
 

PN 09-160108: „Dezvoltarea procedeului de tăiere cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie complexă pe materiale metalice, nemetalice şi 
composite”  

 
 

Rezumat PN 108 Faza III:  
Concepţia instalaţiei modernizate de debitare 3D cu jet de apă 

 
Instalaţia de tăiere cu jet de apă realizată în cadrul institutului, a fost 

structurată, astfel ca să permită efectuarea operaţiilor de tăiere cu apă / apă şi 
abraziv, a diferitelor tipuri de materiale (metalice şi nemetalice). 

Prelucrarea pieselor s-a făcut în planul orizontal de aşezare a 
semifabricatelor, mişcările capului de tăiere realizându-se după două axe 
perpendiculare, notate Ox, respectiv Oy.  

Pentru a putea prelucra în bune condiţii, diferite materiale, a căror grosime 
nu e constantă, s-a ales soluţia unui dispozitiv având în structură un senzor cu 
ultrasunete, prin intermediul căruia se realizează o mişcare de urmărire a variaţiei 
grosimii, pe axa Oz, de către capul de tăiere. 

Pentru a realiza un debit necesar de abraziv, funcţie de calitatea şi grosimea 
materialului de prelucrat, s-a realizat un dispozitiv care comandă diferite valori ale 
acestui debit, realizând în acest fel şi un consum optim de abraziv. 

Pentru prelucrarea în 3D, s-a realizat un dispozitiv prin intermediul căruia, 
capul de tăiere poate executa mişcări de rotaţie în două plane verticale. Aceste 
mişcări de rotaţie, împreună cu mişcările de deplasare liniară după axele Ox, Oy şi 
Oz, creează posibilitatea unor prelucrări a pieselor cu geometrie complexă, situaţie 
întâlnită, ca necesară, de multe ori în industria construcţiilor de maşini. 

În cadrul proiectului s-au redimensionat  subansamble ale maşinii pentru a 
realiza posibilitatea de prelucrare a unui maxim de material. 

De asemenea s-a completat ansamblul maşinii cu un dispozitiv de prelucrare 
longitudinală / transversală a pieselor cu axă de rotaţie. 

Acest volum cuprinde anexe la proiectul masinii de taiere cu jet de apa si 
abraziv dupa cum urmeaza: 

- Anexa 1: Dispozitiv pentru dozare automată abraziv 
- Anexa 2: Dispozitiv pentru automatizare deplasare pe verticală cap de tăiere 
- Anexa 3: Dispozitiv de prelucrare în 3D – 5 axe 
- Anexa 4:  Motor electric pas cu pas – fisa caracteristici Tip ST581X3008 

Subansamblele prezentate in aceste anexe sunt componente ale celor mai 
importante dispozitive proiectate pentru modernizarea masinii de taiere cu jet de 
apa.  

Documentaţia prezentată, urmată de realizarea corespunzătoare a maşinii de 
tăiere cu jet de apă, va avea ca şi consecinţă creşterea productivităţii, o mai bună 
calitate a prelucrărilor, în general obţinerea unui post de lucru performant. 
 

 

 




