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Rezumatul fazei PN 108/4  
    
 În cadrul proiectului s-a analizat documentaţia tehnică necesară pentru realizarea 
instalaţiei modernizate de tăiere cu jet de apă şi abraziv, respectiv a părţilor constituente 
care au fost echipate cu componente noi în vederea obţinerii caracteristicilor necesare 
conform desenelor de execuţie.  
 Instalaţia de tăiere cu jet de apă şi abraziv modernizată prezintă următoarele 
caracteristici:  
 - procedee de tăiere:   cu jet de apă / jet apă cu abraziv; 

 - lungimea de tăiere:   1600 mm; 
 - lăţimea de tăiere:   1170 mm; 
 - grosimea de tăiere :   6 ÷ 100 mm (funcţie de  materialul de prelucrat); 
 - comanda numerică:   tip BURNY PHANTOM; 
 - compensarea fantei de tăiere: ± 30 mm; 
 - precizia sistemului de urmărire automată,la compensarea fantei zero:±1,2mm/1000 mm 
 - număr portaparate:   1 
 - autoverificarea funcţiilor principale (autocontrol); 
 - semnal sonor la apăsarea tastelor; 
 - deplasarea maşinii în coordonate: comandă electromecanică; 
 - viteza tehnologică de deplasare: 100 ÷ 6000 mm/min.; 
 - memorie nevolatilă:   512 KB; 
 - program de operare, înregistrat în memorie EPROM; 
 - construcţie închisă, cu ventilaţie a pupitrului; 
 - tastatură cu membrană; 
 - traductoare de poziţie etanşe; 
 - sistem de conversare – promturi în limba engleză; 
 - bibliotecă cu 53 programe standard:  - selectabile direct de la tastatură; 
       - tăiere în lanţ (succesiv) sau selectarea tăierii 
          unui reper şi repetare; 
 - punct de start selectabil pe anumite figuri; 
 - selectarea direcţiei în cazul repetării aceleaşi figuri; 
 - selectarea dimensiunilor pentru lungimea de intrare/ieşire pe contur; 
 - mod de lucru:   în sistem m/ţoli; 
 - posibilităţi de lucru:   automat, manual sau deplasare de testare cu  
      introducerea datelor pentru selectarea numărului
      de piese ce vor fi debitate; 
 - display-urile pot prezenta:  • dimensiuni absolute; 
      • starea maşinii/starea programului; 
      • starea programului de tăiere; 
      • viteza de tăiere; 
      • biblioteca de programe; 
      • starea memoriei; 
      • mărimea programelor în memoria de  programare; 
 - accelerare – decelerare automată în colţuri – valori selectabile; 
 - întoarcere la punctul de perforare sau în poziţia de pornire; 
 - numărarea automată a pieselor tăiate (debitate); 
 - întoarcerea automată pe conturul de tăiere din poziţii oarecare (de exemplu din locul
   în care s-a executat o depanare a duzelor); 
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 - poziţionare rapidă de la o piesă la alta; 
 - selectarea mărimii compensării fantei de debitare; 
 - modem intern pentru comunicare serială  RS 232; 
 - floppy – disc drive; 
 - presiune aer comprimat:   min. 5 bar; 
 - presiune apă de tăiere:   max. 4200 bar; 
 - presiune apă de răcire:   min. 4 bar; 
 - cursa de reglare a înălţimii aparatului (electromecanic + manual): 100 mm + 50 mm; 
 - tensiune de alimentare comandă numerică: 220V–50 Hz (±2 %); 
 - dimensiuni de gabarit (informative): 5000mm × 3000mm × 3000mm; 
 Forma constructiva a instalaţiei este prezentata in desenele de ansamblu.  
 Pentru modernizarea instalaţiei, subansamblele următoare au fost echipate cu 
componente realizate de firme industriale specializate: 

- subansamblu de depozitare şi livrare material abraziv 
- subansamblu portaparat 
- subansamblu comandă numerică CNC 

Subansamblul de depozitare şi livrare material abraziv a fost echipat cu o sursă 
invertorizată Starvert IC5 de frecvenţă variabilă.  

Această sursă invertorizată Starvert IC5 are următoarele caracteristici:   
 adaptează algoritmi tip vector de control şi îmbunătăţeşte nu numai 

controlul puterii, ci şi controlabilitatea vitezei în condiţii de 
incertutudine cauzate de variaţia încărcăturii; 

 algoritmul de auto-ajustare setează în mod automat parametrii 
motorului, de unde se nasc cunoscutele probleme de dare în exploatare, 
în principal la viteze mici cauzate de variaţia încărcăturii; 

 furnizează semnale PNP şi NPN pentru controllerele exterioare; 
 tensiunea de lucru este de 24V indiferent de tipul automatului 

programabil sau a semnalelor de control; 
 este prevăzut cu cea mai utilizată interfaţă de comunicare, ModBus-

RTU; 
 procesul este controlat prin intermediul unui controler PID 

programabil, care realizează corecţia rapidă a vitezei, cu afectarea 
minimă a celorlalţi parametrii. 

În continuare sunt prezentate specificaţiile invertorului variabil de frecvenţă Starvert 
IC 5. Aceste specificaţii ale invertorului sunt  prezentate în tabelul ce urmează (tabel nr 1) în 
funcţie de tipul acestora. 

Pentru funcţionarea optimă a invertorului există 4 grupuri de parametri ce trebuie 
reglaţi. Primul grup este grupul de acţionare ce conţine parametri de bază cum ar fi: frecvenţa 
de comandă, timpul de accelerare – decelerare, etc. Următorul grup de parametri este grupul 
de funcţionare 1 ce conţine parametri ca frecvenţa maximă, cuplul maxim, etc. În continuarea 
acestui grup este grupul de funcţionare 2 cu parametri ca: amplitudine, limitele maxime şi 
minime ale frecvenţei, etc. Ultimul grup important de parametri constă din grupul intrări şi 
ieşiri ce conţine parametri pentru a construi secvenţa, cum ar fi: reglările terminalului multi-
funcţie, operare automată, etc.  
 Subansamblul portaparat a fost realizat în soluţie constructivă nouă, echipat cu un 
număr de 3 acţionări pentru a putea permite capului de tăiere să execute mişcări în 3D cu 5 
axe.  
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Tabelul 1. Specificaţii invertor 
Specificaţii 
Puterea motorului  0,5 CP (0,4kW) 

Valori de ieşire  
Capacitatea (kVA) 0,95 
Tensiune 200 ÷230 V 
Frecvenţă 0 ÷ 400Hz 

Valori de intrare Tensiune 200 ÷230 V (±10%) 
Frecvenţă 50÷60 Hz (±5%) 

Control 
Metoda de control Control V/F, control vectorial fără senzor 

Reglarea frecvenţei Referinţa digitală: 
0,01 MHz Referinţa analogică: 0,06 MHz/60Hz 

Acurateţea frecvenţei 
Digitală:0,01% din 
frecvenţa maximă de 
ieşire  

Analogică:0,1% din frecvenţa maximă 
de ieşire  

Raportul V/F Linear, tipar pătrat 
Capacitate de supraîncărcare 1 min la 150%, 30 sec la 200% (cu caracteristici inverse) 
Operare 

Semnal de intrare 

Control operator Tastatură/Terminal/Comunicaţii 
Reglarea frecvenţei Analog: 0-10 V/ 4 – 20 mA 
Semnal de start Înainte / Înapoi 
Multi-pas Reglare 8 viteze 
Accelerare multi-pas / 
timp de decelerare 

0,1 – 6000 s, max 8 tipuri disponibile 
prin terminalul multifuncţional 

Oprire de urgenţă Întreruperea dispozitivului 

Semnal de ieşire  

Starea de operare şi 
tipul erorilor 

Detectarea frecvenţei, alarma de 
supraîncărcare, supratensiune, 
subtensiune, supraîncălzire, pornire, 
oprire, viteză constantă,  

Indicator 
Se alege câte unul din frecvenţa, curent, 
tensiune şi tensiune în CC (tensiune de 
ieşire  0 – 10 V) 

 
 Acest subansamblu a fost echipat cu un senzor ultrasonic Banner – USA, model 
Q45URLIN64CK. Această componentă a subansamblului portaparat prezintă următoarele 
caracteristici principale: 

 raza de acţiune a undelor ultrasonice: 50 - 250mm; 
 filtrare digitală a perturbaţiilor apărute în sistem; 
 tensiunea de ieşire poate fi selectată din intervalul 0 - 10V; 
 poate funcţiona la temperaturi cuprinse între -250 - 700C; prezintă şi un 

compensator de căldură; 
 rezoluţie 0.10 mm; 
 timp de răspuns ajustabil în intervalul 10 - 320 milisecunde; 
 cablul de conectare este de 2 m, cu posibilitate de prelungire până la 9 

m prin adăugarea unui amplificator W/30.  
 Pentru a seta limitele de detecţie ale senzorului Q45UR interfaţa prezintă un buton de 
selecţie, iar setarea acestor limite se poate face în două moduri: programarea a două limite 
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independente, sau setarea unui anumit punct limită, care va fi setat în mod automat la o 
distanţă de 5 mm faţă de senzor. 
 Viteza răspunsului de ieşire poate fi reglată folosind un potenţiometru. Acesta are şase 
trepte de viteză, fiecare treaptă fiind corelată în mod direct cu ciclurile de sesizare ale 
senzorului. 

 
Reglarea vitezei răspunsului de ieşire 

Treaptă de viteză Viteza de răspuns 
1 10 milisecunde (2 cicluri) 
2 20 milisecunde (4 cicluri) 
3 40 milisecunde (8 cicluri) 
4 80 milisecunde (16 cicluri) 
5 160 milisecunde (32 cicluri) 
6 320 milisecunde (64 cicluri) 

 
 Prin utilizarea acestei soluţii se rezolvă problema urmăririi fidele de către apul de tăiere 
a suprafeţei de prelucrat, cu păstrarea constantă a distanţei duză-material de tăiat. Acest 
parametru este de natură tehnologică, fiind necesar la stabilirea oricărei tehnologii de debitare 
cu jet de apă şi abraziv.  
 Comanda senzorului ultrasonic Q45URLIN64CK este realizată cu ajutorul unui automat 
programabil de tip XGB. 
 Principalele caracteristici de lucru ale acestui automat de tip PLC sunt următoarele:  

• Sistemul asigură următoarele performanţe înalte:  
- Viteză mare de procesare  
- Control Max. 384 I/O asigurând implementarea sistemului  
- Capacitate mare de programe  
- Aplicaţii extinse cu ajutorul punctului de flotaţie 
- XBM-DxxxS este exprimat tip “S” şi XBC-DxxxH este exprimat tip 

“H”. 
• Compact :cea mai mică mărime în comparaţie cu acelaşi model de la 

concurenţă  
- Tablou compact realizat în mărime minimă 

• Sistem uşor de ataşat/extins pentru operare mai uşoară a utilizatorului  
- Uşor de ataşat la terminalul tabloului de tip european şi este 

prevăzut cu conectorul de tip MIL prin care se poate îmbunătăţi 
modul de legare a cablurilor  

- Prin adoptarea unui terminal cu conector mobil (M3 X 6), creşte 
convenienţa prin care se fac legăturile electrice.  

- Prin adoptarea metodei de cuplare prin conector, modulele pot fi 
uşor conectate sau separate.  

• Abilitate îmbunătăţită de mentenanţă prin registre, RTC (tip „H”) 
încorporat, comentarii, etc  

- Mediu convenabil de programare prin furnizarea de registru analog 
şi registru index.  

- Abilitate îmbunătăţită de mentenanţă prin operarea de programe 
multiple prin modulul programului.  
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- Flash ROM incorporat pentru backup permanent a programului fără 
nevoia de baterie separată. 

- Funcţie RTC incorporată ce are ca scop managementul programului  
• Mediu de comunicare optimizat  

- Maxim 2 canale de COM incorporate şi 2 canale de comunicare 
disponibile fără expandarea modului  

- Suportă diferite protocoale pentru a îmbunătăţi operarea (dedicat, 
Mobius, comunicare definită de utilizator)  

- Modulul de comunicare poate fi mărit adiţional prin adăugarea de 
module (până la 2 faze cum ar fi Cnet, 

- Enet etc). 
- Funcţii de diagnosticare a reţelei convenabile prin monitorizarea 

reţelei şi comunicării 
- Relaţionare convenabilă cu sistemele superioare prin Enet sau Cnet. 
- Încărcare sau descărcare rapidă a programelor prin port USB  

• Aplicaţii extinse  cu o varietate de module I/O. 
- 8, 16, 32 puncte pentru module  
- Module suportate  cu intrare singulară, cu ieşire singulară şi 

combinate I/O. 
• Aplicaţii extinse prin registru dedicat analog  

- toate modulele analogice pot fi ataşate pe baza extensibilă (tipul H: 
până la 10 etape disponibile)  

- Maximizarea utilizării convenabilă a modulelor I/O prin registru 
dedicat analogic şi funcţie de monitorizare dedicată 

• Mediu de programare integrat  
- XG 5000: monitorizări diverse, funcţie de diagnosticare şi 

monitorizare  
- XG - PD: COM/network reglări parametri , funcţie de analiză a 

protocolului  
• Funcţie incorporată de contorizare a vitezei înalte  

- Contor de viteză înaltă: 1 fază, 2 faze şi mai multe funcţii 
adiţionale. 

- Reglarea parametrilor: funcţii diverse de monitorizare şi 
diagnosticare folosind XG5000. 

- Funcţie de monitorizare in XG5000 poate inspecta fără program, 
inspectarea legăturilor electrice exterioare, reglări de date şi altele  

• Funcţie de control a poziţiei incorporată  
- Suportă max 100Kpps 2 axe. 
- Furnizează reglarea parametrilor, monitorizări şi diagnosticări 

folosind XG5000. 
- Punere în funcţie prin monitorizarea XG5000, fără program. 

• PID incorporat 
− Suportă max. 16 bucle. 
− Reglarea parametrilor folosind XG5000 şi suportarea statutului 

buclei. 
− Control constant prin funcţia de auto-reglare  . 
− Multe alte funcţii incluzând ieşire PWM, ΔMV, ΔPV şi Rampă SV,  

îmbunătăţind precizia controlului. 
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Pentru subansamblul comandă numerică tip CNC Burny – ETEK şi vederea realizării 

posibilităţii de tăiere cu jet de apă şi abraziv în 3D cu 5 axe se foloseşte un sistem „Mach 3 
CNC Controller „  
 Mach3 este un pachet software, care rulează cu un minim de cerinţe: sistem de operare 
Windows 2000, Windows XP sau Windows 32-bit Vista, procesor de minim 1 GHz şi o 
rezoluţie grafică de 1024 x 768 pixel. Comunicarea dintre Mach3 şi maşina de tăiere se 
realizează printr-un port paralel, iar în cazul în care computerul folosit nu are un astfel de 
port, se poate achiziţiona un convertor de semnal de la portul paralel, la USB sau Ethernet.  
 Mach3 generează impulsuri şi semnale de direcţie în trepte, în vederea efectuării 
paşilor introduşi în codul G. Motoarele de acţionare a axelor maşinii de tăiere trebuie să 
accepte semnalele în trepte pe care le trimite softul Mach3. 

Programul are posibilitatea de a controla până la 6 axe simultan, coordonând mişcările 
acestora prin interpolare liniară sau prin interpolare circulară pe două axe (dintre X, Y sau Z) 
şi simultan interpolare liniară pe celelalte patru axe. În timpul mişcărilor viteza de avans este 
menţinută la valoare programată. 

Programul software aferent acestei aplicaţii este prezentat în anexa III în format 
electronic. 

Instalarea acestui program în calculatorul maşinii BURNY-TEK se va face conform 
manualului de instalare, având în vedere compatibilitatea sistemului insatalat în CNC 
BURNY-Phantom care echipează maşina. 

Datele caractersitice sunt prezentate în continuare: 
 touch screen TFT; 
 procesor de 1GHz; 
 memorie 512 MB DDR RAM 
 HDD 30Gb; 
 interfete de conectare USB, Floppy şi reţea; 
 tensiunea de alimentare 115 / 230 V. 

Prin realizarea modernizării instalaţiei de taiere cu jet de apă şi abraziv, cu ajutorul 
componentelor noi care echipează instalaţia se măresc performanţele tehnice obţinute, 
prezentate în continuare:  

- reglarea automata a distantei necesare intre duza capului de taiere si 
materialul de prelucrat prin comanda unei miscari, valoarea fiind programata 
si existenta intr-o biblioteca de date a dispozitivului ;  

- posibilitatea mentinerii unei distante constante intre duza capului de taiere si 
piesa in timpul prelucrarii; 

- programarea unui debit optim de abraziv, functie de calitatea materialului de 
prelucrat si grosimea sa de cate ori este nevoie ; 

- posibilitatea deplasarii capului de taiere in 3 D pe 5 axe, conform 
documentatiei tehnice a piesei de prelucrat; 

Vor rezulta următoarele efecte: 
- precizia de prelucrare marita ; 
- timpi optimi de prelucrare efectiva a materialelor ; 
- posibilitatea de prelucrare a pieselor cu geometrii complexe ; 
- posibilitatea de a obtine informatii privind prelucrabilitatea materialelor prin 

taierea cu jet de apa ; 
- posibilitatea de a intocmi o biblioteca de date privind tehnologiile de 

prelucrare a diferitelor materiale ; 
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În proiect se tratează într-un capitol separat o analiză a consumurilor de utilităţi a 
instalaţiei, necesare pentru funcţionarea în parametrii proiectaţi.  

Din punct de vedere al consumului de apa de răcire, acesta având valori mari, s-au 
propus soluţii alternative alimentarii cu apa de la reţeaua urbana. Analiza acestor soluţii si 
aplicarea celei optime va genera un consum corespunzător de apa de răcire in procesul de 
prelucrare.  

 
1. Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru continuarea 

proiectului : 
 

Realizarea instalaţiei modernizate de tăiere cu jet de apă şi abraziv va sta la baza efectuării 
experimentărilor prin prelucrarea unor materiale şi analiza datelor experimentale prin metode de 
statistică matematică. 
 Se va valorifica instalaţia de prelucrare cu jet de apă prin: 

- utilizarea procedeului cu instalaţia prevăzută cu extensiile tehnice realizate; 
- dozarea controlata a abrazivului; 
- automatizarea deplasarii pe verticala a capului de taiere; 
- deplasarea capului de taiere in 3D dupa 5  axe; 
- prin prelucrări în cadrul activităţilor de cercetare, aferente proiectelor 

institutului. 
Lucrările proiectului vor continua cu faza de experimentări în scopul obţinerii unei baze de date 
privind prelucrabilitatea diferitelor materiale prin acest procedeu, din punct de vedere a 
tehnologiilor, respectiv a parametrilor tehnologici folosiţi, al calităţii tăieturilor, al consumurilor 
specifice de materiale, etc.  

                                                                   
       Responsabil proiect, 
 
                    Ing. Dan Ionescu 


