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Rezumatul fazei PN 108/5 
 În cadrul proiectului s-au realizat aplicaţii, respectiv lucrări practice de 
prelucrare prin tăiere cu jet de apă. 

Utilajul din dotarea institutului a constituit baza tehnică cu ajutorul căruia s-au 
executat aceste lucrări.  

S-au utilizat, pentru tăiere, probe din: oţel, cupru, titan, alumină, materiale 
mineralo-ceramice, materiale plastice termoplastice şi termorigide, roci, gresie, etc.  
 Conturul prelucrat prin tăiere cu jet de apă a fost ales pentru a putea face o 
analiză completă a suprafeţelor tăiate. 
 S-au executat operaţii de tăiere în plan orizontal (x-y), cu axa capului de tăiere 
(z) în plan vertical, ori înclinată la o anumită valoare a unghiului de înclinare. 
 Analiza prelucrărilor a fost efectuată privind aspectul şi traseul de tăiere pe 
cele două feţe ale probei prelucrate, cea de intrare a jetului şi cea de ieşire a jetului 
de apă.  
 S-a analizat modul de obţinere a muchiei dintre cele două feţe menţionate 
anterior şi planul de tăiere în diverse puncte ale traseului de prelucrare.  
 De asemenea s-au efectuat măsurători ale rugozităţii suprafeţelor prelucrate, 
obţinându-se informaţii privind posibilitatea alegerii unui regim tehnologic 
corespunzător, care să conducă la conformitatea prelucrării (a calităţii suprafeţelor 
obţinute) cu cerinţele din documentaţia tehnică a piesei respective.  
 În cadrul experimentărilor efectuate, pentru analiza parametrilor tehnologici ai 
procedeului de tăiere cu jet de apă, s-a aplicat o strategie de lucru bazată pe 
utilizarea metodei experimentului factorial, luând în considerare criteriul tehnic şi 
cel economic. 
 Materialul prelucrat a fost Ti 98,99%. Proba din titan cu grosimea de 4 mm a 
fost prelucrată cu un regim tehnologic rezultat în urma altor experimente anterioare 
şi considerat optim.  
 Au fost selectaţi factorii de influenţă astfel:  

- Presiune apă tehnologică 
- Debit abraziv 
- Viteză de tăiere 
- Distanţa duză-material 

Ca şi funcţii obiectiv au fost alese mărimi legate de geometria tăieturii 
(lăţimea tăieturii la partea superioară, în zona mijlocie, la partea inferioară, precum 
şi adâncimea de pătrundere). 

 S-a realizat un experiment preliminar întocmindu-se o matrice program a 
experimentului primar.  
 Pe baza rezultatelor obţinute s-au realizat reprezentaţii grafice de variaţie a 
lăţimii tăieturii, a pătrunderii tăieturii, funcţie de încercare. 
 O altă etapă a fost cea a experimentului de explorare, avându-se în evidenţă un 
experiment explorator, care este complet EFC23 cu trei factori de influenţă, fiecare 
având două nivele de variaţie. Cu realizarea tuturor încercărilor au rezultat 8 încercări.  
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 Prelucrarea rezultatelor a permis, în final obţinerea concluziilor următoare: 
- Forma geometrică a tăieturilor confirmă rezultatele obţinute în 

experimentul preliminar 
- S-a observat o bună reproductibilitate a rezultatelor, atât pentru 

pătrundere cât şi pentru lăţimea tăieturii 
- S-au obţinut informaţii necesare privind direcţia de urmat, în 

vederea obţinerii unui optim necesar. 
În lucrare s-au prezentat concluziile privind programul experimental realizat 

pentru optimizarea parametrilor tehnologici. Acestea, prezentate în mod succint, sunt 
următoarele:  

 Generarea prelucrărilor după un contur dat 
În cazul prelucrării după contur există două limitări importante. 
Prima dintre acestea este dependentă de condiţiile constructive ale instalaţiei, 

iar a doua de condiţiile impuse de procedeul de prelucrare.  Din punctul de vedere al 
instalaţiei, deoarece sunt necesare viteze de prelucrare mari de ordinul m/min se obţin 
inerţii mari, care vor determina durate de timp de oprire-pornire mai lungi. Acestea 
vor determina limitări ale unghiurilor posibile de realizat, care sunt impuse de 
programul de generare a conturului de prelucrare, care se realizează pe cale 
electronică prin softul de generare al programului de comandă. 

A doua condiţie este determinată de diametrul orificiului tubului de focalizare 
pentru faza de găurire şi/sau al fantei pentru faza de prelucrare după contur, care se 
realizează la prelucrare. Orificul realizat în faza de găurire este mai mare în diametru 
decât lăţimea fantei de prelucrare. Acest orificiu are o dimensiune mai mare cu 20% 
faţă de lăţimea fantei, valoare determinată din condiţiile de încercări experimentale. 
Din încercările experimentale se observă că, la situaţii de prelucrare la unghi, se obţin 
rotunjiri pe partea exterioară a traseului de prelucrare, dacă traseul de tăiere este la 
interior. 

 În cazul debitării sau prelucrării după contur al barelor cilindrice,  
procesul de prelucrare nu este influenţat major de viteza de rotaţie a barei tăiate, însă 
cu precădere de viteza de deplasare a jetului. Mişcarea de rotaţie este importantă 
deoarece se generează o fantă uniformă cu mici variaţii de profil. Din analiza 
suprafeţelor prelucrate se observă că, la viteze de prelucrare cu presiune mai mică, 
procesul de tăiere este mai bun. Pe baza datelor obţinute în urma tăierii după contur, s-
a stabilit pentru prelucrare un debit de abraziv situat în zona medie a gamei de variaţie 
a acestuia. 

 
Un capitol important al lucrării a tratat prezentarea unor metodologii de lucru 

privind tăierea cu jet de apă / jet de apă şi abraziv. În acest cadru, s-au prezentat 
etapele de lucru. În primul rând, se va realiza o analiză a documentaţiei tehnice a 
produsului prelucrat. Din această analiză vor rezulta informaţii primare privind 
calitatea materialului de prelucrat, grosimea acestui material, forma sau conturul  de 
prelucrat, gradul de netezime al suprafeţei ce va fi prelucrată prin tăiere cu jet de apă / 
jet de apă şi abraziv. 
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De asemenea din analiza documentaţiei de execuţie vor rezulta informaţii 
privind numărul de piese necesar a fi realizate, precum şi termenul de execuţie. 

Aceste date sunt necesare în vederea stabilirii tehnologiilor de prelucrare prin 
tăiere cu jet de apă a pieselor respective. 

A doua etapă se referă la analiza desenului / desenelor subansamblelor sau 
ansamblelor în structura cărora sunt cuprinse piesele de prelucrat privind modul de 
asamblare a componentelor.  

Pe baza acestor date primare şi a analizei efectuate se va întocmi un program 
tehnologic de lucru.  

Acesta va cuprinde întocmirea unor fişe tehnologice, modelul fiind prezentat 
în lucrare. 

Aceste fişe vor conţine valorile parametrilor tehnologici şi anume: 
- Viteza de prelucrare 
- Presiunea apei tehnologice 
- Debitul de abraziv 
- Distanţa duză – piesă 

Întocmirea acestor fişe va trebui să ţină cont de cerinţele tehnice rezultate din 
documentaţie, precum şi de cele economice (număr de bucăţi într-un interval de timp 
respectiv costul prelucrărilor). 

Regimul tehnologic necesar cu parametri prezentaţi mai sus va fi corelat cu 
semifabricatul existent (dimensiuni, grosime, material) astfel încât se va prelucra pe 
baza unui plan de croire; acest plan de croire realizat pe baza minimului de material, 
va oferi posibilitatea obţinerii unui număr maxim de piese ce se pot obţine din 
semifabricatul existent.  

O altă etapă importantă este calculul normei de timp necesare la prelucrare.  
S-a prezentat structura normei de timp, în componenţa existentă în normativele 

republicane în domeniul construcţiilor de maşini. 
S-a prezentat modul de calcul al timpului efectiv de prelucrare ca rezultat al 

raportului dintre lungimea totală de prelucrat şi viteza de tăiere. 
Valoarea timpului efectiv total rezultă din produsul dintre numărul de piese şi  

valoarea timpului efectiv de prelucrare pentru o piesă.  
Valorile celorlaţi factori ai normei de timp rezultă din valoarea timpului 

efectiv total de prelucrare şi timpul normat de lucru. 
Din însumarea tuturor timpilor rezultă norma de timp necesară, respectiv 

numărul total de piese de prelucrat într-un anumit timp. Dacă productivitatea necesară 
impune un număr mai mare de piese decât cele posibil de executat conform normei 
calculate se va putea rezolva această problemă prin mărirea numărului de schimburi 
pe zi lucrătoare, ori prelucrarea pe mai multe maşini, dacă în dotarea executantului se 
află aceste echipamente. 

Se menţionează că norma de timp trebuie respectată, micşorarea timpilor, 
putând conduce la o calitate necorespunzătoare a pieselor prelucrate ori la 
nerespectarea unor prevederi din normele legale în vigoare. 
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Un ultim capitol se referă la costul operaţiilor de prelucrare prin tăiere cu jet 
de apă şi abraziv. 

Aceste costuri se referă la plata forţei de muncă, a utilităţilor necesare 
prelucrărilor, a regiilor executantului şi la eventuale costuri cu transportul 
materialelor. Din însumarea acestor valori va putea rezulta costul prelucrării unui 
număr de piese care fac obiectul unei comenzi ori contract.  

La acest punct trebuie precizat că se impune, la un număr mare de piese de 
prelucrat, un control al calităţii, stabilit prin procesul tehnologic, în vederea evitării 
unor posibile abateri de la calitatea solicitată de beneficiar, pentru piese. 

Proiectul conţine în cadrul ultimului capitol, o analiză a posibilităţii de 
valorificare a materialului abraziv uzat în procesul de tăiere, în industria construcţiilor 
civile sau industriale în amestecuri pe bază de ciment portland.  

S-au prezentat cercetările realizate, concluzia fiind că acest material abraziv 
utilizat la tăierea cu jet de apă şi abraziv, deci un deşeu, se poate utiliza în industriile 
amintite, cu rezultate bune în amestecurile cu ciment portland sau ipsos.  

 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului : 

 
Programul experiment realizat de prelucrare prin tăiere cu jet de apă şi abraziv, 

analiza datelor obţinute au permis obţinerea unei baze de date privind regimurile 
tehnologice de prelucrare. 

De asemenea s-au obţinut date privind calculul normelor de timp la prelucrarea 
prin tăiere cu jet de apă, informaţii neprezentate în literatura de specialitate, în principal 
datorită faptului că acest procedeu este relativ nou având o anumită arie de răspândire. 

Obiectivul propus în cadrul fazei a fost realizat. 
Echipamentul din dotarea institutului şi baza de date privind date tehnologice 

pentru diferite materiale va permite valorificarea sa prin: 
- Continuarea utilizării procedeului în diferitele aplicaţii solicitate de 

beneficiari potenţiali; 
- Executarea de lucrări de tăiere în cadrul unor lucrări de cercetare; 
- Prezentarea procedeului, unor beneficiari interesaţi, ori studenţilor din 

cadrul institutelor de învăţământ superior, în procesul de învăţământ; 
- Prezentarea activităţilor în cadrul unor conferinţe, în reviste de 

specialitate; 
- Obţinerea unor brevete de invenţie în acest domeniu, având ca suport 

echipamentul existent, informaţiile tehnice şi tehnologice specifice 
procedeului de tăiere cu jet de apă. 

 
                                                                  Responsabil proiect, 
 
                         Ing. Dan Ionescu 


