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1. Obiectivele generale ale proiectului, prezentate sintetic sunt: 
- realizarea de activităţi de C-D-I, pentru un domeniu important, acela al transportului feroviar, într-un parteneriat 
format dintr-o universitate, un institut naţional de cercetare şi o companie privată care activează în domeniul 
refabricării  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 (ST) integrat de prelucrare şi măsurare a profilului suprafeţei de rulare a roţilor 
osiei; 
- 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 și alegerea mecanismelor 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, susţinute la conferinţe, prezentate în broşuri, pagină web, 
workshop. 

3. Obiectivele etapei de execuție (Etapa 3) sunt: 
• Definitivarea documentației tehnice a tuturor subsistemelor componente ale sistemului tehnologic mecatronic 
integrat pentru prelucrarea și măsurarea profilului suprafeței de rulare al roților osiei, cu comandă numerică pe 
axele X și Z, care trebuie integrate pe strung,  
• Realizarea proiectului tehnic al softului de măsurare, 
• Executarea structurilor mecanice ale lanțurilor cinematice de avans longitudinal și de avans radial, variantă CNC, 
• Executarea structurilor mecanice ale sistemelor de măsurare a profilului suprafeței de rulare al roților, 
• Execuția sistemului de achiziție și procesare date,  
• Diseminarea rezultatelor, 
• Selectarea și achiziționarea de componente pentru integrarea echipamentului de comandă numerică și a 
sistemelor de acționare în structura mașinii – unelte, in procesul de refabricare.  

4. Rezumatul etapei 
Proiectul, cu titlul prezentat mai sus, are ca obiectiv principal realizarea și integrarea unui sistem de măsurare a 

profilului roţilor, montate pe osie, în structura unui strung orizontal cu două unități de lucru cu căte două axe 
comandate numerică (X și Z) și două ansambluri arbore-principal pentru profilarea/reprofilarea roților. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, în cadrul proiectului este modernizat un strung RAFAMET UBC 150. Procesul de 
modernizare a strungului 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. 

In etapa 3 au fost desfășurate activități de cercetare aplicativă în vederea definitivării soluțiilor constructive și 
realizării documentației de execuție pentru: lanțurile cinematice de acționare pe direcțiile X și Z concepute pentru 
modernizarea strungului RAFAMET UBC 150 prin integrarea comenzii numerice pe două axe (longitudinală şi 
radială) pentru fiecare din cele două unităţi de prelucrare; sistemele de măsurare pentru măsurarea profilului roților 
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înainte și după prelucrare; dulapul electric al strungului modernizat; sistemul hidraulic de acționare și comandă al 
strungului. Pe baza acestei documentații au fost executate: structurile mecanice ale lanțurilor cinematice de 
acționare pe direcție radială și longitudinală și ale sistemelor de măsurare profilului; dulapul electric și pupitrul de 
comandă pentru strungul modernizat. Pentru definirea soluțiilor tehnice au fost analizate toate funcțiile strungului 
în varianta originală, cerinţele funcţionale şi comportarea dinamică a acestuia si unele date privind precizia 
geometrică. Au fost realizate simulări computerizate și analize pentru dimensionarea corectă a componentelor cu 
rol fundamental în asigurarea rigidității ST, a preciziei de prelucrare și de măsurare. Rezultatele proiectului au fost 
diseminate prin articole, comunicări la conferințe internaționale, două postere prezentate la manifestări științifice și 
postări pe pagina web a proiectului. 

In cadrul etapei 3 au fost achiziționate materiale și componente necesare pentru integrarea subsistemelor 
tehnice în structura strungului corespunzător obiectivelor stabilite. La îndeplinirea acestora au participat cei trei 
parteneri ai proiectului, conform activităților repartizate prin planul de realizare a proiectului. Fiecare partener a 
pus la dispoziţia întregului consorţiu rezultatele cercetărilor obținute, bazele de date și dotările tehnice proprii. 
Pentru analiza rezultatelor și corelarea activităților partenerilor, pe parcursul derulării etapei, Co (UPB) a organizat 
două vizite de lucru la partenerul P2 – Uz Vagoane Aiud, și doisprezece la partenerul P1 (INCDMTM Bucureşti). 

Activităţile desfăşurate în această etapă, în conformitate cu planul de realizare a proiectului: 
A.3.1. Denumire activitate: Definitivarea documentatiei de executie pentru sistemul tehnologic de prelucrare 
– profilare / reprofilare si masurare a rotilor de pe osiile montate. 

La realizarea acestei activităţi au participat toţi partenerii, în conformitate cu sarcinile din Planul de realizare. 
Pentru analiza funcţiilor, a preciziei geometrice şi a comportării dinamice ale strungului din dotarea P2, partenerii 
CO şi P1 s-au deplasat la  UVAiud în vederea analizei și elaborării soluțiilor constructive optime.  

Partenerul CO a realizat documentaţia de execuţie pentru lanţul cinematic de avans/pozitionare pe direcţie 
longitudinală, a analizat funcţiile de acționare și de comandă ale strungului, a realizat simulări computerizate pentru 
determinarea diferitelor componente/ansambluri cu rol important în asigurarea preciziei de prelucrare, a realizat 
împreună cu P1 şi în colaborare cu firma UNIVERSAL EQUIPMENT PROJECTS SRL documentaţia pentru 
dulapul electric şi pupitrul de comandă ale strungului modernizat şi documentaţia pentru sistemul hidraulic de 
acționare și comandă. Partenerul P1 a realizat documentaţia de execuţie pentru lanţul cinematic de acţionare pe 
direcţie radială, documentaţia de execuţie pentru realizarea celor două sisteme de măsurare a profilului roţilor, 
montate pe săniile radiale ale strungului. Partenerul P2 a participat activ la stabilirea soluţiilor tehnice şi la 
avizarea documentaţiei de execuţie a dulapului electric, a pupitrului de comandă, sistemului hidraulic şi a lanţurilor 
cinematice de acţionare pe direcţie radială şi longitudinală. 
A.3.2. Proiectare software de măsurare si comandă 

 La realizarea acestei activităţi au participat toţi partenerii. CO şi P2 au analizat funcţiile de prelucrare a 
profilului pentru a determina diagrama de funcţionare şi comandă a strungului comandat numeric pe 4 axe. 

Partenerul P1 a analizat  parametrii care trebuie măsuraţi, funcţiile de măsurare şi a realizat diagrama 
programului de măsurare a profilului roţilor de tren.  
A.3.3. Execuţia structurilor mecanice ale echipamentului de măsurare şi execuţia structurilor mecanice ale 
sistemului de acţionare pe axele X si Z pentru profilarea roţilor 

Execuţia structurilor mecanice ale echipamentului de măsurare şi ale lanţurilor cinematice de acţionare pe 
direcţiile X şi Z a fost făcută de P1. Pe toată perioada de execuţie, partenerii CO şi P2 au acordat asistenţă tehnică 
şi au contribuit la selectarea şi achiziţionarea materialelor. 
A.3.4. Execuţie sistem de achiziţie şi procesare date măsurare 

Această activitate a fost realizată de partenerul P1. Achiziţia datelor se face prin intermediul unei plăci de 
achiziţie tip SENSORAY fixată într-un calculator cuplat la un monitor. Calculatorul şi monitorul vor fi 
achiziţionate în etapa următoare, funcţie de amplasamentul stabilit la integrarea sistemelor realizate în structura 
strungului RAFAMET UBC 150. A fost realizat de asemenea sistemul de alimentare şi consola de comandă 
manuală a procesului de măsurare.  
A.3.5. Diseminarea rezultatelor 

La această activitate au participat partenerii CO, P1 și P2. Au fost publicate un număr de 2 articole în 
cadrul a două conferinţe internaţionale. Partenerii au stabilit date si au realizat două postere care a fost prezentat la 
aceste conferințe (Statele Unite ale Americii și România). Pentru promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor 
a fost actualizată pagina web a proiectului (www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html). 
A. 3.6.  Selectarea şi achiziţionarea de componente pentru integrarea echipamentului de comanda numerica 
si a sistemelor de acţionare in structura maşinii-unelte 

Partenerii CO, P1 şi P2 au realizat o analiză privind materialele necesare pentru integrarea echipamentului 
de comanda numerica si a sistemelor de acţionare în structura maşinii-unelte. Pe baza analizei şi selecţiei 
furnizorilor au fost achiziţionate următoarele materiale: rulmenţii pentru integrarea lanţurilor cinematice de 
acţionare pe direcţiile X şi Y, componente ale comenzii numerice SIEMENS, componente mecanice (lanţuri port-
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cablu şi adaptoare pentru montare lanţuri şi pupitru) şi seturi de componente electrice. Aceste componente au fost 
achiziţionate de partenerii P1 şi P2. 
 

5. Descrierea ştiinţifică şi tehnică şi rezultatele etapei 
5.1. Definitivarea documentației de execuție pentru sistemul tehnologic de prelucrare și măsurare a 
suprafeței de rulare a roților osiei montate 
5.1.1. Parametrii condiţiilor de aşchiere la strunjirea suprafeţei de rulare a roţilor osiei montate 
5.1.1.1. Sisteme de scule folosite la strunjirea suprafeţei de rulare 

 
Fig. 5.1. Sistemul sculei aşchietoare la strunjirea suprafeţei de rulare 

folosind plăcuţe montate tangenţial [Ingersoll]. 

Sistemul de scule pentru strunjirea 
suprafeţei de rulare a roţilor osiei 
montate este constituit din cuţite cu 
suporţi schimbabili pentru diferite 
forme de plăcuţe (cu montare 
tangenţială–fig. 5.1, romboidale, 
triunghiulare, rotunde etc.), plăcuţe 
capabile să reziste solicitărilor cu 
adâncimi de aşchiere mari, la 
temperaturi înalte în timpul prelucrării 
prin  aşchiere.  Cataloagele de firmă 
indică variante asemănătoare  cu astfel 
de sisteme. Rezultate ale alegerii și 
utilizării sunt prezentate în manuale de 
specialitate: documentație de firmă 
[,,], articole științifice, lucrări de 
doctorat. 

5.1.1.2. Cinematica strunjirii suprafeţei de rulare a roţilor  
Strunjirea suprafeţei de rulare a roţilor osiei montate necesită următoarele mişcări de generare, indicate în 

RST1 și RST2: - mişcarea principală de rotaţie a osiei cu cele două roţi montate prin intermediul căreia se obţine 
viteza de aşchiere vc; - mişcările de avans longitudinal vfL şi transversal vfT executate de cele două unităţi de lucru. 
5.1.1.2.1. Alegerea sistemului sculă aşchietoare - suport schimbabil 

La alegerea acestui sistem se impun anumite condiţii, semnificative fiind cele indicate de principalele firme 
producătoare; 

♦ în funcţie de tipul prelucrării (degroşare, semifinisare, finisare), sunt diferite opţiuni pentru geometria 
constuctivă şi sortul carburii plăcuţelor aşchietoare; 

♦ frecvent, profilul se obţine dintr-o singură trecere, 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; 

♦ cuţitele şi plăcuţele se aleg în funcţie de tipul roţii reprofilate, materialul acesteia, starea de uzură pe suprafaţa 
de rulare predominantă a roţii, condiţiile tehnice de prelucrare, tipul maşinii-unelte, stabilitatea sistemului 
tehnologic (MUSDP), puterea instalată a maşinii-unelte; 

♦ ca urmare, majoritatea firmelor producătoatre 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;  

♦ alegerea materialului plăcuţelor se face în funcţie de starea de deteriorare a suprafeţei de rulare; codificarea 
fiind specifică fiecărei firme producătoare de scule aşchietoare; 

♦ faţa de degajare a plăcuţelor are un anumit relief prin care se asigură sfărâmarea aşchiilor şi mărirea locală a 
unghiului de degajare pentru a obţine micşorarea forţelor de aşchiere; 

♦ parametrii geometrici şi constructivi ai plăcuţei se asigură prin suporţi schimbabili. 
5.1.1.2.2. Recomandări privind alegerea sculelor aşchietoare 

În baza analizei schemelor de aşchiere, a sculelor şi suporţilor pentru plăcuţe folosite de anumite firme 
producătoare, s-au propus mai multe variante, pentru fiecare dintre acestea fiind date soluţii adoptate de diferite 
firme producătoare de scule aşchietoare. O sintetizare s-a reprezentat în tabelul 5.1. 
 Varianta A (v. tabelul 5.1 - 3): profilarea şi reprofilarea de semifinisare a roţilor uzate excesiv, folosind un 
singur suport portscule cu două plăcuţe montate tangenţial (fig. 5.1): • sistemul de scule constituit, capabil să 
reziste solicitărilor cu adâncimi de aşchiere mari, la tempereturi înalte;• se asigură cele mai bune condiţii tehnice de 
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prelucrare (precizie dimensională, calitate a suprafeţei prelucrate, precizie de formă şi de poziţie relativă), precum 
şi cea mai mare productivitate (prelucrare dintr-o singură trecere); • durabilitate efectivă a plăcuţei (plăcuţelor) 
necesară prelucrării a 5...8 osii montate;• formarea şi detaşarea aşchiilor în condiţii favorabile; • structură omogenă 
a zonei prelucrate; • în schimb, metoda este cea mai costisitoare. 
 Varianta B: Reprofilarea de finisare a roţilor cu uzură redusă folosind un singur cuţit cu două plăcuţe 
romboidale (v. tabelul 5.1 - 4): • reprezintă soluţia recomandată de majoritatea firmelor producătoare de scule 
aşchietoare de acest tip, caracterizându-se prin obţinerea tutoror condiţiilor tehnice de prelucrare, precum şi a 
principalilor factori economici; • este posibilă şi adoptarea unor regimuri de aşchiere specifice. 
 Varianta C: Reprofilarea de degroşare a a suprafeţei de rulare cu uzură accentuată folosind două cuţite cu 
plăcuţe prismatice, triunghiulare (v. tabelul 1 - 5): • reprezintă o soluţie ce oferă mai multe posibilităţi de combinare 
a tandemului de plăcuţe ale celui de al doilea cuţit; • sunt posibile atât regimuri de aşchiere specifice degroşării, cât 
şi semifinisării, dar valorile adâncimii de aşchiere şi avansului sunt de valori reduse comparativ cu cazurile A şi B. 
 Varianta D: Reprofilarea de degroşare a roţilor cu uzură excesivă folosind un singur cuţit cu o plăcuţă rotundă 
(v. tabelul 5.1-6) are următoarele particularităţi: • se impune ca raza plăcuţei sa fie mai mică decât cea mai mică 
rază a profilului (trecerea de la zona A la B); • 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. 
Cuţitul de strung: DKTR 5055 X A2 

 
h = 50 mm; b = 55 mm; l1 = 210 mm; h1 = 50 mm; 
f = 55 mm; s = - 6; 0 = - 6; 

Fig.5.2. 

Suportul din dreapta: KTP-LANR 30 

 
h1 = 32 mm; b = 22,6 mm; f = 23 mm;l1 = 43 mm; 
l2 = 35 mm;s = 0; o = 0; 

Fig. 5.3. 
Suportul din stânga: KTP-LFNL 19 

 
h1 = 32 mm; b = 18,25 mm;  f = 19 mm; l1 = 43 mm; 

l2 = 35 mm; s = 0; o = 0; 
Fig. 5.4. 

Plăcuţa suportului din dreapta:   
LNMX 301940SN-RM; sort 9315, r = 4 mm; 
Plăcuţa suportului din stânga :   
LNMX 191940SN-RM; sort  9315, r = 4 mm; 

 
Fig. 5.5. 

5.1.1.3. Alegerea parametrilor regimului de aşchiere 
Alegerea parametrilor regimului de aşchiere trebuie realizată în funcţie de durabilitatea sculei aşchietoare. Ca 

urmare, se impun a fi reţinute următoarele: • pentru o anumită uzură admisibilă, cu creşterea adâncimii de aşchiere 
ap durabilitatea efectivă T se micşorează; • avansul f influenţează direct durabilitatea, şi anume, cu creşterea 
acestuia, durabilitatea se micşorează, influenţa fiind mai mare decât a adâncimii de aşchiere deoarece prin mărirea 
avansului, lucrul mecanic de deformaţie plastică şi temperatura au valori mai mari; • prin creşterea vitezei de 
aşchiere se produce mărirea forţelor de aşchiere ceea ce determină creşterea intensităţii uzării, deci reducerea 
durabilităţii sculei. 

 Alegerea avansului. La stabilirea avansului se vor lua în considerare condiţiile tehnice impuse de rugozitatea 
Ra (abaterea medie patratică) a suprafeţei prelucrate în funcţie de viteză: 

Grupa I: Ra = 6,3 μm (Rt = 25 μm); Grupa a II-a: Ra = 12,5 μm (Rt = 50 μm) 
Cunoscându-se că la strunjire, rugozitatea teoretică (Rt ≡ Rz) este dependenta de avans (f) si raza de vârf rε, s-au 

determinat valorile optime pentru avans (tabelul 5.1-y) constatandu-se că acestea  sunt acoperitoare în comparaţie 
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cu valorile indicate în cataloagele firmelor producătoare.  În aceste condiţii, valoarea minimă a avansului, se 
adoptă: fmin = 0,3 mm/rot. Pentru valoarea maximă a avansului f, impusă de prelucrările de degroşare, se adoptă: 
fmax = 2,00 mm / rot, existentă în majoritatea cataloagelor de scule aşchietoare (fig. 5.1-z). În consecinţă, domeniul 
de variaţie a avansului devine: Df = fmin...fmax = 0,3...2 mm / rot. 

Tabelul 5.1-y Valorile avansului optim în funcție de forma plăcuţei, grupa de prelucrare şi raza la vârf 

Forma plăcuţei 

  
r  = 4 mm  

r  = 4 mm 
 

r  = 1,6 mm 
 

r = d / 2 = 10 

Grupa I  Rugozitatea admisibilă: Rt = Rz adm = 25 μm 
Avansul optim în funcţie de rugozitate fopt, mm / rot 

0,9 0,56 1,41 
Grupa a II-a  Rugozitatea admisibilă: Rt = Rz adm = 50 μm 

Avansul optim în funcţie de rugozitate fopt, mm / rot 
1,26 0,8 2,0 

    Observaţie: Valorile obţinute pentru avansul optim se pot diminua cu un anumit factor ce ţine seama de comportarea statică şi 
dinamică a sistemului tehnologic MUSDP, factor ce se poate determina în urma unor cercetări experimentale după punerea în funcţiune a 
maşinii-unelte. 

 Alegerea adâncimii de aşchiere. In acest scop, există următoarele recomandări: • alegerea unor adâncimi de 
aşchiere mari pentru a realiza timpi de prelucrare mici, dar aceasta nu este posibil totdeauna; • pe de alta parte, 
obtinerea unei suprafete de rulare conform conditiilor tehnice de prelucrare tot mai riguroase necesita prelucrarea in 
mai multe treceri cu adancimi de aschiere specifice degrosarii, semifinisarii si finisarii (tabelul 5.1-x); • ca urmare, 
se recomandă adâncimea de aşchiere în funcţie de avans (fig. 5.6), avans ce se impune în funcţie de rugozitatea 
suprafeţei prelucrate la finisare, semifinisare şi degroşare. 

Domeniul de variaţie a adâncimii de aşchiere Tabelul 5.1-z 
Degroşare Semifinisare Finisare 

Domeniul de variaţie a adâncimii deaşchiere: Dap = ap min....ap max, mm 

3...12 2...8 0,3...3,5 

a. b. 
Fig. 5.6. Valori recomandate pentru parametrii adancimea de așchiere si avans. 

 Alegerea vitezei de aşchiere. Viteza de aşchiere se determina printr-o relatie de calcul care ţine seama de 
durabilitatea efectivă T, adâncimea de aşchiere ap şi avansul f. Adoptându-se un regim de aşchiere propriu 
degroşării, adica: T = 120 min, ap = 8 mm; f = 1,2 mm / rot, şi un coficient de corecţie Kg = 0,75 se obţine vc  45 m 
/ min. Pentru finisare, considerandu-se: ap = 3 mm; f = 0,5 mm / rot şi un coficient de corecţie Kg = 0,8, rezulta: vc  
75 m / min. Ca urmare, domeniul de variatie a vitezei de ashiere este: Dvc = vc min... vc max = 45...75 m / min, 
domeniu existent în principalele recomandări ale firmelor producătoare.  

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

 Domeniul vitezei de avans. În acest scop, se determină valoarea minimă şi maximă a vitezei de avans, din 
care rezulta: Dvf = vf min... vf max = 11...22 mm / min, în care se pot efectua prelucrări de degroşare şi finisare. 

5.1.1.4. Consideraţii şi recomandări privind uzura sculelor aşchietoare folosite de beneficiar 
       Durabilitatea tăişurilor sculelor aschirtoare pentru strunjire, recomandată de producătorii de plăcuţe, este în 
limitele 15...45 minute pe un tăiş. Aceasta corespunde uzurii limită a tăişului pe faţa de aşezare (fig.5.7)  
lVBmax=0,3...0,4 mm. La această mărime a uzurii stratul superficial din material extradur al plăcuţei este deja 
îndepărtat în zona de tăiş uzat, atât pe faţa de aşezare cât şi pe faţa de degajare. Tăişul este bontit, cu o rază de 
ascuţire mult mărită faţă de starea iniţială, conducând la mărirea forţelor de aşchiere şi la o calitate slabă a 
suprafeţei prelucrate. Se recomandă schimbarea tăişurilor uzate la limita VBmax=0,4 mm pentru că peste această 
mărime a uzurii, plăcuţa poate lucra în continuare, dar creşte riscul spargerii tăişului. În cazul spargerii tăişului 
uzura creşte brusc la 0,7...1,5 mm (fig. 5.8) şi procesul de prelucrare trebuie oprit, pentru a evita alte deteriorări. 

 
Fig.5.7. Uzură normală pe faţa de aşezare Fig.5.8. Tăiş uzat şi spart 

        

Prelucrarea unei roţi cu viteza de aşchiere vc=50 m/min, avansul fn=0,7 mm/rot şi turaţia nc=20 rot/min se face 
în aproximativ 10 minute, valoare determinată prin calcul şi experimental în condiţiile prelucrării pe strung la 
partenerul P2. Durabilitatea tăişurilor pentru viteza vc=50 m/min este peste 40 min, conform cataloagelor firmelor 
producătoare de scule. Rezultă că se poate prelucra  suprafaţa de rulare cu un tăiş al plăcuţei schimbabile. în câte o 
singură trecere  patru roţi.  Dacă se folosesc plăcuţe rotunde RCMX 2006 întregul tăiş circular permite utilizarea de 
3 sau 4 ori prin repoziţionare. În total se pot prelucra deci 12...16 roţi cu o plăcuţă RCMX 2006. 

 

5.1.2. Lanțul cinematic de avans radial comandat numeric 
Strungurile pentru prelucrarea – profilarea/reprofilarea roţilor de tren montate sunt maşini - unelte cu rol 

determinant în asigurarea mentenanţei materialului rulant. Multe dintre maşinile - unelte utilizate în atelierele de 
întreţinere şi reparaţii sunt din generaţia anilor 60-70. Maşinile noi, performante. Aceste maşini nu mai corespund 
din punct de vedere al necesităţilor sistemelor moderne de mentenanţă a materialului rulant care implică integrarea 
tehnologiilor IT în procesele de fabricaţie şi întreţinere. În vederea creşterii preciziei şi eficientizării procesului de 
prelucrare, în cadrul acestui proiect se urmăreşte modernizarea unui strung tip RAFAMET UBC 150 prin 
implementarea comenzii numerice pe direcţiile de acţionare longitudinală şi radială şi realizarea unui sistem de 
măsurare, care să permită determinarea parametrilor geometrici ai profilului înainte şi după prelucrare. 

Pentru automatizarea procesului de prelucrare prin integrarea comenzii numerice, au fost proiectate şi realizate 
lanţurile cinematice de  acţionare pe direcţie longitudinală şi radială pentru ambele unităţi de lucru ale strungului. 

5.1.2.1. Soluția constructivă pentru 
lanțul cinematic de avans radial 

Prelucrarea prin aşchiere pe 
maşini-unelte implică realizarea 
simultană a procesului de generare a 
suprafeţelor şi procesului de aşchiere. 
Realizarea traiectoriilor cinematice de 
generare a suprafeţei prelucrate se face 
prin intermediul lanţurilor cinematice 
de acţionare pe direcţie longitudinală 
(LcL ) şi radială (LcR). Prin combinarea 
mişcărilor generate de aceste lanţuri 
cinematice se obţine profilul, impus 
prin norme, al suprafeţei de rulare 
prelucrate. 

La proiectarea şi realizarea tehnică a lanţului cinematic de acţionare pe direcţie radială s-a ţinut cont de 
următoarele aspecte:  adaptabilitate la structura constructiva și cinematică a strungului în varianta conventională 

Fig. 5.9 Lanţurile cinematice longitudinale şi radiale ale strungului 
pentru prelucrarea roţilor  montate pe osie şi sistemele de măsurare
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(fig. 5.11.a);  asigurarea parametrilor de aşchiere (viteză de deplasare, precizie de avans, forţa şi cuplul, interval de 
deplasare);  adaptarea la circuitul de ungere existent pe maşina originală; zgomot şi vibraţii reduse;  structura 
simplă și compact;  utilizarea unor cuplaje flexibile  pentru compensarea eventualelor nealinieri ale motorului cu 
şurubul de mişcare.  

Fig. 5.10. Schema lanţului cinematic de acţionare pe direcţie radială 

Schema lanţului cinematic de avans 
radial este reprezentată în fig.5.10., iar 
schema de  integrare a acestuia în 
structura strungului, în fig. 5.11.a. 
Structura lanţului cinematic de acţionare 
pe direcţie radială este prezentată în 
fig.5.11.b. 

 

 
a. Integrarea lanţului cinematic radial în structura strungului         
b.  Structura lanţului cinematic radial: 1. caseta lagăr 1; 2. Suport piuliţă cu bile; 3. Piuliţă cu bile; 4.Şurub cu 
bile; 5. Lagăr 2; 6. Suport motor; 7. Cuplaj elastic; 8.  Motor electric cu reductor şi traductor de rotaţie 

Fig. 5.11. Lanţul cinematic de avans/poziționare radial comandat numeric 
Pentru o soluţie cât mai compactă, s-a adoptat soluţia cu integrarea traductorului de rotaţie în structura 

servomotorului. Acest traductor furnizează informaţii despre poziţia unghiulară a şurubului conducător cu bile în 
intervalul 0° - 360° cu o rezoluţie de 4096 impulsuri/rot. Se poate determina astfel poziţia saniei radiale deplasate 
cu şurubul cu bile pe o lungime mare.Traductorul transformă semnalul incremental în semnal digital (fig. 5.12.a).  

Traductorul are o interfaţă compatibilă cu comanda numerică a maşinii-unelte. 

a. Semnalul de ieşire b. Schema de funcţionare a traductorului de rotaţie 
Fig. 5.12. Traductorul absolut de rotaţie 

  
5.1.2.2. Rezultate ale analizei FEM a ansamblului sanie radială 

Analiza FEM ia în considerare unele restricţii: numărul şi valoarea maximă a încărcărilor statice şi/sau 
dinamice, valorile maxime ale deformaţiilor, diferiți coeficienți de siguranţă (la rupere, la oboseală), frecvenţele de 
vibraţii, greutatea, materialul şi momentele de inerţie, rigiditatea la diferite solicitări, stabilitatea statică şi/sau 
dinamică, comportamentul la diferite încărcări simultane etc. Pe tot parcursul analizei FEM, inginerul poate reveni 
asupra formei geometrice a modelului/ansamblului, asupra materialului  componentelor şi a încărcărilor la care va 
fi supus  modelul virtual creat. In FEM se urmăreşte simularea comportării subansamblului SR pe care se montează 
o portsculă, în aplicaţie este de tip TopRail TRWL 50-55TG, cod catalog 3605369, tip LNMX 191940 TWM. 

Modelarea 3D a saniei radiale, portsculei, suporturilor, plăcuţelor şi a penei de fixare a portsculei s-a efectuat 
cu ajutorul sistemului CATIA v5. Componentele au fost asamblate geometric aplicând constrângeri specifice de 
coincidenţă, contact, paralelism, distanţă liniară etc. Dimensiunile necesare modelării solide au fost preluate din 
cataloage, dar şi prin măsurători directe. Ansamblul studiat, prin stabilirea condiţiilor specifice analizei FEM, a fost 
discretizat pentru a obţine un mesh finit și s-a obținut un model discret, cu un anumit număr de puncte, denumite 
noduri. FEM calculează deplasările şi tensiunile doar în nodurile modelului creat. Ansamblul considerat a fost 
discretizat în 434152 de noduri şi 2002935 de componente, fiind calculate şi preluate un număr de 1302456 grade 
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de libertate. Între elementele structurii ansamblului s-au identificat 56363 de constrângeri. Componentelor 
ansamblului li s-au atribuit materiale specifice, cu parametrii cu rol determinant în simulare, și anume modulul lui 
Young, rezistenţa admisibilă şi densitatea, cunoscuți. Astfel, materialele componentelor ansamblului studiat au 
rezistenţele admisibile definite: portscula 4,2×108 N/m2, suport 1 placuta 3,8×108 N/m2, placuta 5,2×109 N/m2, 
suport 2 placuta 3,8×108 N/m2, corp sanie radiala 2,8×108 N/m2, suruburi de fixare 2 2,5×108 N/m2, pana de 
orientare 2,2×108 N/m2. Forţa aplicată asupra plăcuţei în timpul aşchierii se va transmite către toate componentele 
producând tensiuni şi deformaţii.  

În acest studiu s-au utilizat diferite condiţii de încărcare, valorile forţelor de aşchiere fiind determinate cu 
formule specifice pe baza unor parametri geometrici şi de aschiere ce depind de materialul de prelucrat, geometrie 
plăcuţei, adâncimea de aşchiere, avansul longitudinal etc. Aplicarea forţei se face, în fiecare caz studiat, pe sculă, în 
zona muchiei aşchietoare. Cele patru cazuri considerate sunt prezentate, astfel: Finisare: ap=3 mm, fr=0,3 mm, 
Fc=3132,62 N, Semifinisare: ap= 4,5 mm, fr = 0,6 mm, Fc=7375,91 N, Degroșare 1: ap= 6 mm, fr= 0,65 mm, 
Fc=11970,62 N și Degroșare 2: ap = 7 mm, fr=0,9 mm, Fc=17229,4 N. 

În figura 5.13 se prezintă modul şi suprafeţele de aplicare a constrângerilor de rezemare a saniei radiale în pe 
ghidajul său. În urma finalizării fiecărei iteraţii de calcul/simulare, componentele prezintă o distribuţie a tensiunilor 
şi anumite deformaţii. În figura 5.14 este afişat modelul FEM al ansamblului. Se constată rigiditatea crescută a 
saniei radiale (culoare albastru închis), dar şi componentele cu deformaţii mai ridicate (plăcuţă, suport plăcuţă, 
portsculă etc.). Valorile deformaţiilor sunt mici (v. tab. 5.2) şi nu influenţează precizia de prelucrare şi de măsurare. 
Se observă că deformaţia maximă apare pe muchia plăcuţei. La prelucrarea de degroşare cu o forţă de aşchiere Fc = 
17229,4 N, valoarea deformaţiei este de 0,0925 mm. 

 
Fig. 5.13. Aplicarea constrângerilor de rezemare. 

 
Fig. 5.14. Zonele cu deformaţii şi distribuţia acestora. 

Figura 5.15 prezintă distribuţia tensiunilor pe cele 8 componente ale ansamblului analizat, zonele cu tensiune 
mare fiind marcate prin culoare roşie. Analiza datelor arată că în ultimele două cazuri, de degroşare, valoarea 
tensiunilor apărute în plăcuţă şi portsculă sunt relativ mari, apropiate de rezistenţa admisibilă a materialelor din 
care acestea sunt obţinute. Se recomandă utilizarea acelor condiţii şi regimuri de aşchiere  care crează forţe mai 
mici de 17000 N. 

 
Fig. 5.15. Marcarea zonelor cu tensiune ridicată. 

Tabelul 5.2. 
Componenta Tensiune, N/m2 Deformatie, mm Eroare, % Forta aplicata, N
Portscula 4,11×108 0,0852 18,40 

17229,4 
Degroşare 2 

Suport 1 placuţă 3,36×108 0,0861 16,45 
Placuţa 2,48×109 0,0925 14,41 
Suport 2 placuţa 6,2×107 0,0739 14,65 
Sanie radială 1,11×108 0,0236 17,89 
Şurub 1 5,15×107 0,0153 12,87 
ŞSurub 2 3,46×107 0,0119 16,54 
Pană de orientare 2,15×108 0,0125 16,24 
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În tabel ul 5.2, pe coloana Eroare sunt prezentate valorile procentelor de eroare posibile apărute în modelul 
virtual, de simulare, faţă de cel real. Aceste valori sunt inferioare procentului de 20%, fiind considerate acceptabile 
pentru ansamblul analizat. 

 

5.1.3. Lanțul cinematic de avans longitudinal comandat numeric 
5.1.3.1. Soluția constructivă a lanțului cinematic de avans longitudinal 
Și in acest caz prin refabricare se transformă axa miscarilor longitudinale ale celor două unităti de lucru in axe 

comandate numeric. Acționarea se va face cu motoare electrice de curent alternativ cu reglare continuă a turației și 
cu mecanism final de tip șurub-piuliță cu bile. Soluția adoptată este cu transmitere directă a mișcării de la motor la 
șurubul conducător (Fig. 5.16).  

Fig. 5.16. Schema  de stabilire a transmiterii mișcării 

Motorul electric asincron existent la mașină se 
demontează, rolul sau de acționare a LC pentru 
deplasarea rapidă a saniei longitudinale (varianta 
nemodernizată) este preluat de motorul de acționare 
a LC de avans/poziționare cu turație reglabilă 
(varianta modernizata) care se va monta și va 
acționa pe axa X (Fig. 5.17). 

 
Fig. 5.17. Structura cinematică  și unele elemente constructive ale lanțului cinematic de avans longitudinal 
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Fig. 5.18. Modelul 3D al lanțului cinematic de avans longitudinal 

5.1.3.2. Analiză prin modelare si simulare  
Lanțul cinematic analizat și proiectat a fost modelat în Inventor Professional, așa cum rezultă din Fig. 5.18.  
1. Simularea deplasării rapide: axa șurubului este accelerată de la 0 până la 3000 rot/min = 1800 grade/s. Timpul 

de accelerare este ta = 0,3 s (Fig. 5.19). 

 
Fig. 5.19. Variaţia vitezei de rotatie a şurubului 

conducător (0-18000 grade/s). 

 
Fig. 5.20. Variaţia momentului în faza de accelerare 

în aşchiere (Mmax= 70 Nm). 
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Simularea saniei de avans longitudinal a strungului furnizează graficul momentului în jurul axei Z a rotorului 
(Fig. 5.20). Pentru micșorarea cuplului maxim, turația maximă să fie redusa de 70/16 ori. Turația pentru deplasare 
rapidă devine nmax = 685 rot/min, corespunzătoare unei viteze liniare de Frapid = nmax · p = 685·10 = 6850 mm/min. 

5.1.4. Validarea soluției cinematice si constructive proiectate 
Validarea soluţiilor constructive proiectate a fost făcută prin: 
- demontarea elementelor componente ale subansamblurilor de deplasare pe direcţie radială şi longitudinală  ale 

strungului original pentru determinarea elementelor geometrice de legătură între subansamblurile proiectate şi 
elementele componente ale strungului (saniile radiale şi longitudinale); cu această ocazie s-a analizat si gradul de 
uzuă al ghidajelor saniilor radiale şi longitudinale; 

- analiza soluţiilor constructive de către reprezentanţi ai CO, P1,P2 si Universal Equipment Project SRL (firmă 
specializată în reconstrucţia maşinilor-unelte); 

- analiza rigidităţii principalelor elemente constructive ale strungului. 
Pe baza acestor analize au fost definitivate şi validate soluţiile constructive pentru execuţia lanţurilor 

cinematice de acţionare pe direcţiile radiale şi longitudinale. Principalele avantaje ale noii construcții a lanțului 
cinematic de avans longitudinal sunt: 

1. Utilizarea unui mecanism foarte precis de transformare a mișcării de rotație în mișcare de translație de tip 
șurub-piuliță cu bile.  

2. Folosirea unei piulițe duble care permite pretensionarea celor doua piulițe și preluarea jocurilor pentru 
eliminarea jocurilor la inversarea sensului mișcării. 

3. Pentru lagărul principal dinspre zona de lucru, se folosesc doi rulmenți radiali-axiali cu bile cu contact 
unghiular montaţi în “O” cu posibilitatea de prestrângere prin acţionarea unei piuliţe. Prin prestrângere se 
realizează jocul funcţional şi rigiditate crescută pentru îmbunătăţirea comportării dinamice a lanţului cinematic.  

4. Acţionarea prin intermediul unui servomotor sincron cu turaţiei reglabilă continuu în domeniul 0-3000 
rot/min, ce transmite mişcarea printr-un reductor cu raport de transmitere 1:7 cu rol de amplificator de cuplu.  

5. Integrarea motorului în bucla de reacție a lanțului cinematic prin traductorul de tip encoder pentru controlul 
mișcării în funcție de viteză. 

6. Comanda mișcării saniei transversale prin intermediul unui echipament de comandă numerică adaptat 
mașinii-unelte. 

5.1.5. Rezultate ale evaluării prin măsurare a rigidităţii ansamblurilor mobile (SR şi SL) şi a cuplelor de 
translaţie ale acestora 

1. Introducere 
Caracterizarea dinamica a masinii-unelte reprezinta o conditie esentiala pentru alegerea si fundamentarea solutiei 
tehnice de modernizare aceasta presupune inlocuirea unor componente existente pe masina cu acele componente 
care sa duca la imbunatairea proprietatilor de prelucrare a suprafetelor.  
2. Protocol experimental 
Analiza caracteristicilor dinamice ale masinii-unelte este importanat pentru evaluarea rigiditatii si stabilirii noilor 
solutii de proiectare a subansamblurilor de actionare si control ce urmeaza a fi integrate pe masina-unealta. 
 
 

  
                                   a.                                                                    b.                                           c.                        

Fig.5.21. Analiza comportarii strungului: a. masurarea statica a sagetii ansamblului SR/port-scula;  
b. masurarea rigiditatii la impact; c. masurarea dinamica a vibratiilor relative in procesul de strunjire 

3. Analiza si concluzii 
Masuratorile geometrice in regim static au permis determinarea erorilor geometrice existente pe ansamblul 

scula/sanie radiala astfel: sanie stanga 0.06mm iar sania dreapta 0.07 mm (fig. a).  

Sanie radiala
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Din punct de vedere dinamic amplitudinile vibratiilor relative, masurate in deplasare (fig.c) sunt situate 
astfel: in gol pe directia axei z cat si pe directia axei y sunt cuprinse intre 3-7µm iar in procesul de aschiere cu ados 
de prelucrare constant amplitudinile sunt situate intre 5-17µm. Vibratiile absolute masurate prin intermediul 
traductorilor de viteza de vibratie si acceleratie (fig.c) sunt de 0.3-0.8 mm/s pentru un regim de aschiere stabil. Atat 
deplasarea vibratiilor cat si viteza de vibratie sunt influentate de variatia adaosului de prelucrare, obtinandu-se 
deplasari cu valori de pana la 55µm. Avand in vedere etapa de refabricare a lanturilor cinematice de avans radial si 
longitudinal prin inlocuirea subansablurilor conventionale de avans cu solutii bazate pe comanda numerica trebuie 
sa se tina cont de aspectele de rigiditate ale masinii.  Rigiditatea aparenta masurata la testul de impact pe directia y 
(fig. 5.21,b) arata o valoare de 1.4x107N/m, respectiv 13.7 N/µm. Strungul analizat prezinta o buna stabilitate 
dinamica data de rigiditatea batiului si a cuplelor cinematice din structura acesteia si poate satisface conditiile de 
rigiditate in functionare specifice unei masinii-unelte cu comanda numerica. 

5.1.6. Structura, componentele şi funcţiile sistemului hidraulic adaptat pentru implementarea comenzii 
numerice  
Instalaţia hidraulică ce echipează strungul UBC 150,  cu CNC pe 4 axe, pentru prelucrarea osiei montate a fost 

adaptată astfel încât să asigure următoarele funcţii: 
-Strângerea – desfacerea celor 3 bacuri de fixare,  aflate pe platou, a osiei montate între vârfurile de centrare; 
-Blocarea – deblocarea păpuşii arborelui principal; 
-Ungerea lagărelor cu rulmenţi, angrenajelor, şuruburilor cu bile şi ghidajelor. 

 
Fig.5.21. Schema funcţională a  sistemului hidraulic utilizat la strung 

Instalaţia hidraulică se compune, în principal, din aparataj hidraulic și motoare electrice de antrenare: 
-Panoul hidraulic utilizat ca sursă de debit și presiune pentru acţionarea cilindrilor ce realizează funcţiile maşinii 
(strangere/desfacere, blocare, ungere), compus din: rezervor de ulei incorporat, electropompă şi bloc cu aparataj. 
Panoul hidraulic se fixează pe sol în apropierea strungului; 
-Conducte de legătură şi elemente de racordare; 
-Instalaţie de ungere continuă compusă din panou hidraulic, rezervor şi bloc cu aparate. 
Caracteristicile principale ale instalaţiei hidraulice: 
-Capacitate rezervor hidraulic: 200 l; 
-Electropompă pentru strângere şi desfacere bacuri, blocare păpuşi şi schimbare trepte de viteză, formată din: 
opompă cu roţi dinţate cu debit variabil (30 l/min); motor electric cu 1500 rot/min şi P=4 kW; 
-Electropompă pentru ungerea continuă, formată din: pompă cu roţi dinţate: Q=6 l/min; Pmax=250 bar; 
omotor electric cu 1500 rot/min şi P=0,75 kW; 
-mediu de lucru: ulei mineral tip H-LP 46, conf. DIN 51524-2: 2006-04; grup de filtrare ulei 25m. 

5.1.7. Sistemul electric al strungului cu comandă numerică pe 4 axe de translație 
Automatizarea strungului prin introducerea comenzii numerice pe axa X şi Z  pentru cele două unităţi de lucru ale 
strungului trebuie să permit realizarea următoarelor funcţii: 
-efectuarea referinţelor X1, X2, Z1 şi Z2 în regim manual şi în regim automatizat; 
-prelucrarea osiei asamblate:  
o alimentarea prin comandă manuală a osiei 
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Pentru alimentarea osiei trebuie să fie îndeplinite simultan următoarele condiţii: platou orientat; pinole 
retrase; bacuri destinse; vârf dreapta retras; săniile radiale retrase. 
o selectarea programului pentru profilarea siprafeței de rulare a roţii. 

Pentru iniţierea programului de prelucrare trebuie îndeplinite următoarele condiţii: referinţa efectuată 
(stabilirea punctului de zero); selectarea regimului automat; start antrenare arbore principal; start mișcare de avans 
axe NC. Dacă nu s-a efectuat, în prealabil, măsurarea piesei pentru a se introduce corecţiile necesare pentru 
poziţionarea sculei faţă de roată, sau dacă nu se cunoaşte distanţa dintre sculă şi sistemul de măsurare (la montarea 
portsculei nu s-a calibrat poziţia acesteia faţă de sistemul de măsurare), determinarea corecţiilor sculei se face cu 
ajutorul unui calibru.  La pornirea programului, sculele sunt deplasate la o distanţă de 10 mm faţă de suprafaţa 
frontală interioară a roţilor şi se introduce calibrul între pastila sculei şi suprafaţa frontală a roţii, stabilindu-se 
corecţiile. 
-oprirea de urgenţă a procesului de prelucrare.Pe pupitrul de comandă se află un buton pentru oprire de urgenţă.  
-selectarea programului de măsurare a piesei. 

Selectarea regimului de măsurare se face de pe pupitrul de comandă al strungului. Lanţurile cinematice de 
deplasare pe direcţiile X şi Z ale MU asigură deplasarea sistemului de măsurare montat pe sania radială, în nişte 
puncte bine definite prin program, măsurarea abaterilor făcâdu-se cu traductoarele sistemului de măsurare. Afişarea 
rezultatelor se face pe display-ul sistemelor de măsurare. 

Aparatura electrică şi electronică (componente SIEMENS şi compatibile cu acestea) este montată într-un 
dulap electric. Pupitrul de comandă are în componenţă un panou de operare SIEMENS cu ajutorul căruia se pot 
executa comenzile MU şi se pot vizualiza semnalele de alarmă sau informare. 
Proiectul  tehnic pentru realizarea dulapului electric şi a panoului de operare s-au realizat în colaborare cu SC 
Universal Equipment Projection SRL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Dulap electric    b. Panou de comandă 
Fig.5.22. Dulap electric şi panou de comandă 

Automatizarea MU s-a dezvoltat în jurul unei platforme SINUMERIK 840D sl. Acesta este un sistem flexibil, 
deschis, cu o gamă largă de funcţii. In combinaţie cu NCU 710.6 (unitate de control numeric). 

5.1.8. Sistemul de măsurare a profilului roților 
Pentru optimizarea procesului tehnologic de prelucrare şi controlul calităţii prelucrării suprafeţelor profilate ale 

roţilor de tren a fost proiectat un sistem de măsurare adaptat a fi montat pe saniile radiale comandate numeric. 

 
a.                                                                b. 

Fig. 5.23. Sanie radială SR2 cu sistem de măsurare şi portsculă (a. cu plcuţă rotundă ; b. cu 2 plăcuţe) 
Sistemul de măsurare este montat într-un locaş frezat în sania radială, paralel cu portscula (fig.5.24).  
Măsurarea se face pe direcţie radială şi frontală față de roțile osiei, prinsă între vârfuri și fixată pentru 

antrenare. Măsurarea se face prin palparea punctelor caracteristice ale profilului. Deplasarea elementelor de palpare 
în punctele caracteristice ale profilului se face prin mișcări ale săniilor SR-radiale SL-longitudinale comandate 
numeric.  
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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. 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. 

 

5.1.8.1. Etape ale evaluării uzării: măsurători, înscriere în fişă 
Osia montată constituie una dintre cele mai solicitate componente ale vehiculelor feroviare. În mers este 

supusă unor solicitări variabile şi a unui proces continuu de uzare. După 20000-30000 km, profilul ajunge cu o 
formă uzată (fig. 5.28) stabilizată care funcţionează în condiţii de monocontact cu şina.  În România a fost creat şi 
se utilizează profilul S78 prevăzut cu buză normalizată UIC. Sistemul integrat de prelucrare-profilare/reprofilare şi 
măsurare a profilului roţilor este aplicat de fabricanţii de osii montate. 

 
Fig. 5.26. Osii cu roţi uzate demontate 

Condiţiile de funcţionare sunt variabile, şi anume: 
încărcare, profilul uzat a şinelor, variaţii de viteză şi de 
traseu al şinelor, vibraţii etc. 

Evaluarea uzării se face pe cele două roţi ale osiei prin 
măsurători cu instrumente de măsurare de tip şubler de către 
un operator specializat. Se au în vedere cerinţele stabilite de 
Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele 
feroviare 931/1986. Cerinţele de bază ale acestei norme sunt 
prezentate sintetic într-o Fişă de măsurători specifică. 
Acestea au la bază condiţii privind remontarea osiei pe 
vagon şi diametrele cercurilor de rulare ale roţilor. 

Prin forma ce o are profilul de rulare S78 (STAS 112/3-90) se consideră că acesta este un profil stabilizat la 
uzură în contact cu şina. Forma respectivă este adaptată la ecartamentul căii de pe reţeaua CFR. Porţiunea 
obligatorie a buzei este definită prin trei arce de cerc cu raze de curbură de 13, 25 şi 80 mm. De asemenea, o cerinţă 
importantă o are forma suprafeţei de rulare şi înclinarea flancului exterior activ al buzei, notat δ, între axa osiei şi 
tangenta într-un punct (E1) definit al profilului. Conform [Talambă-Osia montată] înclinarea suprafeţei de rulare nu 
este acceaşi pe toată lăţimea, ea fiind mai mare pe porţiunea exterioară pentru a asigura o trecere mai bună a roţii 
peste aparatele de cale. Îndeplinirea cerinţei privind forma suprafeţei de rulare asigură o diminuare a uzării şi a 
centrajului osiei în timpul mersului. În timpul exploatării, profilul roţii trebuie păstrat la dimensiunile indicate în 
norme. Modificarea unghiului δ prin uzare (creştere) poate conduce la reducerea siguranţei în funcţionare. Prin 
uzare (fig. 5.27), unghiul δ se măreşte. De asemenea, în timpul funcţionării se produc şi alte modificări ale 
suprafeţei (fig. 5.28), şi anume: deformaţii, curgeri de material, ecruisare, diferite deteriorări etc.  

Fig. 5.27. Forme de uzare ale profilului 
 

Fig. 5.28. Forma după uzare a suprafeţei de rulare 
Evaluarea se face în baza cunoaşterii cauzelor care produc uzarea diferită a osiilor din componenţa 

vagonului.Pentru evaluarea buzei profilului sunt definite, între altele, două dimensiuni importante: grosimea buzei 
(Sd) şi înălţimea buzei (Sh). Valoarea minimă (Sd min) este de 2,2 mm şi pentru roţi cu diametere mai mari de 840 
mm şi 27,5 mm pentru roţi cu diametre între 630 şi 840 mm. O înălţime prea mică a buzei conduce la creşterea 
riscului de deraiere. De asemenea, este importantă cota qR<=6,5 mm. La prelucrare (reprofilare), această cotă se 
realizează la dimensiunea de 10,794 mm pentru profilul S78 CFR. Se operează şi cu aşa numitele profile 

Rolă palpare radială 
Rolă palpare frontală 

Cilindru 
pneumatic

Fig. 5.25. Sistem măsurare profil roată 

Fig. 5.24. Poziţia sistemului 
de măsurare adaptat  pe 
sania radială 
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intermediare de uzare. Exemplu: qR=9,5 mm şi Sd=30 mm pentru vagoane de călători, cât şi vagoane de marfă; 
qR=8,5 mm şi Sd=28,5 mm se utilizează numai la vagoane de marfă. 

 
Fig. 5.29. Fişă de măsurători 

Etapele de evaluare ale uzării sunt stabilite astfel încât să asigure cerinţele înscrise în Fişa de măsurători 
(fig. 5.29), şi anume: cele două lăţimi ale bandajului roţilor să fie egale (135 mm), distanţa dintre cercurile de rulare 
să fie de 1500 mm, cu abateri admisibile, grosimea minimă a bandajului în planul cercului de rulare după prelucrare 
să fie egale (min. 35 mm), distanţa între feţele interioare (min. 1360 mm), grosimea minimă a buzei bandajului 
(min. 26 mm). Alte cerinţe rezultă din datele prezentate în fişă. Roţile osiei la măsurare au diametrele de 890 şi 892 
mm, înălţimea buzei de 25 şi 24 mm. Pentru refacerea profilului prin strunjire, s-a stabilit un adaos de prelucrare de 
10 mm pe rază. Pentru aceasta, se recomandă două sau trei treceri: una de degroşare (ap=7 mm) şi una de finisare 
(ap=3 mm) sau două de degroşare (apa=4,5 mm, ap2=2,5 mm) şi una de finisare (ap=3 mm). 

 
5.1.8.2. Stabilirea adaosului de prelucrare şi a numărului de treceri 
Adaosul total de prelucrare la roţile reprofilate se determină în funcţie de gradul de uzură al suprafeței de rulare  

şi de necesitatea ca între cele două roţi ale osiei diferenţa diametrelor pe cercul de rulare să nu fie mai mare de 1 
mm. Pentru a se obţine calitatea dorită a suprafeţelor, prelucrarea se face prin mai multe treceri. Calitatea 
suprafeţelor prelucrate depinde de parametrii aleși ai regimului de aşchiere. Formarea aşchiilor, care influenţează 
calitatea suprafeţelor prelucrate, valorile parametrilor de aşchiere, de sculă şi de materialul (grupe de oțeluri aliate) 
din care sunt confecţionate roţile. 

Este de dorit să se poată alege o adâncime de aşchiere cât mai mare posibil pentru a reduce timpul de 
prelucrare. În funcţie de tipul sculei şi de gradul de uzare există cazuri în care strunjirea se poate face printr-o 
singură trecere. Obţinerea unei suprafeţe de rulare conform condiţiilor tehnice de prelucrare, tot mai riguroase, 
necesită prelucrarea în mai multe treceri, cu adâncimi de aşchiere specifice degroşării, semi-finisării şi finisării 
(v.tab.5.1.-z). Numărul de treceri se determină, deci, funcţie de adaosul de prelucrare (v. fig.5.26) şi de adâncimea 
de aşchiere aleasă pentru fiecare trecere.  

 

5.1.9. Realizarea proiectului tehnic pentru execuția programelor de măsurare și comandă 
Pentru realizarea programului de măsurare a profilului roţilor s-a ţinut cont de cerinţele de calitate şi de 

parametrii geometrici specifici ai profilului roţilor. 
Programul trebuie să permită măsurarea in regim automat şi în regim manual (pentru reglaje şi probe). 
Măsurarea sepoate face înainte de prelucrare sau după prelucrare. În ambele cazuri, punctele măsurate sunt 

aceleaşi pentru un profil:  
‐cel puţin un punct de pe suprafaţa frontal interioară a roţilor (pe direcţie longitudinal – Z) (P1 - fig. 5.30). 
‐ cel puţin un punct de pe cercul de rulare al fiecărei roţi, pe direcţie radial (axa X), aflat la o distanţă 

predeterminată faţă de suprafeţele frontale interioare ale roţilor (în general 70 mm) (P5) 
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‐ cel puţin 2 puncte de referinţă de pe flancul roţii, cu o coordonată predeterminate funcţie de profilul teoretic şi 
o coordonată măsurată (pe direcţie radială) (P3 şi P4) 

‐cel puţin un punct de pe buza roţii (P2). 
În cazul măsurării profilului după prelucrare, sistemul de măsurare trebuie să indice abaterile punctelor critice 

ale profilului măsurat faţă de profilul teoretic. In cazul măsurării profilului uzat, înainte de re-profilare, sistemul de 
măsurare trebuie să determine deplasarea pe direcţie radială a profilului nou prelucrat faţă de profilul uzat. Modul 
de determinare a deplasării radiale a profilului de reprofilat este prezentat în fig. 5.30.  

Profilul roţii reprofilate este acelaşi cu profilul iniţial (teoretic), înainte de uzare, dar deplasat în direcţie radială. 
Poziţia radială a profilului de reprofilat trebuie să fie tangent în cel puţin unul din punctele măsurate cu profilul  
punct cu profilul uzat, astfel încât nici unul din punctele măsurate să nu se afle în interiorul profilului de prelucrat.  

 
Fig. 5.30. Determinarea deplasării radiale a profilului de reprofilat 

P1 – punct frontal palpat; P2- punct palpat pe 
buza profilului uzat ;P3u şi P4u – puncte palpate 
pe flancul profilului uzat; P3′ şi P4′ - proiecţii 
ale punctelor P3 şi P4 pe profilul iniţial; P3R şi 
P4R- proiecţii ale punctelor P3 şi P4 pe profilul 
de reprofilat. 

Pe baza celor prezentate s-a realizat 
diagrama programului de măsurare (fig. 
5.31). 

 

 
   Fig. 5.31 Schema logica de functionare a sistemului de masurare 
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5.2. Execuția structurii mecanice a echipamentului de măsurare și a sistemelor de acționare pe axele 
comandate numeric X, respectiv Z  

5.2.1. Execuția structurii mecanice a echipamentului de măsurare 
În cadrul etapei a fost realizată execuţia fizică a sistemului de măsurare prezentat la punctul 5.1.8. Toate 

componentele mecanice au fost protejate contra coroziunii.  
Pentru protejarea sistemelor de măsurare contra deteriorării accidentale, cilindrii pneumatici de acţionare au 

fost prevăzuţi cu senzori de poziţie la ambele capete ale cursei (fig.5.32).  
A fost realizat de asemenea sistemul pneumatic de acţionare a cilindrilor pneumatici de avans/ retragere a 

sistemelor de măsurare. Acesta conţine şi un grup de pregătire aer instrumental (fig.5.33). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.32. Cilindru pneumatic cu senzori de poziţie 

 
5.2.2. Execuția structurii mecanice a sistemelor de acționare pe axele comandate numeric X, respectiv Z 

Execuția structurii mecanice (fig. 5.34) a sistemelor de acționare pe axele comandate numeric X, respectiv Z a 
a fost realizată conform documentației tehnice. Toate reperele au fost protejate contra coroziunii. 

Au fost achiziționate șuruburile cu bile pentru acționarea saniilor radiale și longitudinale. Acestea au fost 
executate conform documentației tehnice realizate de Partenerii P1 si CO. Deoarece șuruburile cu bile si vor fi 
montare pe strung la Uzina de Vagoane Aiud anul viitor, au fost unse și ambalate pentru a fi protejate. 

  
Fig.5.34.Componente ale structurii 

mecanice ale sistemelor de acționare pe 
axele X, respectiv Z 

 
 

In cadrul acestei etape au fost achiziţionați de asemenea rulmenții pentru lăgăruirea celor 4 șuruburi cu bile si a 
fost executate reperele mecanice (casete rulmenţi, capace, distanţieri, suport piuliţă cu bile, suporţi motoare, etc). 
Au fost achiziţionate de asemenea cuplajele elastice (de la firma Power Belt).  

 

5.3. Execuție sistem de achizitie și procesare date măsurate 
Pentru achizitia și prelucrarea datelor măsurate cu cele doua dispozitive atașate saniilor radiale, comandate 

numeric, ale celor două unități de lucru ale strungului a fost realizat un precum și pentru comanda operațiilor de 
măsurare a fost realizat un bloc electronic. Achizitia datelor de la cele 4 traductoare digtale ale sistemelor de 
măsurare se face prin intermediul unei interfete tip Sensoray, montată într-o unitate centrală.  Pentru comanda 
operațiilor de măsurare o placă de achiziţie Sensoray 826, a cărei schemă bloc este prezentată în fig.5.35. 

Blocul electronic de alimentare și comandă a elementelor de execuție a sistemelor de măsurare și panoul de 
comandă sunt prezentate în fig. 5.36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.33. Grup preparare aer
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Fig. 5.35 Schema bloc a plăcii de achiziţie Sensoray 826 

 
Fig.5.36. Panoul de comandă și blocul electronic pentru sistemele de 
măsurare a profilului roților 

5.4. Selectarea și achizitionarea de componente pentru integrarea echipamentului de comandă numerică 
în structura mașinii unelte 
Având în vedere durata mare de aprovizionare pentru unele materiale, în această etapă au fost selectate şi 

achiziţionate unele materiale mecanice şi electrice, necesare la integrare lanţurilor cinematice comandate numeric 
pentru acţionarea ansamblurilor mobile SR şi SL, și anume: lanţuri port-cablu şi kituri de capăt pentru direcţiile de 
deplasare ale săniilor radiale şi longitudinale ale celor două unităţi de lucru ale strungului; componente mecanice 
pentru montajul lanţurilor port-cablu; sistem de adaptare pentru montajul pupitrului de comandă; seturi electrice 
(cabluri) de legătură / conectare între maşina-unealtă – dulapul electric şi pupitrul de comandă. 
 

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 şi măsurare a profilelor roţilor de tren; 
executarea principalelor module funcţionale pentru integrarea acestora în structura sistemului tehnologic de 
măsurare şi prelucrare a roţilor de tren de pe sia montată; 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 
1. Ghionea, I., Ghionea, A., Cioboată, D., Ćuković, S., (2016), Lathe machining in the era of Industry 4.0: 
Remanufactured lathe with integrated measurement system for CNC generation of the rolling surfaces for railway 
wheels, 13th IFIP International Conference on Product Lifecycle Management PLM16 – In Book Product Lifecycle 
Management, Editors: R. Harik, L. Rivest, A. Bernard, Chapter , Vol. , pp. , DOI: , Springer International 
Publishing, IFIP International Federation for Information Processing, ISBN, ISSN:, WOS:, University of South 
Carolina, Columbia, USA. http://www.plm-conference.org/PLM16.php 
2. Bîşu C.F., Constantin, G., Anania, D., Zapciu, M., (2016), Dynamic behavior study used in retrofitting of a lathe 
for re-profiling railway wheelset, Proceedings in Manufacturing Systems, Vol. 11, Issue 4, 2016, pp. 223-228., 
ISSN 2343–7472, ISSN-L 2067–9238, Editura Academiei Române. http://icmas.eu/  
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6.2. 2. Participare la conferinţe şi simpozioane  

1. Participare cu articol şi poster la 13th IFIP International Conference on Product Lifecycle Management PLM16. 

 
2. Participare cu articol la ICMaS 2016. S-au realizat două postere. Posterul afisat la Co, P1 și P2 a fost, de 

asemenea, prezentat și în cadrul Sesiunii Științifice PRODUCTICA 2016, organizată de Academia Oamenilor de 
Știință din România în perioada 27-28 mai 2016 la Centrul Cultural din Mioveni-Argeș. 

6.2.3. Intocmire şi prezentare postere 

 

Poster afișat la Co in holul Departam MSP, sala CE006 la 
Conferința ICMaS 2016, la partener P1 și la partenerul P2. 

 

Poster afișat in cadrul 13th IFIP International Conference on 
Product Lifecycle Management PLM 16.

 

6.2.4. Intâlniri de lucru 
1.  28-29 iunie 2016 la Uzina de Vagoane Aiud: analiză tehnică, măsurători și schițe ale unor elemente din 
structurile mecanice și de acționare ale strungului RAFAMET UBC150; verificări de precizie la funcționarae în gol 
și în procesul de așchiere; identificarea funcţiilor sistemului hidraulic al strungului; funcții asigurate de panourile 
de comandă adaptate pe mașină. 
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2.  23-24 octombrie 2016 la UVAiud: stabilirea etapelor de evaluare a profilului uzat al roților osiei, rezultate ale 
acestora (nr. de treceri), măsurarea suprafețelor de rulare prelucrate ale roților osiei, scule așchietoare și portscule 
folosite, stabilirea parametrilor de așchiere și a influenței acestora asupra rigidității ansamblurilor mobile (sănii) ale 
strungului; identificarea cauzelor uzării părții active a sculelor, rezultate ale măsurării. 

   
6.2.5. Pagina web 

A fost actualizată pagina web a proiectului: http://www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html, fiind evidenţiate 
rezultatele obţinute. Versiunea actuala a site-ului: 27 noiembrie 2016 
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