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Faza 1 : Cercetarea procesului de taiere cu jet de apa si abraziv utilizând 
diferite materiale şi regimuri de tăiere 
 
Rezumatul fazei :  
In cadrul proiectului s-a realizat un program experimental privind taierea cu jet de 
apa si abraziv a unor materiale. 
Postul de lucru, cu ajutorul caruia s-a realizat programul experimental, a fost 
executat in cadrul ISIM Timisoara. In fig. 1 se prezinta postul de lucru. 
 

 
 

Figura 1. Postul de lucru la tăierea cu jet de apă şi abraziv 
 
In prima parte a lucrarii s-au prezentat calitatile materialelor, cu anumite grosimi si 
forme, supuse operatiilor de taiere. 
Acestea sunt : 

- lemn stratificat sub forma unei placi cu grosime de 15 mm (fig. 2, a); 
- material plastic (rasina acrilica) formata cu fibra de sticla sub forma unei placi 
cu grosime de 3 mm (fig. 2, b); 
- alumina Al2O3 (material sinterizat) sub forma unui pachet de trei discuri cu                           
grosimea de 5 mm fiecare (fig. 2, c); 
- otel inoxidabil sub forma unei bare de 25 mm diametru (1.4305 303 H9)  

(fig.2, d). 
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                           a.                               b.                                          c. 

    
d. 

Figura 2. Probe supuse procesului de prelucrare 
 
S-a realizat un program experimental cu diverse regimuri tehnologice de prelucrare – 
viteza de taiere, debit de abraziv, presiune apa, distanta duza-piesa, etc. 
Dupa realizarea acestui program experimental, au fost analizate si interpretate 
probele obtinute si s-au prezentat concluzii privind tehnologiile de taiere utilizate. 
Pentru un material supus experimentarilor si anume alumina, s-a aplicat metoda 
experimentelor factoriale, in vederea stabilirii unor regimuri corecte de prelucrare, pe 
baza unui numar mic de incercari. 
Strategia bazata pe utilizarea experimentelor factoriale a permis optimizarea 
procesului de taiere cu jet de apa si abraziv a aluminei. 
Cea mai mare influenta asupra patrunderii o au viteza de taiere si presiunea jetului de 
apa, precum si interactiunea dintre ei. Taieturile cu adancimea de patrundere cea mai 
mare, dar si cu calitatea cea mai buna a peretilor se obtin in general pentru viteze 
mici de taiere si presiuni mari ale jetului de apa. Un debit important de abraziv poate 
constitui un factor favorizant al obtinerii unei adancimi de taiere mari. 
Distanta duza-material provoaca efecte relativ mici asupra adancimii de patrundere, 
insa este un factor important pentru stabilitatea procesului. 
Cele mai bune rezultate din punct de vedere al adancimii de patrundere au fost 
obtinute in cazul utilizarii abrazivului nesitat. 
Concluziile rezultate arata ca se pot obtine tehnologii de debitare optime a acestui 
material, pe baza unui numar redus de experimentari, prin aplicarea metodei 
experimentarilor factoriale. 
Metodologia utilizata poate fi folosita pentru optimizarea taierii cu jet de apa si 
abraziv si a altor materiale, indiferent de natura acestora. 
In urma analizarii tuturor rezultatelor obtinute in cadrul experimentarilor, rezulta 
urmatoarele concluzii : 
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1. Faza I a proiectul a avut ca obiectiv experimentari privind taierea cu jet de apa si 
abraziv a unor materiale, in vederea obtinerii unor informatii necesare intocmirii 
unor baze de date privind prelucrabilitatea acestora. 
Lucrarile s-au realizat cu respectarea documentelor contractuale. 
2. Postul de lucru, cu ajutorul caruia a fost efectuat programul experimental, a fost 
realizat in cadrul institutului, cu unele subansamble specializate achizitionate de la 
producatori consacrati. 
3. S-au efectuat experimentari, utilizand procesul de taiere cu jet de apa si abraziv, a 
materialelor prezentate, cu regimuri tehnologice diferite, avand ca parametri 
principali: viteza de prelucrare, debitul de material abraziv folosit si presiunea apei 
de lucru. 
4. Pe baza datelor obtinute s-au analizat probele prezentate in urma operatiilor de 
taiere. 
S-a intocmit un program de experimente factoriale pentru alumina, rezultand 
concluzii utile privind prelucrabilitatea acestui material, adica un set de regimuri 
optime de taiere. 
Se precizeaza ca prin utilizarea metodei experimentelor factoriale, numarul de 
incercari a fost redus, rezultatele obtinute fiind corespunzatoare. 
5. S-au prelucrat urmatoarele materiale: 

- alumina Al2O3 (material sinterizat), 3x5mm; 
- lemn stratificat; 
- material plastic acrilic armat cu fibra de sticla 
- otel inoxidabil, bara Φ25 (1.4305 303 H9). 

Experimentarile au relevat importanta unui regim tehnologic corect determinat. 
Metoda experimentelor factoriale aplicata la incercarile efectuate a relevat 
urmatoarele: 

- factorii de influenta selectati prezinta sub aspect global (in domeniile 
experimentale alese), influente semnificative asupra performantelor tehnologice 
obtinute in general si asupra functiilor obiectiv masurate in particular: au fost 
obtinute atat taieturi cu profunzimi reduse, cat si taieturi complet strapunse; 

- pentru toate taieturile, indiferent de combinatia parametrica utilizata pentru 
realizarea incercarilor, latimea taieturii la partea superioara este mai mare decat 
latimile din zona mijlocie, care, la randul lor, au valori mai mari decat latimea 
taieturii in parte inferioara; 
 - indiferent de distanta duza-material, latimile taieturilor la partea superioara 
sunt comparabile; 
 - patrunderile pentru cele doua distante duza-material utilizate sunt in general 
mai mari pentru cazul unei distante duza-material de1 mm; 
 - in general, adancimea de patrundere este favorizata de: 
- o viteza de taiere redusa; cele mai importante patrunderi au fost obtinute pentru 
viteze mici de taiere, iar cele mai mici, pentru viteze de taiere mari; 
- o presiune ridicata a apei; 
- un debit de abraziv important; 
Aceste concluzii sunt valabile pentru toate materialele supuse operatiilor de taiere; 
valorile efective ale presiunii apei ca agent tehnologic debitului de abraziv si vitezei 
de taiere fiind specifice fiecarui material in parte.  
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6. S-au prezentat solutii realizate pentru imbunatatirea performantelor tehnice ale 
echipamentului si pentru asigurarea protectiei in munca a operatorului care 
deserveste postul de lucru. 
7. S-au prezentat propuneri privind valorificarea deseurilor (material abraziv uzat) 
rezultate in urma operatiilor de taiere. 
Lucrarea cuprinde un capitol privitor la dotarea postului cu subansamble noi, pentru 
imbunatatirea performantelor tehnice. 
Astfel, s-a realizat un dispozitiv care permite taierea pieselor circulare cu axa de 
rotatie orizontala. 
Dispozitivul se compune din un subansamblu mecanic, respectiv un motoreductor cu 
un arbore centrat si un universal de prindere a piesei (110 mm). Dispozitivul este 
montat pe un suport de prindere si este fix in timp ce capul de prelucrare se poate 
deplasa pe doua directii perpendiculare. Daca bara ce se prelucreaza are rportul 
lungime pe diametru mai mare de 7, se va utiliza un element de sprijin intermediar. 
Efectele utilizarii acestui dispozitiv sunt: 

- imbunatatirea capacitatii de prelucrare dupa contur prin optimiyarea 
consumului de material abraziv; 

-   diversificarea procedeelor de prelucrare prin posibilitatea de a prelucra piese 
cu o axa de simetrie (a patra miscare, de rotire a materialului), ceea ce a condus la 
scurtarea duratei prelucrarii. 
Un capitol al lucrarii se refera la analiza posibilitatii de valorificare a deseurilor 
(material abraziv uzat) rezultate in urma operatiilor de taiere. 
In amestec cu ciment Portland, materialul abraziv uzat (Snd) formeaza mortare in 
stare proaspata. Au fost analizate din punct de vedere a compozitiilor realizate 
conform retelelor uzuale, din punct de vedere al lucrabilitatii, conform normelor 
precizate in standarde. 
Un alt aspect al cercetarii se refera la analiza timpului de priza al acestor mortare, 
respectiv la influenta abrazivului uzat asupra mortarelor in stare intarita. 
S-a determinat, astfel, densitatea aparenta, rezsitenta mecanica la intindere si la 
compresiune, de terminate la varsta de 7 zile de la turnare.  
In urma acestor analize au rezultat urmatoarele concluzii: 

- In stare proaspata adaosul de pana la 10% din masa cimentului nu modifica 
lucrabilitatea in raport cu amestecul martor (fara Snd). Aceasta arata ca, la utilizarea 
Snd pana la acest procent nu este necesar sa se creasca cantitatea de apa pentru a 
avea aceiasi lucrabilitate. In caz contrar adaosul de apa ar afecta dezavantajos 
rezistentele mecanice ale mortarului. Timpul de priza al mortarului creste cu 
cresterea cantitatii de Snd. Aceasta inseamna ca  timpul de utilizare a mortarelor cu 
Snd se mareste. Aceasta proprietate este importanta in industria adezivilor, care le 
defineste si le clasifica. 

- In stare intarita cresterea cantitatii de Snd are ca efect cresterea semnificativa a 
densitatii aparente si a rezistentelor mecanice.   
Lucrarile proiectului vor continua cu etapa II: „Optimizarea procesului de taiere si 
a conceptiei echipamentului de debitare dupa geometrii complexe”. 
 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului : 
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Documentatia elaborata, va sta la baza realizarii activitatilor, in cadrul etapei 
urmatoare. 
La finalizarea  proiectului, colectivul de autori isi propune, in principal, sa valorifice 
avantajele prezentate de utilizare a acestui procedeu si de posibilitatile de extensie, 
respectiv prelucrarea prin debitare in 3D, adica utilizarea, cu mai multe grade de 
libertate a capului de taiere, fata de taierea uzuala in plan, dupa doua axe 
perpendiculare. 
Lucrarile proiectului vor continua cu urmatoarele faze : 
- Optimizarea procesului de taiere si a conceptiei echipamentului de debitare dupa 
geometrii complexe. 
- Conceptia ME al echipamentului de debitare 3D, cu jet de apa.  
- Executie ME al echipamentului de debitare cu jet de apa. 
- Lucrari practice de taiere, prelucrarea statistica a datelor, determinarea parametrilor 
optimi de taiere. 
 
 
                                                                  Responsabil proiect, 
 
                 Ing. Dan Ionescu 

 


