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Abstract: Pentru mărirea durabilităţii funcţionale şi durităţii stratului superficial, astfel mărind durata de 

funcţionare a roţilor dinţate, este necesară o abordare inovatoare în procesul prelucrării stratului 

superficial. 
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În procesul prelucrării combinate se majorează duritatea şi limita de rezistenţă a stratului superfecial. În 

relaţie cu caracteristicile indicate la o bună parte din cercetători ce au o părere comună: majorarea durităţii şi 

limitei de rezistenţă majorează rezistenţa stratului superficial. Analiza stratului superficial a arătat rolul 

pozitiv pe care îl are deformarea plastică a stratului superficial în majorarea rezistenţei stratului superficial. 

În acelaş timp rezultatele datelor experimentale la această întrebare sînt contradictorii. De exemplu 

Школьник Л.М. [1] aduce date care arată influenţă negativă a ecruisajului asupra rezistenţei de contact, 

explicînd acest fenomen prin aceea că la frecarea prin rostogolire în stratul superfecial a probelor apar 

aceleaşi fenomene ce apar şi la rularea rolelor. Are loc suprapunerea unor şi aceleaşi procese, ce într-un final 

duc la tensiuni mari, destratificarea stratului superficiale şi măcinare lui. 

Pentru majorarea rezistenţei de contact la roţile dinţate au fost executate încercări comparative la 

rezistenţa de contact a unor probe prelucrate prin metode diferite: proces tehnologic propus şi proces 

tehnologic elaborat. 

1 variantă: (proces tehnologic standard), frezarea dinţilor, cimentarea, călire, rectificare. 

2 variantă: (proces tehnologic propus), frezarea dinţilor, prelucrarea combinată, cimentarea, călire, 

rectificare. 

Metodologia executării experienţei este următoarea: încercarea la uzură se desfăşoară pe stand în 

condiţii de frecare alunecare, la maxim apropiate de cele de exploatare. Uzura a fost măsurată fără separarea 

perechilor de alunecare. Aceasta a permis asigurarea continuităţii procesului de uzură. 

Rezultatele experimentelor indică o influenţă semnificativă a metodei de prelucrare a suprafeţei asupra 

dezvoltării măcinării. În fig. 1 sînt arătate pozele suprafeţei probelor prelucrate prin metode diferite, după 

încercări la măcinarea de contact cu Nc=0,7·10
6
 şi σx =45 kg·s/mm

2
. După cum se vede din aceste poze , pe 

suprafaţa probei, prelucrate după proces tehnologic standard (b), apare clar un lanţ de gropiţe mici, orientate 

de-a lungul urmelor prelucrării. Distanţa între lanţurile vecine coincid cu pasul neregularităţilor în direcţie 

transversală. Aceasta vorbeşte că măcinarea a avut loc pe vîrful neregularităţilor. La probele prelucrate prin 

prelucrare combinată (a), la încercarea cu aceleaşi regimuri şi număr de încărcări ciclice, pitingul nu a fost 

depistat. Caracteristic este, că formarea gropiţelor de măcinare la probele, prelucrate cu procesul tehnologic 

standard, începe comparativ după un număr mic de încercări ciclice la (Nc=10
4
), ce constituie rezultatul 

concentrărilor semnificative a tensiunilor  pe vîrfurile neregularităţilor acestor suprafeţe, deosebindu-se prin 

forma ascuţită nevavorabilă a microreliefului cu raze mici de rotunjire a vîrfurilor şi unghiurile mari de 

înclinare a părţilor laterale a neregularităţilor. 

În măsura majorării numărului de încărcări ciclice, în acelaşi timp cu procesul deformării plastice şi a 

rodajului, are loc procesul dezvoltării microfisurilor la oboseală, ca rezultat neregularităţile, după un anumit 

număr de cicluri se macină, formînd gropiţă în materialul de bază (fig. 1). 
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Fig.1 Pozele suprafeţelor probelor prelucrate prin metode diferite, după încercarea la 

măcinarea de contact a) – tehnologia propusă; b) – tehnologia standardă. 

 
Rezultatele încercărilor la rezistenţa de contact a probelor sub formă de role nitrurate din Oţel 40ХНМА, 

prelucrate prin metode diferite sînt aduse în fig.1. Rezistenţa de contact a probelor prelucrate prin prelucrare 

combinată, s-a majorat în comparaţie cu probele prelucrate prin rectificare de 1,5 ori. O asemenea majorare 

semnificativă a rezistenţei de contact în rezultatul prelucrării combinate se determină prin acţiunea în comun 

cîtorva factori, ce caracterizeză starea stratului superficial: forma favorabilă a microreliefului, mărirea 

durităţii superficiale şi apariţia tensiunilor remanente de comprimare. 

 

 
 

Fig.2 Rezultatele încercărilor la rezistenţa de contact a probelor sub formă de role nitrurate din 

Oţel 40ХНМА, 1-tehnologia propusă; 2-tehnologia standardă) 

 
Majorarea caracteristicilor geometrice de rugozitate a suprafeţelor după prelucrarea combinată are efect 

dublu în creşterea durităţii superficiale: micşorează concentraţia încărcării pe neregularităţi şi micşorarea 

coeficientului de frecare. 
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