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1. Obiectivele generale ale proiectului, prezentate sintetic sunt: 
- realizarea de activităţi de C-D-I, într-un domeniu important pentru economia românească şi mondială, într-
un parteneriat format dintr-o universitate, un institut naţional de cercetare şi o companie privată care 
activează în industria materialului rulant; 
-  racordarea cercetării aplicative la evoluţia şi cerinţele mediului economic naţional şi global, prin dezvoltarea 
unui sistem integrat de prelucrare şi control a profilului roţilor de tren, cu impact major asupra îmbunătăţirii 
siguranţei circulaţiei feroviare; 
-  dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a competenţelor resursei umane pentru cercetare aplicativă şi 
dezvoltare de tehnologii inovative în Romania. 
2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- analize privind tehnologia de reprofilare prin strunjire a roţilor de tren; identificarea cerinţelor privind structura 
cinematică a sistemului tehnologic integrat de prelucrare şi măsurare a profilului suprafeţei de rulare a roţilor; 
- elaborarea schemei bloc a sistemului integrat de prelucrare - profilare/reprofilare şi măsurare a profilului 
roţilor mijloacelor de transport feroviar; 
- realizarea unei baze de date cu profile etalon; 
- proiectarea, realizarea şi experimentarea modelului funcţional al sistemului integrat de prelucrare şi 
măsurarea precisă şi sigură a profilului de rulare al roţilor de tren aparţinând osiei montate, fixată pe strung, 
înainte şi după prelucrare; 
- stabilirea soluţiilor constructive ale elementelor şi mecanismului şurub conducător-piuliţă cu elemente 
intermediare ale lanţurilor cinematice de avans/poziţionare CNC şi de adaptare a acestora pe strung; 
- stabilirea prin calcul a forţelor de aşchiere, a maselor ansamblurilor mobile şi a importanţei acestora în 
dimensionarea mecanismului şurub conducător-piuliţă şi a lagărelor cu rulmenţi; 
- alegerea servomotoarelor electrice sincrone de acţionare a axelor comandate numeric, câte două pentru 
fiecare unitate de lucru, pentru sania radială, respectiv, pentru sania longitudinală; 
- dezvoltarea de metode de calibrare pentru echipamentul de măsurare; 
- demonstrarea capabilităţii şi utilităţii sistemului realizat; 
- diseminarea rezultatelor prin articole publicate în reviste, susţinute la conferinţe, prezentate în broşuri, 
pagină web, workshop. 
3. Obiectivele etapei de executie 

Obiectivele etapei 2 sunt: 
• Proiectarea componentelor hardware ale modelului funcțional și elaborarea bazei de date cu profile etalon; 
• Proiectarea interfețelor mecanice intre echipamentul de măsurare și mașina-unealtă si proiectarea 
schemelor de acționare a sistemului de măsurare 
• Elaborarea procedurilor de măsurare și calibrare 
• Diseminarea rezultatelor 
• Execuția parțială a structurilor mecanice ale sistemului de acționare pe axele X și Z pentru 
profilarea/reprofilarea roților. 
4. Rezumatul etapei 

Proiectul „Sistem mecatronic pentru măsurarea profilurilor de rulare ale roţilor vehiculelor feroviare, în 
vederea optimizării reprofilării pe maşini-unelte CNC şi creşterii siguranţei circulaţiei” are ca obiectiv principal 
realizarea unui echipament computerizat cu arhitectură deschisă, pentru controlul profilului roţilor 
vehiculelor feroviare, montate pe osie. Echipamentul se concepe pentru a fi integrat intr-un sistem tehnologic, 
mecatronic de reprofilare pe o maşină-unealtă specializată de tip strung cu CNC. In etapa II au fost 
desfășurate activități de cercetare teoretică și aplicativă pentru definitivarea soluțiilor constructive și realizarea 
documentației de execuție in vederea modernizării strungului RAFAMET UBC 150 prin integrarea comenzii 
numerice pe două axe (longitudinală şi radială) pentru fiecare din cele două unităţi de prelucrare. Procesul de 
modernizare implică adaptarea a patru lanţuri cinematice de avans/poziţionare CNC, îmbunătăţiri ale cuplelor 
de translaţie, adaptarea unui echipament CNC pentru sistemele electro-mecanice de acţionare a mişcărilor 
celor  4 sănii şi de măsurare la prelucrarea simultană a suprafeţelor de rulare a ambelor roţi ale osiei, analiza 
posibilităţilor de diminuare a erorilor geometrice şi de prelucrare. Procesul de modernizare presupune, de 
asemenea, restabilirea cerinţelor funcţionale, măsurarea preciziei geometrice şi analiza comportării dinamice 
a strungului. Pentru automatizarea și creșterea preciziei de prelucrare, a fost proiectat un sistem de măsurare 
a profilului, care să fie montat pe două din cele patru sănii radiale (câte una pentru fiecare unitate de lucru), 
pentru determinarea simultană a profilului celor două roți de pe o osie montată înainte și/sau după 
profilarea/reprofilarea prin așchiere. 

La realizarea obiectivelor etapei II au participat toţi cei trei parteneri, conform sarcinilor repartizate prin 
planul de realizare a proiectului. Fiecare partener a pus la dispoziţia întregului consorţiu cunoştinţele, bazele 
de date și dotările tehnice proprii. Pentru analiza rezultatelor și corelarea activităților partenerilor, pe parcursul 
derulării etapei, CO a organizat vizite de lucru la partenerul P2 – Uzina de Vagoane Aiud, și la partenerul P1 



Sistem mecatronic pentru măsurarea profilurilor de rulare ale roţilor vehiculelor feroviare, în vederea optimizării reprofilării 

pe maşini - unelte CNC şi creşterii siguranţei circulaţiei (WheelReshaping) 

3 
Etapa II - Proiectarea modelului funcțional al sistemului tehnologic mecatronic integrat pentru profilarea/ 

reprofilarea si măsurarea roților mijloacelor de transport feroviar si a procedurilor de măsurare și calibrare. 

 

 

(INCDMTM Bucureşti). 
Activităţile desfăşurate în această etapă, în conformitate cu planul de realizare a proiectului, sunt: 

A.2.1. Proiectarea componentelor hardware ale modelului funcțional și elaborare bază de date cu 
profile etalon. Analiza și aplicarea reglementarilor în domeniu. 

La realizarea acestei activităţi au participat toţi partenerii. Partenerii au colaborat si in cadrul unor vizite 
de lucru pentru analize si determinarea soluțiilor constructive optime ale subsistemelor hardware proiectate. 
Partenerul CO a realizat testări preliminare in regim static si dinamic pentru a determina prin metode vibro-
acustice dacă există jocuri și vibrații neacceptate in cuplele de translație ale săniilor R şi L. Partenerul CO a 
realizat documentația de execuție a subansamblurilor hardware pentru acționarea și comanda deplasărilor pe 
direcție radială și longitudinală in cooperare cu P1.  

Partenerul P1 a realizat o bază de date cu principalele profile normalizate, în format digital. A realizat, de 
asemenea, documentația de execuție a modelului funcțional al sistemului de măsurare a profilelor celor două 
roți înainte și după prelucrare. 

Partenerul P2 a analizat și selectat împreună cu CO tipurile de scule pentru prelucrarea profilelor și a 
realizat documentația de execuție pentru  doua portscule. 
A.2.2. Proiectare interfețe mecanice între echipamentul de măsurare și mașina-unealtă și proiectare 
scheme de acționare a sistemului de măsurare 

La această activitate au participat partenerii P1 și P2, care au analizat posibilitățile de montare a 
echipamentului de măsurare pe 2 din cele 4 sănii radiale ale strungului, pentru a permite corelarea sistemului 
de coordonate al sistemului de măsurare cu sistemul de coordonate al mașinii și comanda secvențelor de 
măsurare cu același sistem de comandă ca și scula. Partenerul P2 a realizat dimensionarea locașurilor in 
care se montează cele două sisteme de măsurare pe cele  două sănii radiale (interfețele mecanice între 
mașina-unealtă și sistemul de măsurare). Partenerul P1 a realizat documentația tehnică pentru prelucrarea 
săniilor radiale astfel încât să permită montarea sistemelor de măsurare și a realizat schema de acționare 
pneumatică a capetelor de măsurare. 
A.2.3. Elaborare proceduri de măsurare și calibrare 

Această activitate a fost realizată de partenerul P1. Soluțiile adoptate au fost realizate în urma consultării 
cu ceilalți doi parteneri. S-a adoptat metoda de calibrare cu ajutorul unei osii etalon. 
A.2.4. Diseminarea rezultatelor 

La această activitate au participat toți cei trei parteneri. Au fost elaborate 6 lucrări științifice care au fost 
publicate în reviste de specialitate, 3 dintre acestea au fost si prezentate la conferințe internaționale. 
Partenerii au stabilit date si au realizat un poster care a fost prezentat la Salonul Cercetării 2015, în standul 
rezervat UPB. Pentru promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor a fost up datată pagina web a 
proiectului (www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html). 
A. 2.5.  Execuție parțială a structurilor mecanice ale sistemului de acționare pe axele X și Z pentru 
profilarea roților 

In cadrul acestei activități, partenerul P1 execută cele 4 cuplaje pentru cuplarea șuruburilor cu bile cu 
motoarele electrice de  acționare pe direcțiile longitudinale și radiale, pentru cele două unități de lucru ale 
strungului. De asemenea au fost proiectați și executații doi suporți din fontă pentru fixarea motoarelor de 
acționare pe săniile longitudinale, respectiv transversale ale strungului  pe direcție radială. Materialele și 
tehnologiile de execuție au fost stabilite împreună cu partenerii CO și P2. 

Acest Raport a fost realizat de CO cu sprijinul partenerilor P1 și P2. 

5. Descrierea ştiinţifică şi tehnică şi rezultatele etapei 
5.1. Proiectarea componentelor hardware  ale modelului  funcţional şi elaborare baze de date pentru 
profile  
5.1.1 Stabilirea parametrilor condiţiilor de aşchiere la prelucrarea suprafeţei de rulare a roţilor 
vehiculelor feroviare 
5.1.1.1.  Principalele cerinţe  constructive şi de precizie 

Roţile sunt cele mai solicitate componente ale vehiculelor feroviare, fiind supuse unui proces continuu de 
uzare datorită condiţiilor dificile de funcţionare: încărcare, modificarea profilului şinei şi al roţii, variaţii de 
temperatură, trasee curbe, variaţii de viteză, frânare, etc. Când roţile ating un nivel critic de uzare, trebuie să 
fie reprofilate sau înlocuite, în cazul în care adaosul de prelucrare depăşeşte o anumită limită.  

Profilarea şi reprofilarea roţilor osiei montate se efectuează prin procedee tehnologice de strunjire pe 
maşini-unelte specializate. Datorită costurilor mari de achiziţie a unei astfel de maşină-unealtă modernă, se 
impune, după caz, refabricarea unor strunguri existente, prin adăugarea unor sisteme de acţionare, de 
comandă şi măsurare.  

Costurile refabricării se recuperează prin creşterea productivităţii şi preciziei prelucrărilor. 
Roţile pentru osii de locomotive și vagoane au diametrul în domenii de dimensiuni din tabelul 5.1-1. 
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Dimensiunile roților, limitele de măsurare pentru prelucrarea și reprofilarea riților de tren sunt 
reglementate de norma UIC [10] și de standarde naționale și internaționale [11], [12], [17], [18].  

Distanţa între roţile montate pe osie măsurată între suprafeţele interioare ale flanşelor şi la nivelul şinei, 
când vehiculul este gol sau încărcat, trebuie să fie: 
- 1363 mm max. şi 1357 mm min. pentru roţi cu diametre între D=1000 mm şi d=840 mm; 
- 1363 mm max. şi 1359 mm min. pentru roţi cu diametre între D=840 mm şi d=330 mm. 
Caracteristici ale roţilor şi osiilor 

Roţile trebuie să fie solide, dintr-o bucată, obţinute din oţel laminat sau forjat sau roţi cu jantă, caz in care 
sunt formate dintr-un corp al roţii din oţel laminat şi o anvelopă din oţel laminat. 

Osiile pentru vagoane prevăzute cu roti având diametrul nominal D=1000 mm sau D=920 mm sunt 
standardizate. Utilizarea lor este stabilita de standardul UIC 510-1. 

Rezerva de uzare, materialul care poate fi îndepărtat prin operaţii de reprofilare este marcată pe figura a. 
Canalul circular, cu profilul reprezentat în detaliul din dreapta marchează limita inferioară a diametrului 
suprafeţei de rulare. De asemenea, este indicată grosimea minimă a obadei, conform normei UIC 510-2 OR. 
După ultima reprofilare, osia montată este dată în exploatare şi se poate uza până se ajunge la limita de 
uzare a suprafeţei de rulare. 
Toleranţe geometrice 

Geometria şi dimensiunile roţilor sunt indicate în standarde europene în domeniu în anexe ale acestora. 
Sunt indicate simboluri şi valori ale abaterilor de formă şi poziţie relativă. Valorile abaterilor pentru obadă, 
butuc şi membrană sunt indicate în SR EN  13262:2007. 

Caracteristicile constructive, dimensionale și geometrice menționate mai sus au stat la baza proiectării 
structurii hard a sistemelor de măsurare și prelucrare a profilului roților de tren. 

 
 
 
 
 

Fig. 5.1-2. Simboluri pentru toleranţe geometrice privind forma 
şi dimensiunile roţilor, 

 conform SREN 13262:2004 

5.1.1.2. Materiale pentru roţi  
Au fost analizate compozițiile și caracteristicile specifice ale materialelor utilizate pentru construcția 

obadei, membranei și roților de tren. Aceste caracteristici sunt de bază pentru definirea regimurilor și 
forțelor de așchiere. 

5.1.1.3. Scheme de aşchiere 
Schema de aşchiere pentru profilul de rulare al roţilor vehiculelor feroviare (fig. 5.1-3) se adoptă in 

funcţie de starea semifabricatului, şi anume: 
♦ semifabricate turnate din oţeluri aliate (Cr, Mo, Ni) pentru roţi noi (fig. fig. 5.1-4); dar şi pentru roţi 

deteriorate grav, cu aplatisări, exfolieri, fisuri termice; 
♦ roţi uzate uşor pentru care se recomandă cuţite cu plăcuţe rombice CNMX cu geometrie pentru 

finisare (fig. 5.1-5). 
 

Fig. 5.1-3. Profilul de rulare al roţilor vehiculelor feroviare 
 
 

Fig. 5.1-1 Profilul rotii cu diametrul 
minim admisibil după ultima reprofilare 
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                 a b            c 
Fig. 5.1-4. Scheme de aşchiere pentru profilarea roţilor vehiculelor feroviare. 

 
 

Fig. 5.1-5. Schema de aşchiere pentru reprofilarea 
roţilor vehiculelor feroviare. 

♦ frecvent, profilul se obţine dintr-o singură trecere (fig. 5.1-6), iar în alte situaţii adaosul de 
prelucrare se îndepărtează în mai multe treceri pentru a produce profilul corect, conform condiţiilor 
tehnice de prelucrare (precizie dimensională, calitate a suprafeţelor, abateri de formă şi de poziţie); 

 
                   vf ←  

 
            → vf   

                       a                   b           c              d 
Fig. 5.1-6. Profilarea roţilor vehiculelor feroviare dintr-o singură trecere. 

 

5.1.1.4. Sistemul sculă aşchietoare-suport schimbabil 
Scule aşchietoare. La alegerea sculelor aşchietoare se impun anumite condiţii, semnificative fiind cele 

indicate de principale firme producătoare (Sandvik Coromant, Widia, Pramet, Iscar, Stellram, Ceratizit): 
♦ sistemul de scule pentru reprofilarea roţilor de cale ferată este constituit din cuţite cu suporţi schimbabili 
pentru plăcuţe montate tangenţial, plăcuţele fiind capabile să reziste solicitărilor cu adâncimi de aşchiere 
mari, la temperaturi înalte în timpul aşchierii; 
♦ cuţitele şi plăcuţele se aleg în funcţie de de tipul roţii reprofilate, materialul acesteia, starea de uzură pe 
calea de rulare a roţii, condiţiile tehnice de prelucrare, tipul maşinii-unelte, stabilitatea sistemului tehnologic 
(MUSDP), puterea instalată a maşinii-unelte; 
♦ ca urmare, majoritatea firmelor producătoare de scule aşchietoare pun la dispoziţie plăcuţe pentru 
prelucrările de finisare, semifinisare şi degroşare, ponderea cea mai mare având-o plăcuţele pentru 
semifinisare montate în doi suporţi schimbabili;  
♦ în funcţie de tipul prelucrării, sunt diferite opţiuni pentru geometria şi sortul carburii plăcuţelor aşchietoare; 
alegerea materialului plăcuţelor se face în funcţie de starea de deteriorare a căilor de rulare, codificarea fiind 
specifică fiecărei firme producătoare de scule aşchietoare. 
 
5.1.1.5. Recomandări pentru alegerea sculelor aşchietoare 

În baza analizei schemelor de aşchiere, a sculelor şi suporţilor pentru plăcuţe folosite de anumite firme 
producătoare la prelucrarea suprafeţei de rulare a roţilor vehiculelor feroviare, se propun următoarele variante 
de prelucrare:    

♦ Varianta A: reprofilarea de semifinisare a roţilor uzate excesiv, folosind un singur suport portscule cu 
două plăcuţe montate tangenţial (tabelul 5.1-1) 

Tabelul 5.1-1 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Regim de aşchiere 

    

ap = 3 – 10 mm 
f = 0,4 – 1,8 
mm/rot 
vc = 80 – 90 m/min 

Schema de prelucrare [Pramet]   Suport portscule: DKTR 5055 X A2 
Soluţia asigură cele mai bune condiţii tehnice de prelucrare (precizie dimensională, calitate a 

suprafeţei prelucrate, precizie de formă şi de poziţie relativă), precum şi cea mai mare productivitate 
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(prelucrare dintr-o singură trecere) şi durabilitatea economică a sculei aşchietoare. Această variantă este cea 
mai costisitoare.        
♦ Varianta B: Reprofilarea de finisare a roţilor cu uzură redusă folosind un singur cuţit cu două plăcuţe 
romboidale (tabelul 5.1-2) 

 Tabelul 5.1-2 

 
Schema de prelucrare [Sandvik Coromant] 

Suportul C1 Suportul C2 
Portscula: R175.33-5050, Plăcuţa: CNMX 19 
11 40-PF 

Portscula: R175.33-5050, Plăcuţa: CNMX 19 11 40-PF CNMX 
19 11 40-PF 

Aceasta reprezintă soluţia recomandată de majoritatea firmelor producătoare de scule aşchietoare de 
acest tip, caracterizându-se prin obţinerea tuturor condiţiilor tehnice de prelucrare, precum şi a principalilor 
factori economici. 
♦ Varianta D: Reprofilarea de degroşare a roţilor cu uzură excesivă folosind un singur cuţit cu o plăcuţă 
rotundă  

Tabelul 5.1-3 
Portcuţit pentru plăcuţele rotunde: PRSCL 4040 S25 

 
• se impune ca raza plăcuţei sa fie mai mică decât cea mai mică rază a profilului;  
• necesită prelucrări de degroşare şi de finisare cu aceleaşi cuţit, ca urmare timpul necesar prelucrării este 
mult mai mare comparativ cu variantele A, B şi C;  
• costurile de achiziţie a plăcuţei şi a sistemlui de fixare a acesteia sunt mai mici decât cele ale variantelor 
anterioare; 
Din bilanţul acestor date, varianta se recomandă pentru producţia de serie mică, în condiţiile unui sistem 
tehnologic MUSDP cu caracteristici de performanţă medii. 

5.1.1.6. Stabilirea parametrilor regimului de aşchiere 
a. Stabilirea avansului. La stabilirea avansului s-au luat in considerare condiţiile tehnice de prelucrare a 
profilului roţilor de vehicule feroviare, şi anume: 
• Rugozitatea Ra (abaterea medie patratică) a suprafeţei în funcţie de viteza: 

Grupa I: Ra = 6,3 μm; Grupa a II-a: Ra = 12,5 μm. 
Între rugozităţile Ra şi Rt există o legătură directă şi se poate considera, cu o bună aproximare, un raport 
constant 25,0/ == taR RRk . Ca urmare, pentru cele două grupe amintite, rugozitatea teoretică are valoarea:
   Grupa I: Rt = 25 μm; Grupa a II-a: Rt = 50 μm. 
Mărimea avansului se determină în funcţie de precizia şi de calitatea suprafeţei prelucrate. Cunoscându-se că 
la strunjire, rugozitatea teoretică (de calcul) a suprafeţei prelucrate pentru cuţite cu rază de vârf rε este dată 
de relaţia: 

εr

f
Rt

⋅
=

8
10

2
3  [µm], 

(5.1-1) 

avansul optim se determină din condiţia: admzzt RRR ≤≡  

( ) 2/1

adm
3

opt 108 zf Rrf ⋅⋅⋅≤ −
ε  [mm / rot], 

(5.1-2) 

Rz fiind rugozitatea medie, în µm 
Raza de vârf având diferite valori în funcţie de forma plăcuţei şi admiţând rugozitatea admisibilă Rz în 

funcţie de cele două grupe de prelucrare, se obţin valorile optime pentru avans. 
b. Stabilirea vitezei de aşchiere. Pentru deteminarea vitezei de aşchiere vc se va folosi o relaţie de 

calcul care ţine seama de durabilitatea efectivă T, adâncimea de aşchiere ap şi avansul f /Perovic, Degner/. 
Adoptându-se un regim de aşchiere propriu degroşării: ap = 8 mm; f = 1,2 mm / rot, se obţine vc ≅≅≅≅ 45 m / 



Sistem mecatronic pentru măsurarea profilurilor de rulare ale roţilor vehiculelor feroviare, în vederea optimizării reprofilării 

pe maşini - unelte CNC şi creşterii siguranţei circulaţiei (WheelReshaping) 

7 
Etapa II - Proiectarea modelului funcțional al sistemului tehnologic mecatronic integrat pentru profilarea/ 

reprofilarea si măsurarea roților mijloacelor de transport feroviar si a procedurilor de măsurare și calibrare. 

 

 

min, valoare existentă în principalele recomandări ale firmelor producătoare. Pentru finisare se consideră: ap 
= 3 mm; f = 0,5 mm / rot şi se obţine vc ≅≅≅≅ 75 m / min. 

Tabelul 5.1-4 
Valori recomandate pentru parametrii regimului de aşchiere [Iscar] 

  
Porţiune  

profil 
Viteza de aşchiere 

vc, m min 
Avans 

f, mm / rot 
Tip plăcuţă Adâncime de  

aşchiere, mm 
A 30 – 70  0,3 – 1,8  Finisare 0,3 – 3,5 
B 50 – 100  0,3 – 1,8 Semifinisare 1,5 – 7 
C 50 – 100 0,3 – 1,8 Degroşare 3 – 12 

 

• Domeniul de turaţii ale arborelui principal  
Cunoscând valoarea minimă şi valoarea maximă a diametrului roţilor vehiculelor de cale ferată supuse 

reprofilării, şi anume: Dmin = 630 mm; Dmax =1300 mm, rezultă turaţia maximă şi, respectiv, turaţia minimă a 
arborelui principal. 

În consecinţă, domeniul de variaţie a turaţiilor arborelui principal este Dnc = nc min... nc max = 11...38 rot / 
min, domeniu apropiat celui existent la strungul din dotarea beneficiarului Dn = nmin...nmax = 9...35,5 rot / min,  
realizat printr-un mecanism de reglare combinat constituit dintr-un motor electric asincron cu două turaţii şi o 
cutie de viteze cu patru trepte de turaţii. 

• Domeniul vitezei de avans. În acest scop, se determină valoarea minimă şi valoarea maximă a vitezei 
de avans 11383,0

maxminmin ≅⋅=⋅= cf nfv  [mm / min] şi 22110,2
minmaxmax =⋅=⋅= cf nfv  [mm / min], 

rezultând domeniul Dvf = vf min... vf max = 11...22 mm / min. 
 

5.1.1.7. Determinarea puterii şi forţelor de aşchiere 
Puterea şi forţa principală de aşchiere la prelucrarea cu plăcuţa LNMX 191940-PM 

determinate folosind programul CoroGuide [Sandvik Coromant]  Tabelul 5.1-5 
Piesa: • Material: oţel slab aliat ER9 (Rm = 900...1050 Mpa: HB255); pentru 
determinări considerându-se: oţel aliat CMC 02.2 (HB330);         • diametrul: 
D = 800 mm; • lungime de prelucrare: lz = 120 mm: 
Scula: • Plăcuţa pentru semifinisare LNMX 191940-PM; • Grade: GC 4025, 
pentru degroşare; GC 4015, pentru finisare;• unghi de atac principal: κr = 86°; 
raza de vârf: rε  = 4 mm;• Durabilitate: T = 15; 30; 45 min; 
Regim de aşchiere: • ap = 8 mm; • fn = 1,2 mm / rot  

Grade T 
[min] 

nap vc 
[m/min] 

nc 
[min-1] 

tc 
[min] 

Pc 
 [kW] 

Rz 
[µm] 

Ra 
[µm] 

Fc 
[N] 

4025 15 5,7 95 38 2,65 33 45 12,4 20842 
4025 30 9,5 80 32 3,14 28 45 12,4 21000 
4025 45 13 70 28 3,6 24 45 12,4 20571 
4015 15 6 100 40 2,51 35 45 12,4 21000 
4015 30 10 85 34 2,96 30 45 12,4 21176 
4015 45 14 80 32 3,14 28 45 12,4 21000 

Observaţii: nap – număr de treceri realizate pentru durabilitatea T, cu viteza vc; tc –  timpul pentru o trecere 
nc – turaţia piesei, Rz, Ra – rugozitatea, Fc – forţa de aşchiere. 

Determinarea forţelor, puterii, momentului de aşchiere, precum şi a rugozităţii şi timplui de prelucrare s-a 
realizat şi prin aplicarea programului CoroGuide în care s-au introdus valorile corespunzătoare condiţiilor de 
aşchiere. 

Din analiza rezultatelor referitoare la forţele de aşchiere s-a constatat: 
• valori apropiate pentru plăcuţele tangenţiale (LNMX / LNUX) şi romboidale (CNMX / S-CNMX) la aceleaşi 
valori ale parametrilor regimului de aşchiere, întrucât aria secţiunii aşchiei nominale  nu s-a modificat 
nesemnificativ; • în funcţie de durabilitatea impusă, se alege viteza de aşchiere;  
• trebuie admis un compromis, întrucât domeniul de turaţii existent la strungul din dotare (RAFAMET 150) nu 
admite prelucrări cu viteze de aşchiere superioare valorii de 75 m / min; ca urmare există posibilitatea ca 
durabilitatea sculelor aşchietoare sa fie superioară valorii de catalog, mai ales pentru T = 15 min şi T = 30 
min, putându-se admite o durabilitate în jurul valorii T = 45min. 

În concluzie, alegerea plăcuţelor luând în considerare puterile şi forţele de aşchiere depinde de priorităţile 
adoptate de beneficiar: precizie, productivitate, costuri. 
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Puterea şi forţa principală de aşchiere la prelucrarea cu plăcuţa rotundă RCMX 200600, 
determinate folosind programul CoroGuide [Sandvik Coromant]  Tabelul 5.1-6 

Piesa: • aceleaşi ca în cazul din tabelul 5.1-8; 
Scula: • Plăcuţa pentru semifinisare RCMX 200600; • Grade: GC 4025, pentru 
degroşare; GC 4015, pentru finisare; • unghi de atac principal mediu: κr m= 40°; 
raza de vârf: rε  = 10 mm; • Durabilitate: T = 30; 45 min; 
Regim de aşchiere: ap = 8 mm; •  fn = 1,2 mm / rot  

Grade T 
[min] 

nap vc 
[m/min] 

nc 
[min-1] 

tc 
[min] 

Pc 
 [kW] 

Rz 
[µm] 

Ra 
[µm] 

Fc 
[N] 

4025 30 12 100 40 2,51 40 18 4,3 24000 
4025 45 15 85 34 2,96 34 18 4,3 24000 
4015 30 13 110 44 2,28 44 18 4,3 24000 
4015 45 18 100 40 2,51 40 18 4,3 24000 
 

5.1.1.8. Documentaţie de execuţie a unor portscule adaptabile la strungul RAFAMET 150 
Din studiile efectuate în capitolele anterioare şi la sugestiile beneficiarului, s-a ales ca una dintre 

variantele de prelucrare să fie aceea de folosire a plăcuţelor rotunde cu următoarele caracteristici (fig. 5.1-7):  

Elemente geometrice, în mm ap 

[mm] 
f 

[mm / rot] d d1 t 
20 6,5 6,35 3,5...9 0,48...0,90 

Fig. 5.1-7. Elemente geometrice şi tehnologice ale plăcuţei RCMX 2006M0 [Korloy]. 

 
Dimensiuni, în mm 

 
H W L S h l 

32 32 180 26 32 40 
 

Fig. 5.1-8. Cuţitul PRDCN 3232 Q 20  [Korloy]. 

 
Dimensiuni, în mm 

 
H W L S h 

32 32 170 40 32 
 

Fig. 5.1-9. Cuţitul PRGCR / L 3232 P 20  [Korloy]. 

• prezintă avantajul prelucrării profilului cu o singură plăcuţă şi al rugozităţii mici, dar şi dezavantajele 
prezentate anterior; • elemente geometrice; • domeniu de utilizare pentru adâncimea de aşchiere şi avans; • 
disponibile în sorturile NC 3010, NC 3020, NC 3030 şi NC 500H; • de preferat sortul 3020 (echivalent ISO 
P20), pentru regimuri de finisare şi sortul NC 3030 (echivalent ISO P30), pentru regimuri de degroşare; • 
prelucrarea întregului profil, cu regimuri de aşchiere uşoare şi medii se realizează cu cuţitele PRDCN 3232 Q 
20 (fig. 5.1-8); • prelucrarea profilului cu ambele scule, cu regimuri de aşchiere medii şi grele se realizează cu 
cuţitele PRGCR 3232 P 20, pe dreapta şi PRGCL 3232 P 20, pe stânga (fig. 5.1-9); 

Cuţitul special (fig. 5.1-10), construit pentru plăcuţe rotunde RCMX 2006 are următoarele caracteristici: 
• plăcuţa selectată RCMX 2006M0 [Korloy], al cărui diametru d = 20 mm permite generarea profilului S78 
1000 / 760, a cărui rază minimă este Rmin = 13 mm; • permite prelucrarea întregului profil, cu regimuri de 
aşchiere uşoare şi medii; �prezintă avantajul unei rigidităţi corespunzătoare şi adaptării simple pe suportul de 
lucru al strungului • prezintă avantajul unei rigidităţi corespunzătoare impuse de prelucrare în condiţii de 
precizie, productivitate şi costuri;  • adaptare simplă pe sania radială a strungului RAFAMET 150 (fig. 5.1-11).  
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Fig. 5.1-10. Desenul de execuţie pentru cuţitul cu plăcuţă rotundă 
RCMX 2006M0  

adaptabil pe strungul RAFAMET 150. 

 
 
 

 
 

     Fig. 5.1-11. Poziționarea portsculei saniei 
radiale 

 

După cum se vede din fig.5.1-11. corpul portsculei depășește suprfața frontală a saniei radiale cu 60 mm. 
Această cotă este importantă pentru stabilirea cursei cilindrului pneumatic de poziţionare a  sistemului de 
măsurare.  

 

5.1.1.9. Evaluarea rugozităţii la prelucrarea de finisare a suprafeţei de rulare a roţilor  
Rugozitatea suprafeţelor prelucrate prin strunjire a suprafeţei de rulare a roţilor 
Cuţitele folosite la strunjirea roţilor de cale ferata folosesc plăcuţe cu raza de racordare a muchiilor r = 

4mm, r = 8mm( RCMX160900), r = 16mm (RCMX320900) 
Înălţimea maxima a asperităţilor se determina in aceste cazuri cu relaţia dintre avansul pe rotaţie fn  si 

raza de racordare r. 
Rmax = fn

2/8r [mm] 
Tabelul 5.1-7 

Rugozitatea maxima Rmax si rugozitatea media Ra pentru strunjirea cu plăcuţe cu r = 4mm 

fn [mm /rot] 0,5         0,7         1,0       1,3       1,6         2          2,5       3 

Rmax [μm] 7,8         15,3        31       53         80         125      195      280 

Ra [μm] 2             3,8         8         13         20         32         48       70 

Rugozitatea max. Rmax si medie Ra pentru strunjirea cu placute RCMX 1609000 cu raza r = 8mm 

fn [mm /rot] 0,5         0,7         1,0       1,3       1,6         2          2,5       3 

Rmax [μm] 3,9          7,7         16       26        40          63        97        140 

Ra [μm]  1             1,9         4        6,6       10          16        24         35 

Rugozitatea max. Rmax si rugozitatea medie Ra pentru strunjirea cu placute RCMX 1609000 cu raza r = 16mm 

fn [mm /rot] 0,5         0,7         1,0       1,3       1,6         2          2,5       3 

Rmax [μm] 1,9          3,8        7,8       13        20          31        49        70 

Ra [μm]  0,5         0,96       2         3,3       5            7,8        12       17 
 

5.1.2. Analiza constructivă şi de acţionare a ansamblurilor sănii de lucru (R şi L)  
Strungul RAFAMET UBC 150 este destinat prelucrării suprafeței de rulare roţilor osiei montată. Strungul 

este prevăzut cu două unităţi de lucru (WU1 şi WU2), conform figurilor 5.1-12 şi 5.1-13 [6]. In figura 5.1-12  
este prezentată schema cinematică actuală a strungului iar în fig. 5.1-13 schema loc 3D.  

Pentru fiecare din cele două unităţi de lucru există câte o sanie longitudinală (LS1, LS2) şi câte două sănii 
radiale (RS11, RS12 şi respectiv RS 21, RS22).  

Semnificaţiile notaţiilor din cele două figuri sunt: 
A – mișcarea principal de așchiere, B1, B2 – mișcări de avans radial și de poziționare, Bg – lagăr, Bs – şurub 
conducător (L-longitudinal, T-transversal, R-radial), Btc – batiul central, Btl – batiuri laterale, C1, C2 – mișcări de 
avans și de poziționare longitudinală, CD – dispozitiv de fixare, D1, D2 – poziționări transversale, Db – cutii de 
distribuție, Gb – cutii de viteze, HS – păpuşi fixe, i – raport de transmitere, LG – ghidaje liniare, LS1, LS2 – sănii 
longitudinale, LU – sistem de alimentare și descărcare osie, M11, M12, M21, M22, M31, M32 , M41, M42, ME11, ME12 – 
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motoare electrice, MS – arbore principal,  MT11, MT21 – mecanisme șurub – piulițã, OC– cuplaje de suprasarcinã, 
OP – platformă de operare, Pn – pinole, RS11, RS12, RS21, RS22 – sănii radiale, T1, T2 – scule, (TLS1), (TLS2) cuple 
de translaţie, TS1, TS2 – sănii transversale, Ws – osie,     WU – unitate de lucru 

 
 
 
 
 

Fig.5.1-12 Schema cuplelor de 
rotaţie şi translaţie  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig.5.1-13. Schema constructivă 3D a strungului  

Soluţiile constructive realizate în acest proiect au ca 
scop modernizarea strungului prin: � adaptarea lanţurilor 
cinematice de avans/poziţionare CNC pentru cele 2 sănii 
longitudinale şi pentru două sănii radiale (câte una 
pentru fiecare unitate de lucru); � îmbunătăţiri ale 
cuplelor de translaţie pentru cele 4 axe menţionate mai 
sus;  �  adaptarea unui echipament CNC pentru comenzi 

ale sistemelor de acţionare şi de măsurare la prelucrarea simultană a ambelor roţi montate pe osie; � 
implementarea pe fiecare din cele două sănii radiale modernizate a câte unui  sistem de măsurare a profilului 
roţilor înainte şi după prelucrare. 

 
Fig. 5.1-14. Soluţie de modernizare a 

strungului 
 
 

5.1.2.1. Sănii radiale (SR11,SR21) 
Săniile radiale SR execută 

mişcările de avans radial ale sculelor 
în timpul prelucrării. Pe ele sunt 
montate sculele aşchietoare. 

Pentru creşterea preciziei de 
prelucrare și reducerea timpilor de 
prelucrare si auxiliari se propune o 
soluţie de modernizare a acționărilor 
și comenzilor săniilor RS 11, respectiv 
RS 21, prin echiparea cu sisteme 
CNC. 

 
     a. Săniile radiale ale WU1          b. Detaliu – sănii radiale şi scule  ale WU2 

Fig. 5.1-15. Săniile radiale ale celor două unităţi de lucru ale strungului  

Unele cerințe ale introducerii comenzii numerice: ���� costul ridicat al echipamentului de comandă numerică; 
� Asigurarea existenţei unui personal specializat pentru conceperea şi elaborarea programelor-piesă şi pentru  

b. Detaliul A – dispozitivul de 

măsurare şi scula aşchietoare  

a. Vedere de sus 
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intervenţii urgente în cazul defectării/reprogramării sistemului de comandă numerică.  
Pentru a reduce cât mai mult costurile pentru modernizarea strungului s-au proiectat soluţii constructive 

care să necesite adaptări minime ale structurii constructive, de comandă și de acționare ale strungului. 
Soluţia proiectată pentru acţionarea celor două sănii radiale este prezentată în fig. 5.1-16. 

 

              
  

Fig. 5.1-16.  Subansamblul de acţionare a  
săniilor radiale 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensionarea casetei pentru rulmenţi a fost făcută astfel încât aceasta să poată fi montată în locaşul 

casetei de rulmenţi existente pe strungul original. În fig. 5.1-17. se  prezintă un detaliu în care se vede 
alezajul cilindric din carcasă în care se află lagărul cu rulmenţi din capătul şurubului conducător. 
 

5.1.2.2. Acționarea săniilor longitudinale de avans/poziționare CNC 
Figura 5.1-19 prezintă elementele componente ale unui lanţ cinematic de avans-poziţionare pentru  

mişcare pe traiectorie rectilinie comandat numeric. O astfel de structură se propune a fi adaptată pentru 
acţionarea săniilor longitudinale LS1 ,LS2 (fig.5.1-20) pe ghidaje LGLS1 care sunt poziţionate pe sania 
transversală TS1 (fig. 5.1-21). Pentru varianta modernizată a strungului este necesară înlocuirea 
mecanismului şurub conducător-piuliţă cu frecare mixtă cu varianta propusă în fig. 1. De asemenea, este 
necesară alegerea şi adaptarea câte unui traductor (Lt sau Rt) pentru măsurarea precisă a poziţiei pentru 
axele comandate numeric. Soluţia care foloseşte Lt s-a dovedit a fi mai precisă. FM şi Gb vor fi fixate pe 
sania transversală TS1 în zona marcată. 

 
Fig. 5.1-19. Schema de principiu a ansamblului șurub-piuliță cu bile. 

 

 

Fig. 5.2-20  Amplasarea celor două sănii longitudinale 

 

S-a realizat alegerea motorului electric de acționare pentru forțele de 
proces maxime calculate și structura de lanț cinematic estimată, 
obținându-se pentru motorul electric 1FK7083-2AF71-1CG1-Z,  P = 3,3 
kW, M = 16 Nm cu reductor cu raportul 1:7 de la Siemens. 

Pentru alegerea șurubului conducător s-au parcurs etapele 
prezentate în tabelul 5.1-8. 

Tabelul 5.1-8 
Metoda de alegere a șurubului conducător cu bile 

Etapa Condiții din cadrul operațiilor de proiectare (A) Parametrul șurubului cu bile (B)  

1  Precizia de poziționare Precizia de conducere 
2 [1] Turația max a mot. electric (N max) 

[2] Viteza de deplasare rapidă (V max) 
Șurub conducător 

3 Cursa totală   saniei actionate Lungimea totală a filetului 
4 [1] Condiții de solicitare (%) 

[2] Condiții de viteză (%) 
Sarcina axiala medie 
Viteza medie a ans. acţionat 

Fig. 5.1-18. Montarea  şurubului conducător de antrenare a 
săniei radiale 

Fig.5.1-17. Poziţionarea 
alezajelor lagărului şurubului de 

antrenare a saniei radiale  
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5  Forța axială medie (≤ 1/5 C cea mai buna) Prestrângerea 
6 [1] Durata de viață aștepatată 

[2] Sarcina axială medie 
[3] Viteza medie de funcţionare 

 
Sarcina dinamică de bază 

7 [1] Sarcina dinamică de bază 
[2] Pasul  filetului șurubului conducător 
[3] Turația critică 
[4] Viteza limitată de valoarea Dm-N 

 
Diametrul șurubului și tipul piuliței  

8 [1] Diametrul șurubului cu bile 
[2] Tipul şi caracteristicile constructive şi funcţionale 
ale piuliței 
[3] Pretensionare 
[4] Sarcina dinamică  

 
 
Rigiditatea 

9 [1] Temperatura mediului 
[2] Lungimea șurubului 

Deplasări termice și valori cumulate țintă 
(T) 

10 [1] Rigiditatea șurubului 
[2] Deplasarea termică 

Forța de pretensionare 

11 [1] Viteza maximă a saniei 
[2] Timpul maxim de accelerare 
[3] Specificații șurub conducător 

Momentul motor și specificațiile motorului 

S-a ales șurub conducător cu bile cu diametrul nominal  Dn= 63 mm și pasul  p = 10 mm.  
Soluția constructivă a lanțului cinematic de avans/poziționare propusă este prezentată în fig. 5.2-21.  

Soluţia propusă are in structură la un capăt 2 rulmenți montați în O, conf. - DIN 628 T1 - 7210B - 50 x 
90 x 20, iar la celălalt capăt un  rulment radial cu bile - Rolling bearing B7010 C GB/T 292-2007. Pentru 
alegerea celor două tipuri de rulmenţi se au în vedere mărimea încărcărilor în lagăr şi durabilitatea. 

 
Fig. 5.2-21. Modelul 3D al ansamblului lanțului cinemaic de avans/poziționare pe direcție longitudinală.  

 

5.1.3. Baze de date cu profile etalon ale suprafeţei de rulare a roţilor montat 
Profilul de rulare al unei roţi este dat de conturul 

periferiei sale într-un plan meridian al osiei montate. 
Profilul este realizat printr-o asamblare de mai multe 
suprafeţe conice şi toroidale [1], cu zone de racordare 
cu geometrie bine definita, formând o curbă continuă 
din punct de vedere geometric, în orice punct (fig.5.1-
22).  După forma suprafeței de rulare există profile 
conice și profiluri de uzură [1].   

Un dezavantaj al suprafeţelor de rulare conice 
constă în aceea că se produce de regulă bi-contactul 
cu şina, adică în afară de contactul de pe suprafaţa de rulare apare şi un punct de contact pe buză, 
decalate între ele vertical şi longitudinal. Alunecările suplimentare, determinate de aceste decalaje, 
produc în timpul rulării o uzare pronunţată. Analiza evoluţiei uzurii a sugerat ideea de a se realiza de la 
început un profil de uzură cu o formă stabilă, care să funcţioneze in condiţii de monocontact pe toate 
tipurile de şină utilizate pe reţea. În Romania a fost creat profilul de uzură S-78 (STAS 112/3-90), 
standardizat pentru parcul de vagoane de călători şi marfă, prevăzut cu buza normalizată UIC.  

Pentru construirea programului piesă de prelucrare și măsurare a profilului roților a fost realizată o 
bibliotecă cu principalele profile utilizate în Romania, in format digital. 

Principalele profile de roți utilizate în prezent în Romania sunt: 

Fig.5.1-22 Forma uzuală a profilului roţilor 

de tren 
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- Profilele UIC/EERI [10]: � profile pentru roți cu diametre cuprinse între D=1000 mm și d= 760 mm, cu 
înălțimea buzei de 28 mm; �profile cu diametre cuprinse între D= 760 mm si d= 630 mm și înălțimea 
buzei de 30 mm; � profile cu diametre cuprinse între D= 630 mm si d= 330 mm și înălțimea buzei de 32 
mm; 
- Profile de uzură S-78 (STAS 112/3-90): � profilul S 78 pentru roţi de vagoane cu diametrul cuprins între 
760 mm şi 1000 mm (vmax = 160 km\h), adaptat la condiţiile din fişa UIC 510-2, cu înălțimea buzei de 28 
mm și qR=10,794; � profil intermediar de uzură pentru vagoane de călători și de marfă, cu  qR=9,5 mm şi 
Sd= 30 mm; � profil intermediar de uzură pentru vagoane de marfă, cu qR=8,5 mm şi Sd= 28,5 mm. 

Indiferent de forma pe care o au profilele roţilor de tren, acestea sunt definite de 9 zone constructive 
(fig. 5.1-23.). Cele 9 zone ce definesc profilul din punct de vedere geometric sunt: 1. suprafaţa interioară 
a obadei sau bandajului roţii; 2. suprafaţa interioară a buzei profilului; 3. partea superioară a buzei; 4. 
suprafaţa exterioară a flancului; 5. racordarea profilului de rulare; 6. suprafaţa de rulare; 7. panta 
porţiunii exterioare a suprafeţei de rulare; 8. teşitura exterioară a profilului de rulare; 9. Suprafaţa 
exterioară a obadei sau bandajului roţii [10]. 

Fig. 5.1-23. Definirea zonelor constructive 
ale profilului roților 

 
 

5.1.3.1. Analiza şi parametrizarea a 6 
profile  

Pentru construirea programului piesă de 
prelucrare și măsurare a profilului roților a 
fost realizată o bibliotecă cu principalele 
profile utilizate în Romania, în format digital. 
Profilele au fost proiectate cu programele 
3D Autodesk Inventor, Solidworks şi Catia.  

Au fost construite următoarele profile: 
1. Profilul UIC/ERRI pentru roţi cu diametre cuprinse între D=1000 mm şi d= 760 mm, înălțimea buzei 

de 28 mm  
Acest profil a fost realizat utilizând atât formulele pentru fiecare zonă a profilului cat și tabelul cu 

coordonatele punctelor prezentate în norma internaţională UIC 510-2 [10].  
Analizele efectuate au demonstrat că pentru zona E formula din normă trebuie corectată astfel:  
Zona E:  y⋅−−= 419477747,2419667576,39Z  
Această constatare este valabilă și pentru celelalte 2 profile UIC construite. 
Suprapunând cele două profile, construite prin puncte (importate dintr-un fişier xls.) unite prin curbe 

”spline” și prin formulele corespunzătoare fiecărei zone a profilului, s-a constatat ca diferenţele sunt mici. 
Valorile maxime ale diferenţelor sunt de ordinul micronilor (fig. 5.1-24).  

 
 
 
 
 

                                                                                         Detaliul A 
Fig. 5.1-24. Profilul exterior UIC/ERRI pentru roti cu diametre cuprinse între D=1000 mm si d = 760 mm și 

înălțimea buzei de 28 mm   

Diferențele fiind mici şi considerând ca prin aproximări spline se obține o precizie mai mică, celelalte 
profile UIC au fost construite utilizând formulele ce descriu fiecare din cele 9 zone specifice profilelor 
reprezentate în fig. 5.1-23. 

Profilul și suprafața se obţin prin rotire faţă de axa roţii.  Suprafeţele de rulare sunt continue, și corect 
reprezentate (fig. 5.1-25). Simularea procesului de strunjire și crearea programului CNC se pot efectua 
utilizînd profilul astfel digitizt.  

 
 

Fig. 5.1-25. Suprafața de rulare a roții obținută pe baza 
proiectării parametrizate a profilului [23] 

 

Coordonatele profilului construit prin puncte sunt 

Detaliul  
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conform normei UIC-2 [10]                             
2. Profilul UICI-ERRI pentru roți cu diametre 

între D= 760 mm si d= 630 mm,  cu înălțimea 
buzei 30 mm  
Profilul a fost construit utilizând ecuaţiile care 

descriu segmentele profilului din norma UIC [10].  
 

Fig. 5.1-26. Profilul exterior UIC/ERRI pentru roti 
cu diametre cuprinse între D=760 mm si d= 630 

mm și înălțimea buzei de 30 mm   
 

3. Profilul exterior UIC/ERRI pentru roti cu diametre cuprinse între D=630 mm si d= 330 mm și 
înălțimea buzei de 32 mm   
Acest profil a fost construit similar cu cel prezentat la punctul 2. Pentru acest profil s-au analizat 

posibilitățile de reducere a numărului de segmente ce-l definesc. Se asigură astfel dezvoltarea mai uşoară a 
programului piesă prin reducerea numărului de fraze. Rezultatele obținute au fost prezentate în articolul [25]. 

 
a. Coordonatele profilului [10]  b.    Suprafaţa înfăşurătoare a profilului 

Fig. 5.1-27. Profilul UIC/ERRI pentru roţi cu diametrul D=630 mm şi d=330 mm, cu înălţimea buzei 32 mm  

Suprafața înfășurătoare a profilului analizat este prezentată în fig. 5.1-27.b. 

4. Profilul de uzură S78 pentru vagoane (conform STAS 112/3-90)  
După cum s-a prezentat în capitolul 5.1.1.1. în Romania se utilizează în mod frecvent profilul de uzură 

S78, normalizat prin standardul STAS 112-3-90 [12]. La elaborarea acestui profil s-au avut în vedere condiţiile 
prevăzute în fişa  UIC 510-2 [10]. 

Acesta este un profil stabilizat la uzură în contact cu şina CFR şi este utilizat atât pentru bandaje  cât şi 
pentru roţi monobloc de vagoane cu diametrul cuprins între 1000 şi 760 mm, la viteze maxime de 160 Km/h. 
Construcția profilului a fost făcută pe baza datelor din STAS 112/3-90. Buza profilului, pana la punctul E1 are 
profilul identic cu profilul UIC/ERRI pentru roți cu diametrul cuprins între 1000 și 760 mm. Porţiunea  

 
 
 

obligatorie a buzei E1-C1 este aproximată prin 3 
arce de cerc cu razele de curbură de 13, 25 şi 80 
mm (fig. 5.1-28). Porţiunea neobligatorie S2-B1, 
care reprezintă de fapt suprafaţa de rulare şi 
determină funcţionalitatea profilului pe o anumită 
şină şi anumite ecartamente caracteristice unei 
reţele feroviare, s-a realizat astfel: pe porţiunea 

Fig. 5.1-28. Profilul S 78 pentru roţi de vagoane 
cu diametrul cuprins între 760 şi 1000 mm, 

adaptat la condiţiile din fişa UIC 510-2 

Fig. 5.1-29. Profilul exterior al bandajelor 
prelucrate pentru vagoane – profil S68 cu cota  

qR=10,794, conform STAS 112/3-90 

 



Sistem mecatronic pentru măsurarea profilurilor de rulare ale roţilor vehiculelor feroviare, în vederea optimizării reprofilării 

pe maşini - unelte CNC şi creşterii siguranţei circulaţiei (WheelReshaping) 

15 
Etapa II - Proiectarea modelului funcțional al sistemului tehnologic mecatronic integrat pentru profilarea/ 

reprofilarea si măsurarea roților mijloacelor de transport feroviar si a procedurilor de măsurare și calibrare. 

 

 

S2-S1, prin arcul de cerc cu raza de  500 mm, urmată de o racordare, la porţiunea obligatorie B1-A1, cu un 
arc de cerc intermediar cu raza de 72 mm, pe porţiunea S1-B1 (fig. 5.1-28). Această racordare, deşi 
determină o ridicare aproape insesizabilă a punctelor B1-A1 (cu cca 0,18 mm) faţă de prevederile fişei UIC 
510-2, este avantajoasă pentru că determină o apropiere mai mare de forma de uzură stabilizată şi asigură în 
acelaşi timp o funcţionalitate mai bună a osiei în curbe cu ecartamente mari [1]. 

 

5. Profilele intermediare de uzură derivat din profilul S78, cu cota qR=9,5 și Sd= 30 mm respectiv 
qR=8,5 mm şi Sd= 28,5 mm 

Pentru osiile intermediare ale vehiculelor, care au doar rol de portanţă, buza se subţiază prin strunjire 
pentru a se evita înţepenirea în curbe a vehiculului. Din motive economice, CFR operează cu aşa numitele 
profile intermediare de uzură. Există două tipuri de astfel de profile, provenite din profilul S78 la care s-au 
fixat la proiectare două cote qR, cu păstrarea unghiului de flanc de 70°, rezultând modificarea grosimii buzei 
roţii astfel: 
- profil intermediar de uzură pentru care qR=9,5 mm şi Sd= 30 mm – folosit atât la vagoane de călători cât 

şi de marfă (fig.5.1-30); 
- profil intermediar cu cota qR=8,5 mm şi Sd= 28,5 mm – folosit la vagoane de marfă (fig. 5.1-31). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5.2. Documentaţie interfeţe mecanice şi soluţii de acţionare 
5.2.1. Proiectarea interfeţei mecanice a echipamentului de măsurare şi acţionare a săniilor radiale şi 

longitudinale de avans/poziţionare CNC 
În vederea montării corecte a subansablurilor proiectate pentru modernizarea strungului RAFAMET UBC 

150 au fost analizate posibilităţile de interfațare mecanică. 
Pentru dimensionarea echipamentelor de măsurare a profilului roților astfel încăt să poate fi montat pe 

saniie radiale. Cele două sănii au fost analizate din punct de vedere constructiv și dimensional. S-a avut în 
vedere rezultatul analizei comportării dinamice a acestora la funcţionarea în gol şi în timpul prelucrării.  

Singura soluție de montare a echipamentului de măsurare pe saniile radiale constă în realizarea prin 
frezare a unui locaș pe latura opusă celei pe care se montează portscula. Având în vedere  dimensiunile 
săniilor radiale și cerința ca acestea să fie cît mai rigide, s-au stabilit dimensiunile maxime de gabarit ale 
dispozitivului de măsurare. Acesta trebuie să se încadreze într-un paralelipiped cu dimensiunile de 
70x90x640 mm. Canalele longitudinale de pe suprafaţa laterală, sunt prevăzute pentru poziţionarea şi fixarea 
camelor de comandă pentru controlul desfăşurării  fazelor ciclului de funcţionare. În această etapă 
considerăm că acele came pot fi utile şi pentru controlul funcţionării strungului comandat numeric. 

Sistemul de măsurare se montează în locaşul din fig.5.2.-1 realizat pe fiecare din cele două sănii radiale 
acţionate şi comandate numeric. 

 
Fig. 5.2-1. Locaş pentru poziţionarea 
sistemelor de măsurare pe săniile 
radiale. 
 
 

5.2.2. Interfeţe mecanice ale 
sistemului de acţionare a săniilor 
radiale comandate numeric 

 

Fig. 5.1-30. Profil intermediar CFR cu 
cota qR=9,5 mm 

Fig. 5.1-31. Profil intermediar CFR cu 
cota qR=8,5 mm 

Locaş pentru montarea 
sistemului de măsurare  

Locaş pentru conductele 
electrice şi pneumatice ale 
sistemului de măsurare 
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După cum s-a arătat în capitolul 5.1.2.1 acţionarea săniilor radiale se face cu un mecanism şurub 
conducător-piuliţă, acţionat de un moto-reductor. Acest mecanism înlocuieşte mecanismul şurub-piuliţă  cu 
frecare mixtă existent pe strungul RAFAMET UBC 150.  

 
 

 
 

Fig.5.2-2. Strung RAFAMET UBC 150 - 
perete spate sania longitudinală 

 
 
 

Se propune ca motor-reductorul să se fixeze pe peretele din spate al săniilor longitudinale, pe axa 
şurubului existent in varianta originală a strungului, după îndepărtarea capacului de protecţie (fig. 5.2-2.). 
După îndepărtarea capacului de protecţie,  în peretele spate al saniei longitudinale este un alezaj cu 
diametrul de 62 mm, în care este lăgăruit şurubul conducător  cu filet trapezoidal al strungului original 
(Tr60x8) prin intermediul unui rulment radial 6206. 

Şurubul cu bile (50x10) care înlcuieşte şurubul trapezoidal va fi lăgăruit tot în acest ajezaj, printr-un 
rulment DIN 625 SKF 61908 (cu dimensiunile 40x62x12). Partea frontală a alezajului φ62 este folosita pentru 
centrarea suportului de fixare a moto-reductorului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a . Partea din spate a saniei longitudinale               b. partea dinspre piesă a saniei longitudinale 
Fig. 5.2-3.  Montarea mecanismelor de acţionare a saniilor radiale comandate numeric 

 

 
 
 
La partea dinspre sculă, în sania longitudinală se află un alezaj φ100 

în care este montată caseta rulmenţilor de la celălalt capăt al şurubului. 
Caseta rulmenţilor pentru mecanismul de acţionare proiectat are 
dimensiunile de gabarit egale cu ale casetei originale, nefiind necesare 
prelucrări suplimentare pentu montaj. 

Suportul piuliţelor cu bile a fost proiectată ţinând cont de dimensiunile suportului piuliţelor existente pe 
strungul original, nefiind astfel necesare prelucrări suplimentare. Suportul piuliţelor este fixat pe sania radială, 
la partea inferioară a acesteia (fig. 5.2-4).   
 

5.2.1.1. Soluţii cinematice de acţionare. Parametrii funcţionali 
Soluţia cinematică  a stat la baza proiectării soluţiei constructive reprezentată în fig.5.2-4, care prezintă 

următoarele elemente: SR-sania radială, SL- sania longitudinală, Moto-reductor- motor electric sincron, cu 
turaţie reglabilă ( nmax = 3000 rot/min), cuplul nom. M = 16 Nm, reductor i= 1/7, cuplaj de legătură mecanic, 
suport de susţinere/adaptare, rulmenţi radiali şi radiali-axiali cu bile, casetă  pentru rulmenţi, piuliţe, elemente 
de etanşare. 
 

5.2.1.2. Soluţii constructive pentru sistemului de măsurare a profilului roţilor 
Pentru măsurarea profilului roţilor înainte şi după strunjire a fost proiectat un sistem care permite 

măsurarea pe direcţie radială şi longitudinală (axială). Acesta se incadrează într-un gabarit limitat (fig.5. 2.1.) 
petru a putea fi montat pe sania radială . Se va monta câte un sistem de măsurare pe fiecare din cele două 
sanii radiale de lucru comandate  numeric. 

Măsurarea se face prin palparea punctelor caracteristice ale profilului. Deplasarea elementelor de plapare 
în punctele caracteristice ale profilului se face prin intermediul săniilor radiale si longitudinale comandate 

SR  SL 

Fig. 5.2-4.  Poziţia suportului piuliţelor şurubului 
de acţionare al saniei radiale 
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numeric. Măsurarea abaterilor se face cu traductoare incrementale cu interval de ±10 mm, pentru direcţia 
radială,  respectiv  traductoare inductive cu intervalul de măsurare de ±2 mm pentru direcţia axială. 

 
 
 
 
 
 

a. Acţionarea pneumatică a sistemului de măsurare            b. Sistem de măsurare 
Fig. 5.2-5.  Sistemul de măsurare a profilului roţilor  

 

In timpul strunjirii, sistemele de măsurare sunt retrase în locaşul din sania radială şi sunt protejate printr-
un capac articulat de aşchiile rezultate în timpul prelucrării. Sistemul de măsurare este împins în afara saniei 
radiale, până la un opritor, de către un cilindru pneumatic (fig.5.2.-5). 
Parametrii roţilor controlate 
- Domeniul de măsurare pentru: înălțimea buzei: 20…45 mm; grosimea buzei: 20…40 mm;  
- Precizia de măsurare: înălțimea buzei: ± 1  mm; grosimea buzei: ± 1  mm; înclinarea buzei: ± 2  mm; 

grosimea buzei: ± 1  mm.  
- Rezoluția sistemului de măsurare: 0,01  mm. 
-   Lățimea maxima a rotii: max 145 mm 

5.3. Elaborarea procedurilor de măsurare şi calibrare 
Precizia de evaluare a  abaterilor dimensionale şi de formă a pieselor prelucrate industrial depinde de 

calibrarea corespunzătoare a instrumentului de măsurare utilizat. 
Calibrarea reprezintă ansamblu de procese care stabilesc în condiţii specifice, legătura dintre valorile 

indicate de echipamentul de măsurare şi valorile corespunzătoare din documentul de referinţă. Pentru 
calibrarea echipamentului de măsurare a profilului roţilor de tren a fost stabilit  mai întâi numărul punctelor  de 
măsurare. Acestea au fost selectate dintre punctele caracteristice definite de standardele şi normele din 
domeniu [10][12]. 

 
Fig. 5.3-1. Schema de măsurare a 
profilului roţilor 

Notaţiile punctelor G1, G2, E1, F1, O sunt 
conform fig.5.1-30. 

 
Schema de măsurare a 

caracteristicilor dimensionale şi 
geometrice prin palparea punctelor 
caracteristice ale profilului roţilor sunt  
prezentată în figura 3.3-1. Profilul 
suprafeţei de rulare a roţilor este palpat 
pe direcţie radială şi axială. Măsurarea 
se face cu un traductor incremental cu 
intervalul de măsurare ±5 mm şi 
rezoluţia 0,001 mm pe direcţie radială şi 
cu un traductor inductiv cu măsurare 
bilaterală, cu domeniul de măsurare ±2 
mm şi rezoluţie 0,001 mm, pe direcţie 

axială. Pentru calibrarea echipamentului se palpează câte un punct pe fiecare  suprafaţă de rulare a roţii, pe 
direcţia radială (punctele G2, G2′ din fig.5.1-35) şi câte un punct pe suprafaţa frontală interioară a fiecărei roţi 
(punctele H, H′ din fig.5.1-35). Pentru aceste puncte, traductoarele celor două sisteme de măsurare se 
setează pe valoarea zero. Pentru determinarea coeficienţilor de corecţie se vor palpa şi celelalte puncte de 
măsurare, conform figurii  5.3-1. 

Calibrarea se face utilizând o osie cu dimensiuni cunoscute (piesă etalon). Calibrarea sistemelor de 
măsurare trebuie făcută ori de câte ori se modifică ceva în configuraţia echipamentului sau în condiţiile de 
măsurare. 
 

5.4.  Execuţie parţială a unor elemente şi structuri mecanice 
In cadrul Etapei II s-au executat cele 4 cuplaje pentru cuplarea arborilor motoarelor electrice cu şuruburile  
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Fig.5.4-1. Cuplarea şi fixarea motorului pentru acţionarea 
săniilor radiale 

 
conducătoare cu bile pentru acţionările săniilor radiale şi 
longitudinale, comandate numeric. S-au executat de 

asemenea suporţii pentru fixarea/adaptarea motoarelor săniilor radiale pe carcasele celor două unităţi de 
lucru ale strungului (fig.5.4-1). 

 

5.5. Rezultate privind analiza comportarii în funcționare și solutii tehnice de crestere a rigidității si 
preciziei cuplelor de translatie si de rotatie ale masinii 

In vederea implementarii soluției de modernizare a strungului a fost realizat un studiu de comportare 
dinamica a masinii-unelte. Procedura experimentala a fost conceputa pentru a pune in evidenta atat starea 
statica prin masuratori geometrice pe anumite elemente ale masinii, cat si cea dinamica in timpul miscarii de 
rotatie si al procesului de aschiere. Masuratorile geometrice in regim static au permis determinarea erorilor 
geometrice existente pe anasmblul scula/sanie.  

Pentru analiza comportarii dinamice a masinii-unelte de strunjit roti de tren s-a conceput un protocol 
experimental astfel încât mașina sa fie caracterizat atat in gol cat si in timpul procesului de așchiere.  

Echipamentele utilizate pentru testare sunt: � Sistem multicanal CRIO9076 National Instruments cu 
rezolutie de 24 biti,  rata de estantionare 100 kS/s/ch; � Modul de achizitie National Instruments USB 4431, 
rezolutie de 24 biti si rata de esantionare de 102kS/s/ch; � Accelerometre  Bently Nevada cu sensibilitate de 
4mV/mm/s; � Accelerometre uniaxiale Monitran cu sensibilitate de 500mV/g; � Senzor de deplasare fara 
contact tip Sensonics cu sensibilitate de 4mV/µm; � Senzor laser de turatie; � Software Fastview. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.5.-1. Sisteme de măsurare in timp real: CRIO9076    Fig.5.5.-2. Pozitia traductorilor de vibratii 
si USB 4432 National Instruments               

Rezultatele sunt prezentate în fig. 5.5-3, 5.5-4 
Concluzii. Pe baza analiza dinamice  a influenţei parametrilor măsurati se poate concluziona ca masina 

maşina-unealtă prezinta o buna stabilitate dinamica cu rigiditate mare data de constructia in ansamblu a 
acesteia. 

 
 
 

Fig. 5.5-3 Evoluția parametrilor măsurați 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5-4 Forma de unda a semnalelor 
masurate 

 

 
 

5.6. Stabilirea documentaţiei pentru achiziţii, date şi caracteristici tehnice 
In cadrul etapei au fost selectate și achiziționate parțial componentele echipamentului de comandă numerică. 
A fost achiziționat de asemenea un stand pentru experimentarea preciziei de poziționare a axelor comandate 
numeric și este compus din: două servomotoare sincrone trifazate și două unități de alimentare și control de 
1,5 kW;1 unitate de control al mișcării; accesorii, sursă stabilizată de tensiune, conectori ethernet și elemente 
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de protecție a motoarelor de acționare. 
  

Fig. 5.6.-1 Detalierea modulelor pentru pachetul 
software SINAMICS S120 

 
 

6. Gradul de realizare a obiectivelor etapei si 
modul de diseminare a rezultatelor 

6.1. Gradul de realizare a obiectivelor 
Având în vedere modul de desfăşurare a 

activităţilor şi  rezultatele obţinute, considerăm că 
gradul de realizare a obiectivelor este 100%. 

Indicatorii de succes ai acestei etape sunt: realizarea unei documentaţii tehnice complete care să 
permită realizarea sistemului tehnologic integrat de prelucrare si măsurare a profilelor roţilor de tren; 
participarea activă a tuturor partenerilor implicaţi în realizarea obiectivelor acestei etape conform sarcinilor 
repartizate prin Planul de realizare; încadrarea în timpul programat; încadrarea în limitele bugetului disponibil. 

6.2. Modul de diseminare a rezultatelor 
Diseminarea rezultatelor proiectului s-a făcut prin: 

6.2.1. Articole publicate în reviste de specialitate 
� GHIONEA I. G., CIOBOATĂ D., GHIONEA A., ĆUKOVIĆ S., Applicative CAD/CAM Methodology for 
Parameterization the Rolling Surface of Railway Wheels, UPB Scientific Bulletin, ISSN 1223-7027, articol 
acceptat spre publicare, Paper ID: 4192 
� Cioboata D., Abalaru A., Stanciu D., Logofatu C., Ghionea I., Szekely S., Technological System for 
Profiling/ Re-Profiling Railway Wheel Sets, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & 
Mechatronics, 2015, No. 47, pg.79-85, 
http://www.incdmtm.ro/editura/revista/index.php?pag=show_articol&id_articol=715&lang=ro 
� SANDU C., GHIONEA A., IGHIONEA I., CIOBOATĂ D., Contributions to the Optimization of the Part 
Program in the Processing and Measurement Phases of the Wheelset Tread Surface Profile, Romanian 
Academy Procedings in Manufacturing Systems, Vol.10, Issue 4, pp.165-170, 2015, Editura Academiei 
Române, ISSN 2067-9238 
� Florea Dorel ANANIA, Claudiu Florinel BÎȘU, Miron ZAPCIU, Andra Elena PENA, Advanced 
Parameterization of CAD-CAM Process For Machining Rail, Wheels on a Lathes, Proceedings in 
Manufacturing Systems, Volume 10, Issue 4, 2015, 189−194 ISSN 2067-9238 
� George CONSTANTIN, Nicolae PREDINCEA, Aspectes Regarding Optimal Design of Machine Tool Feed 
Drives, Proceedings in Manufacturing Systems, Volume 10, Issue 4, 2015, 171−176 ISSN 2067-9238 

6.2. 2. Participare la conferinţe şi simpozioane  
� Ghionea A., Ghionea I., Cioboata D., Savu M., Preliminary Considerations Regarding Modernization of the 
Driving, CNC Control and Measurement Systems of a Lathe Model UBC 150 RAFAMET, International 
Multidisciplinary Conference, 11th edition, 20-22 May, 2015, Baia Mare – Nyiregyhaza, Romania – Hungary. 

6.2.3. Intocmire şi prezentare poster 
� Posterul este realizat cu acordul partenerilor, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare. care a fost expus la 
Salonul Cercetării, organizat de către Autoritatea Naţională Pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare (ANCSI), 
prin Direcţia Dezvoltare și Performanță Instituțională în perioada 14-17 octombrie 2015, în Pavilionul C2, în 
standul alocat Universităţii Politehnica din Bucureşti, din Complexul Expozițional ROMEXPO, concomitent cu 
Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti – TIB – 2015.  

Posterul a fost realizat de CO. Macheta posterului a fost realizată cu contribuţia tuturor partenerilor. Poze 
de la Salonul cercetării au fost postate pe pagina web a proiectului. 

6.2.4. Intâlniri de lucru 
In anul 2015 au fost organizate intălniri cu partenerii. La aceste intalniei s-a analizat stadiul derularii 

activitatilor, soluțiile constructive propuse, rezultatele comportarii dinamice a ansamblului unitatii de lucru la 
functionarea in gol si in timpul prelucrarii, achizitia de echipamente (motoare electrice, echipament de 
comanda numerica, traductoare), scule aschietoare si portscule necesare modernizarii strungului Rafamet 
UBC 150, stadiul activitatilor de diseminare, soluțiile tehnice propuse.  

S-au organizat și întîlniri cu specialiști din domeniu la sesiunea științifică Productica 2015. 

6.2.5. Pagina web 
A fost actualizată pagina web a proiectului: http://www.catia.ro/wheel/rezultate.html, fiind evidenţiate 

rezultatele obţinute. Versiunea actuala a site-ului: 3.4 din 17 noiembrie 2015. 
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