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1. Introducere 
 
 Se consideră o cuplă cinematică, alcătuită dintr-o rolă şi un 

cilindru. Cilindrul  poate executa o mişcare de rotaţie şi una de 
translaţie. 

Rola poate executa o mişcare de rotaţie,  în jurul axei proprii. 
Axa rolei, se poate pivota la diferite unghiuri, în raport cu axa cilindrului, 
într-un domeniu de 1800 (figura 1). Dacă, unghiul pe care îl face axa 
rolei, cu axa cilindrului se notează cu θ, se vor obţine următoarele 
poziţionări: 

- pentru θ = 0 0 , cilindrul poate să se rotească numai în jurul 
axei proprii; 



- pentru θ  = 90 0 , cilindru  poate efectua mişcarea de 
translaţie,  de-a lungul axei proprii; 

- pentru 0 0  <θ  < 90 0 , cilindrul poate efectua  mişcarea 
elicoidală, având un parametru elicoidal,   care poate fi reglat fără 
trepte. 

 
Fig. 1 Cupla cinematică rolă-cilindru 
 

Pentru analizarea funcţionării  cuplei cinematice se foloseşte 
un stand  experimental  - vezi figura 2, special conceput pentru a 
verifica teoretic comportarea cuplei cinematice . 

 
 

Fig. 2  Stand pentru generarea mişcării elicoidale 

 



2. Determinarea experimentală a stabilităţii statice a  
cuplei cinematice exterioare cilindru-cilindru 
 
Pe arborele central (1) se află în contact rola (2), presiunea de 

contact fiind realizată de către masa (4). Orientarea rolei (2), în raport 
cu axa arborelui central (1), se realizează cu ajutorul elementului de 
rotire (10) a rolei de contact (2).  

Dacă, axa rolei (2) este reglată paralelă cu axa arborelui 
central (1), pasul realizat  este zero, iar dacă, axa rolei (2) este 
perpendiculară pe axa arborelui central (1), pasul realizat de cuplă este 
infinit.  

 
Lucrarea are ca scop prezentarea rezultatelor verificării 

funcţionării în gol a cuplei în condiţiile asigurate de standul existent. În 
acest context  standul a fost realizat şi practic.  

 
A fost încărcat cu mase platanul PT1 pentru crearea forţei de 

frecare în cupla cinematică care se deplasează elicoidal. Valorile 
acestei mase au fost: 0,1 kg, 1,5 kg și 2,5 kg.  

 
Pe platanul PT2 au fost puse mase pentru crearea forţei F2, 

astfel încât să apară tendinţa de rotire a arborelui, adică contactul de 
fricţiune în cupla cinematică să se desfacă.  

 
Valoarea cuplului dat de această forţă F2 reprezintă cuplul la 

care în condiţii de funcţionare se pierde continuitatea contactului în 
cupla cinematică. Verificarea a fost făcută static, condiţie la care 
coeficientul de frecare este de circa 0,15...0,3 pe când în mişcare 
coeficientul de frecare este de 0,06...0,12.  

 
Acest fapt face ca în funcţionare valoarea forţei F1 să crească 

de circa 1,5...2,5 pentru a păstra aceleaşi limite pentru stabilitatea 
contactului  în cupla cinematică testată. 

 
Ansamblul de măsurare este prezentat în figura 3, măsurătorile 

au fost efectuate încărcând treptat talerul PT2 până la sesizarea 
alunecării.  

 
Pe talerul PT1 au fost puse de la începutul ciclului de măsură 

masele de 1 kg, 1,5 kg și 2,5 kg, cupla fiind reglată pentru un unghi α = 
900 .  



De aici au fost reglate unghiurile de 750, 600, 450, 300, 150, 00, 
și au fost puse masele pentru determinarea cuplului  m2. 

 

 
 

Fig. 3 Procedura de încărcare a standului 
 

           
 

 
 

 
Valorile determinate în timpul experimentărilor sunt prezentate 

în tabelul 1 şi graficul în figura 4.  
  

În tabelul 1 se poate observa valoarea determinată 
experimentala a masei m2 (N) în funcție de masa m1 și unghiul  α  de  
reglaj al pasului.             



        Tabelul 1 
         m2  

m1 

α 
0 N 10N 15 N 25 N 

0o 0, 60 0, 90 1,10 1,50 

15o 1,95 3,80 4,15 6,50 

30o 2,50 7,50 8,60 11,00 

45o 3,50 8,00 9,50 13,50 

60o 4,55 9,90 10,50 14,50 

75o 5,75 11,00 12,00 15,50 
 
Valorile din  tabel au fost reprezentate grafic  m2 = f (m1) cu 

unghiul α ca parametru și  m2 = f(α) cu masa m1 ca  parametru.  
 
 

 
  

Fig. 4  Reprezentarea grafică a datelor obţinute experimental     
 



3. Concluzii 
 

■ Dependența de valoarea unghiului α a forței F2 se prezintă 
nelinear, nelinearitatea fiind deosebită doar la o anumită încărcare (15 
N), fapt ce se datorează unei instabilități a fenomenului de frecare 
precum și unor condiții dimensionale și de material.  

 
■ Acest inconvenient ar putea fi înlăturat prin crearea unei 

presiuni de contact între rolă şi arborele central mai mare.  
 

■ Se pot realiza dispozitive de rectificat suprafeţe elicoidale 
bazate pe acest principiu care se pot adapta pe maşinile de rectificat 
plan. 
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