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Faza a II-a – Optimizarea procesului de tăiere şi alegerea soluţiilor constructive pentru 
echipamentul de debitare după geometrii complexe şi determinarea sistemului de 
comandă şi de programare 

 
Rezumatul fazei   
In cadrul proiectului s-au analizat un număr de probe din materiale având diferite 

calităţi.  
S-a realizat un program experimental de prelucrare a acestor materiale. Acest 

program experimental a fost realizat cu ajutorul unei instalaţii de tăiere cu jet de apă / jet 
de apă şi abraziv din dotarea institutului şi care a fost executată la ISIM Timişoara.  

Această instalaţie este prezentată în figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Postul de lucru la tăierea cu jet de apă şi abraziv 
 

In prima parte a lucrării s-au analizat posibilităţile de îmbunătăţire a 
performanţelor tehnice ale instalaţiei de tăiere cu jet de apă / jet de apă şi abraziv, din 
dotarea institutului, prin echiparea cu un număr de dispozitive suplimentare.  

Acestea sunt : 
- Dispozitiv pentru dozarea controlată a abrazivului: 
• Din punct de vedere constructiv dispozitivul constă dintr-un automat 

programabil tip PLC fabricat de firma MOELER – KLOCKNER, cod PS4 – 341 – 
MM1 utilizat pentru preluarea informaţiilor furnizate de motorul de antrenare al 
distribuitorului de abraziv aferent subansamblului dozator astfel: pentru un material 
de o anumită calitate şi o anumită grosime este necesar în procesul de tăiere un debit 
de abraziv. Controlerul PLC având stocate informaţiile privitoare la regimul 
tehnologic pentru diferite materiale, va comanda o anumită turaţie a motorului 
dozatorului, deci o anumită valoare a debitului de abraziv necesară pentru prelucrare. 
Se realizează în acest fel un control al consumului de abraziv necesar prelucrărilor, 
situaţie avantajoasă din punct de vedere tehnic şi al costurilor prelucrării.  
- Dispozitiv pentru automatizarea deplasării pe verticală a capului de tăiere: 
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• Pentru realizarea automatizării deplasării capului de tăiere, motorul pas cu 
pas aferent pinolei este alimentat prin intermediul automatului programabil cu care 
este echipată instalaţia. Modul de funcţionare al dispozitivului este următorul: după 
fixarea unui punct de zero, funcţie de numărul de turaţii al arborelui motorului, capul 
de tăiere realizează o deplasare pe axa Z, controlată.  
În programul automatului există date privind timpul de alimentare al motorului având 
ca efect o deplasare pe verticală a capului de tăiere. Astfel se vor putea programa 
diverse valori ale deplasării capului de tăiere, necesare pentru diferite grosimi a 
materialelor de tăiat. Se face observaţia că după o operaţie de tăiere a unui material, 
capul de tăiere coboară la cota 0, programată iniţial după care se va deplasa în funcţie 
de programul existent.  
- Dispozitiv pentru rotire cap de tăiere după 2 coordonate (A şi B): 

• Din punct de vedere constructiv, acest dispozitiv de poziţionare,  se 
compune din: 

o O pinolă, fixată pe portaparatul instalaţiei, care realizează mişcarea pe 
verticală (axa z) a capului de tăiere; este o construcţie monobloc, având în 
componenţă un mecanism şurub-piuliţă de mişcare acţionate de un motor 
pas cu pas şi un reductor; şurubul e ghidat astfel că mişcarea de deplasare 
se realizează fără posibilitatea de rotire a capului de tăiere; 
o O placă de fixare, montată pe tija mobilă a pinolei; 
o Un colţar care poate executa două mişcări de rotaţie cu axa orizontală, 
în două plane A şi B, perpendiculare între ele;  

• Prin intermediul elementelor componente prezentate, pe lângă deplasarea 
pe verticală a capului de tăiere, acesta poate efectua două mişcări de rotaţie cu axă 
orizontală în două plane perpendiculare A şi B, situaţie care permite prelucrarea 
pieselor cu geometrii complexe. 

- Dispozitiv pentru măsurarea forţei jetului de apă: 
• Acest dispozitiv de compune din:  

o un platou din tablă de oţel inoxidabil cu diametrul 300 mm şi grosime 2 
mm; 
o o placă din oţel inoxidabil cu diametrul 80 mm, grosime 0,5 mm, lipită 
pe platoul prezentat anterior, peste orificiul central al acestuia; 
o o balanţă comercială.  

• Prin operaţia de perforare a plăcii centrale se poate măsura forţa jetului de 
apă.  

- Dispozitiv de prelucrare longitudinală/transversală a pieselor cu axă de rotaţie:  
• Din punctul de vedere al soluţiei constructive adoptate s-a avut în vedere îmbunătăţirea 

programului de prelucrare după contur pe baza încercărilor experimentale şi a creşterii capacităţii de 
prelucrare a instalaţiei prin ataşarea unui dispozitiv de rotire a pieselor care au o axă de revoluţie. 

În partea a doua a lucrării s-a realizat un program experimental în vedera 
optimizării procedeului de tăiere cu jet de apă şi abraziv.  

Probele supuse programului experimental au fost realizate din următoarele 
materiale:  

a) Oţel 42 CrMo4 cu grosimea 30, Ø 30, cu duritate mare, respectiv duritate 
mică ; 

b) Oţel OL 42, placat prin pulverizare termică cu CuAl8, bară rotundă cu 
diametrul 40 mm şi grosimea 10 mm; 
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c) Oţel OL 42, placat prin pulverizare termică cu AlSi5, bară rotundă cu 
diametrul 40 mm şi grosimea 10 mm; 

d) Ti 99 %, placă cu grosimea 10 mm; 
e) Placă Vidia mineralo-ceramică (material sinterizat), cu grosimea 4 mm; 
f) Oţel OL 37, placat prin pulverizare termică cu sârmă tubulară Fluxofilcard 

58, cu grosimea 1 mm; 
g) Material compozit – poliamidă cu fibră de sticlă PAFS, cu grosimea de 5 

mm; 
h) Alumină (Al2O3), placă cu grosimea 10 mm; 
i) Material plastic termorigid poliuretanic Necuron 1300 (densitate 15 g/cm3 şi 

duritate 80 Shore), placă cu grosimea 6 mm; 
j) Tablă aluminiu AlMg5, placat prin pulverizare termică cu sârmă inox 316L, 

cu grosimea 16 mm; 
k) Bară din oţel inoxidabil X210Cr12, cu diametrul 25,4 mm; 
l) Bară din teflon grafitat (politetrafluoretilenă) duritate RC D50 – D75; 

densitate 2,2 ÷ 2,4 kg/dm3; 
Aceste materiale sunt prezentate în figura următoare:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prelucrările s-au făcut după un desen de reper standard care a prezentat variaţii de 
formă şi direcţii de prelucrare.  

Se exemplifică în continuare pentru un tip de material modul în care s-a realizat 
programul experimental.   

Material plastic termorigid Necuron 1300 (densitate 15 g/cm3 şi duritate 80 
Shore), placă cu grosimea 6 mm 

În figura este prezentată vederea generală a probei pe suprafaţa de intrare în 
partea stângă şi cea de ieşire în partea dreaptă.  
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Vedere generală profil prelucrat în cele două poziţii, superioară şi inferioară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere puncte de modificare a direcţiei de prelucrare reper prelucrat suprafaţă 
superioară 
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Vedere puncte de modificare a direcţiei de prelucrare reper prelucrat suprafaţă 
inferioară 

 
Regim tehnologic de lucru: presiunea de prelucrare 3500 bar, distanţa duză 

material 3 mm, debit abraziv 59 gr/min.  
 
Nr. 
crt. 

Viteză 
prelucrare în 
mm/min 

Lăţime intrare în 
mm 

Lăţime intrare 
efectivă în mm 

Lăţime ieşire în 
mm 

Observaţie 

1. 0 2,43 1,61 9,44 Găurire 
2. 10 2,44 1,62 1,65 Traseu 1 
3. 10..30 2,33 1,56 1,89 Punct 1 
4. 30 2,36 1,54 1,40 Traseu 2 
5. 30..50 2,38 1,56 1,34 Punct 2 
6. 50 2,20 1,38 1,32 Traseu 3 
7. 50 2,11 1,29 1,26 Cerc 
 

S-a întocmit un program de experimente factoriale pentru prelucrarea titanului, 
rezultând concluzii utile privind prelucrabilitatea acestui material şi un set de regimuri 
optime de tăiere. Prin utilizarea metodei experimentelor factoriale, numărul de încercări 
a  fost redus, rezultatele obţinute fiind corespunzătoare.  
 S-a realizat o analiză privind posibilităţile de utilizare a postului de lucru cu 
dotările suplimentare prezentate în lucrare.  
 S-au continuat experimentările privind valorificarea deşeurilor (material abraziv 
uzat) rezultate în urma operaţiilor de tăiere. Acest program va continua în cadrul fazelor 
următoare ale proiectului.  
 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului : 
 
Documentaţiile elaborate, vor sta la baza realizării activităţilor, in cadrul etapei 
următoare. 
La finalizarea  proiectului, colectivul de autori îşi propune, in principal, sa valorifice 
avantajele prezentate:  
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- de utilizare a acestui procedeu si de posibilităţile de extensie, respectiv 
prelucrarea prin debitare in 3D, adică utilizarea, cu mai multe grade de libertate a 
capului de taiere, fata de tăierea uzuala in plan, după doua plane perpendiculare (A şi 
B); 

- de realizare a unui control a livrării debitului de abraziv necesar operaţiilor 
de tăiere; 

- de automatizare a poziţionării corecte pe axa Z a capului de tăiere funcţie de 
grosimea materialului de tăiat; 

- de utilizare ca informaţie primară a forţei jetului de apă şi abraziv pentru 
diferite tehnologii de lucru.  

Lucrările proiectului vor continua cu următoarele faze: 
- concepţia instalaţiei modernizate de debitare 3 D cu jet de apă 
 
 
                                                                  Responsabil proiect, 
 
                 Ing. Dan Ionescu 
 


