.
Cele două tipuri semnalate de manifestare a uzurii, pulberea de culoare neagră, depusă sub
zona de angrenare, şi fragmentele de culoare cărămizie, aşezate în imediata apropiere a zonelor
de contact, pot influenţa procesul de uzare în mod diferit, putând avea o influenţă benefică sau
nu, în funcţie şi de lubrifiere. Acestă influenţă poate fi, de asemenea, determinată prin cercetări
experimentale viitoare.
Pentru încărcarea reductorului se poate folosi o metodă, care s-ar dovedi revoluţionară, şi
anume un solenoid fix, cu miez mobil, care să creeze forţa de rezistenţă. Astfel, cămpul magnetic
ar putea fi modelat, pentru a se obţine o acţiune sub diverse forme de evoluţie, determinând
curbe de evoluţie complexe ale cuplului rezistent. Acest dispozitiv prezintă multiple şi
importante avantaje, el putând fi folosit, atât ca element de rezistenţă, cât şi ca elemnt motor.
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Aplicarea unui strat fluoropolimeric iniţial suplimentar, folosit la omogenizarea suprafeţei
flancului metalic, mai ales în cazul prelucrărilor cu clasă de precizie scăzută, VIII sau mai puţin,
şi în cazul tipului de contact mixt.
Considerând tasarea materialului depus, în perioada de rodare, care la polimeri este foarte
scurtă în raport cu a materialele metalice folosite în mod obişnuit la fabricarea roţilor dinţate, se
poate considera necesară aplicarea unui strat de omogenizare superficială.
Aceste straturi suplimentare recomandate, nu sunt menite diminuării nivelului de zgomot sau
vibraţii, care s-a apreciat ca optim pentru două straturi, ci doar pe considerente de capacitate de
încărcare şi, implicit, uzare.
Dispozitivul Roto - Oscilator, ar putea deveni foarte folositor pentru încercările la oboseală a
piciorului dintelui roţii dinţate metalice, facilitând, ca şi în cazul cercetării prezentate, un număr
mult mai mare de încercări şi o diminuare a duratei de testare, prin mărirea frecvenţei de lucru,
dacă se adaugă un element motor electromagnetic, de tipul celui sugerat mai sus.
7.4 Diseminarea rezultatelor cercetării

Pe parcursul desfăşurării cercetarilor corespunzătoare prezentei tezei de doctorat, s-au
elaborat următoarele materiale, publicate în cadrul unor reviste, conferinţe naţionale şi
internaţionale de profil:
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Editura Eftimie Murgu Reşiţa, ISSN 1453-7397, 2013 (indexată BDI)
2. Mituleţu I. C., Ion VELA, Korka Z., Tufoi M., Lubrication influence on Wear Evolution of
Xylan 1052 Coated Disk Tested at Various Rotational Speed and High Contact Stress, Analele
Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola de Inginerie, anul XX, nr.1, Editura Eftimie
Murgu Reşiţa, ISSN 1453-7397, 2013 (indexată BDI)
3. Mituleţu I. C., Ion VELA, Gillich R. G., Tufoi M., Researches on Wear Evolution of Xylan
1052 Two-Layer Coating Under Hard Working Loads or Different Rotational Speeds, Analele
Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola de Inginerie, anul XX, nr.1, Editura Eftimie
Murgu Reşiţa, ISSN 1453-7397, 2013 (indexată BDI)
4. Haţiegan C., Tufoi M., Răduca E., Protocsil C., Mituleţu I. C., Modal Analysis Through
Solidworks Software Of Clamped Thin Plates With Damages, Constanta Maritime University
Annals, Anul XIV, Volum 19, ISSN: 1582-3601, 2013 (indexată BDI)
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1453-7397, 2011 (indexată B+)
8. Bizău V. I., Vela I., Miloş O., Vişan A., Mituleţu I. C., Functional Simulation of Harmonic
Drive with S.M.A. Wave Generator, 7th WSEAS International Conference on Dynamical
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