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Etapa 4 – Integrarea modelului funcţional al sistemului tehnologic mecatronic integrat pentru 
prelucrarea - profilarea/reprofilarea si măsurarea roţilor mijloacelor de transport feroviar. Testări si 
analize funcţionale. Demonstrarea capabilităţii modelului funcţional. 
 Rezultate asteptate: 
Model funcţional integrat. Raport de experimentări. Raport de demonstrare si diseminare. Raport intermediar de 
activitate. Raport final de activitate. 
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5.1. Structura si componentele/ansamblurile de baza ale strungului refabricat - model functional: actionari, 
masurare și comenzi la prelucrarea și măsurarea suprafețelor roților osiei  

Strungul RAFAMET UBC 150, fig. 5.1.1, este o maşină-unealtă destinată prelucrării suprafeţelor de rulare a 
roţilor osiei montate. Maşina are cu două unităţi de lucru aferente prelucrării celor două roţi ale osiei.  

 
Fig. 5.1.1. Strungul RAFAMET UBC 150. Analiză înaintea etapelor de 

refabricare 

 Maşina, până în etapa de refabricare, 
a efectuat prelucrarea suprafeţelor de rulare a 
roţilor folosind câte un sistem de copiere 
electric cu contacte şi un port program de tip 
şablon – contur deschis. 
 În fig. 5.1.2 sunt prezentate 
principalele ansambluri ale maşinii adaptate 
batiului acesteia şi constituite în ceea ce se va 
numi în continuare unităţi de lucru. 

Fig. 5.1.2. Vedere generala a strungului si ansamblu componente 

1 – doua sanii ale carcasei ansamblului arbore 
principal, 2 – unităţi de lucru, 3 – sănii radiale, 4 – 
sănii longitudinale, 5 – sănii transversale, 6 – motoare 
de avans şi poziţionare, 7 – curea de transmisie, 8 – 
panouri de control şi comandă, 9 – sistemul de copiere 
electromecanic, 10 – osia montată, 11 – platforma de 
operare, 12 – platou 
 În vederea stabilirii etapelor refabricării, 
conform temei proiectului, s-a efectuat un studiu 
amănunţit al maşinii pe patru direcţii principale: 
sisteme de acţionare, sisteme şi structuri mecanice 
(lanţuri cinematice), comenzi şi sisteme auxiliare – de 
încărcare – descărcare. 

 Astfel, în fig. 5.1.3, s-a prezentat rezultatul analizei maşinii în ansamblul ei, semnificaţia notaţiilor aplicate pe 
figură, care indică clar structura cinematică, de acţionare şi organologică a maşinii. Modernizarea strungului a constat, în 
principal, în adaptarea a patru lanţuri cinematice de avans-poziţionare CNC, a câte unui sistem de măsurare la prelucrarea 
simultană a roţilor osiei, adaptarea sistemului de măsurare cu traductor rotativ integrat la servo-motoarele sincrone (M22R, 
M21R, M12 şi M11 - Siemens) adaptate pe strung pentru furnizarea mişcărilor de avans-poziţionare ale săniilor radiale RS 
şi longitudinale LS. Caracteristicile funcţionale ale acestor servo motoare (cuplu, domeniu de turaţii etc.) au fost stabilite pe 



baza unei analize temeinice privind procesul de aşchiere, prin determinarea puterii şi cuplului motoarelor electrice 
principale (capitolul 5.2) şi de avans – poziţionare pentru săniile radiale (capitolul 5.4). 

De asemenea, a fost înlocuit în totalitate panoul hidraulic care asigură şi condiţionează diferitele funcţii ale 
maşinii: strângerea semifabricatului, blocări ale unor ansambluri mobile, ungere (capitolul 5.4.3). 

 
Fig. 5.1.3. Structura cuplelor strungului UB 150 RAFAMET 

A – mişcarea principală de rotaţie, B1, B2 – mişcările radiale de avans şi poziţionare, Bg – rulmenţi, Bs – şuruburi cu bile 
(L-longitudinal, T-transversal, R-radial), Btc – batiul central, Btl – batiuri laterale, C1, C2 – mişcările de avans şi poziţionare 
longitudinale, CD – dispozitive de prindere, D1, D2 – poziţionare transversală, Db – cutie de distribuţie, Gb – reductor, HS 
– păpuşi fixe, i – raporturi de transmisie, LG – ghidaje liniare, LS1, LS2 – sănii longitudinale, LU – sistemul de încărcare şi 
descărcare a osiei montate, M11, M12 – motoare electrice de avans şi poziţionare cu reglare continuă, M21, M22 – motoare 
electrice de poziţionare a săniilor longitudinale, radiale şi transversale, M31, M32 – motoare electrice de poziţionare a 
păpuşilor mobile, M41, M42 – motoare electrice de poziţionare a pinolelor, ME11, ME12 – motoare electrice principale, MS – 
arbore principal, MT11, MT21 – mecanisme şurub-piuliţă, OC – cupla de încărcare, OP – platforma de operare, Pn – pinole, 
RS11, RS12, RS21, RS22 – sănii radiale, T1, T2 – scule, (TLS1), (TLS2) – cuple de translaţie, TS1, TS2 – sănii transversale, (T), 
(R) – cuple şi mişcare, Ws – osia montată, WU – unităţi de lucru 

Au fost elaborate şi aplicate metodologii de evaluare a preciziei geometrice a lanţurilor cinematice de avans – 
pozionare şi comportării dinamice a strungului la funcţionarea în gol şi în lucru. 

 
5.2. Parametrii conditiilor de aschiere la refabricarea suprafetelor de rulare ale rotilor osiei montate  
Pentru lantul cinematic principal s-au determinat: 

 Domeniul de turaţii ale arborelui principal: Dn = nmin...nmax = 9...35,5 rot / min. 

 Raţia seriei geometrice de ordonare a turaţiilor arborelui principal: 25,1461  q
nR . 

 Structura cinematică a mecanismului de reglare: Mecanismul de reglare al Lcp este de tip combinat, şi anume: motor 
electric cu două turaţii (poziţiile I şi II de pe tăbliţa aflată pe partea din faţă a păpuşii fixe) şi un grup balador cu patru roţi 
(poziţiile 1; 2; 3; 4).  

 Selectarea turaţiilor. Mecanismul de selectare are 
la bază reţeaua structurală de turaţii reprezentată în 
figura 5.2.1. 
       Pe baza acestei reprezentari grafice se constată 
următoarele: • pentru turaţia n01 = 740 rot / min, 
selectată printr-un comutator pe poziţia I, se obţin 
următoarele turaţii: 9; 11,2; 14; 18 rot / min; • fiecare 
turatie selectează printr-un mecanism de comutare a 
grupului de roţi baladoare, căruia îi corespund 
poziţiile: 1 (iR1); 2 (iR2); 3 (iR3); 4 (iR4); • pentru 
turaţia n02 = 1480 rot / min, selectată prin poziţia II, 
se obţin turaţiile arborelui principal:18; 22,4; 28; 
35,5 prin intermediul aceluiaşi mecanism de de 
comutare (poziţiile 1; 2; 3; 4); • turaţia nc4 = 18 rot 
/min, fiind o turaţie suprapusă se obţine prin două 
posibilităţi de comutare: 4014 18 Rc inn   [rot / 

min]; 1024 18 Rc inn   [rot / min]. 

Fig. 5.2.1. Reţeaua structurală de turaţii a cutiei de viteze
( 311 247  ). 



5.2.1. Recomandări privind alegerea parametrilor regimului de aşchiere 
5.2.1.1. Evaluarea stării suprafeţei de rulare înainte de reprofilare. Activităţi pregătitoare:  Evaluarea 

comportării strungului în regim static, dinamic şi termic: rigiditatea sistemului tehnologic MUSDP, cu precădere a 
cuplelor fus-lagăr, sanie-ghidaj, şurub-piuliţă;  starea de vibraţii la funcţionarea fără sarcină şi la funcţionarea în lucru 
pentru prelucrarea de finisare;  evaluarea câmpului termic din ansamblurile păpuşă fixă- lagăre arbore principal şi 
elemente mobile – piuliţe şuruburi cu bile;  evaluarea comportării la zgomot; evaluarea stării sistemului de prindere şi 
strângere a ansamblului roţi-osie;  evaluarea stării sistemului plăcuţă-suport plăcuţă-portsculă;  identificarea 
caracteristicilor mecanice şi de prelucrare ale materialului roţilor;  evaluarea uzării suprafeţei de rulare a fiecarei roti;  
evaluarea condiţiilor tehnice de prelucrare a rotilor indicate in  norme SR;  verificarea puterii ME de acţionare a Lca-
radial si Lca-longitudinal;  verificarea momentului servomotoarelor de curent altenativ pentru acţionarea lanţurilor 
cinematice de avans / poziţionare;  evaluarea sistemului de protecţie a strungului şi a operatorului uman. 

Apăsarea specifică de aşchiere la prelucrarea roţilor vehiculelor feroviare folosind plăcuţe din grupa P Tabelul 5.2.1 

Marca 
oţel 

Rezistenţa la rupere, 
Rm, [N / mm2] Duritate, HB 

Apăsarea specifică de aşchiere 
kc, [N / mm2] 

Grupa de 
prelucrare 

ER6 780…900 230…266 2600  
 

7 
ER7 820…940 242…276 

ER8 860…980 255…290 2850 

ER9 900…1050 266…311 

 Identificarea caracteristicilor mecanice şi de prelucrare ale materialului roţii. Caracteristica mecanică a materialului 
de aşchiat este rezistenţa Rm sau duritatea HB în funcţie de care se stabileşte apăsarea specifică de aşchiere kc,dependentă de 
principalii parametri de aschiere aşchiere.  
 Evaluarea uzării suprafeţei de rulare. Uzura suprafeţei de rulare se prezintă sub diferite forme, ca urmare, sortul 
plăcuţelor sculei trebuie ales conform datelor din tabelul 5.2.2. 

Sortul de plăcuţe recomandat în funcţie de starea de uzare a căii de rulare                                     Tabelul 5.2.2 

Starea de uzarea a suprafeţei 
de rulare 

Sortul plăcuţei 
ISO-P 

Condiţii de prelucrare [Sandvik Coromant] 

1. Uzare redusă    GC3015. 
Regim de aşchiere cu productivitate maximă prin mărirea vitezei de 
aşchiere 

2. Majoritatea roţilor cu unele 
aplatisări, exfolieri, fisuri 
termice 

GC4215 
Sort universal, recomandat ca primă alegere pentru toate operaţiile 
de reprofilare. 

3. Uzare pronunţată şi maşini-
unelte convenţionale 

Scule tenace: 
GC4225 

Reducerea vitezei de aşchiere şi a avansului 

4. Uzare excesivă, cu 
deteriorări grave a suprafeţei de 
rulare 

SH 
(fără acoperire) 

Reducerea vitezei de aşchiere la 10…20 m / min; adoptarea unei 
adâncimi de aşchiere astfel încât prelucrarea să se realizeze sub zona 
aplatisată sau sub fisură; 

Observatii: Codificarea sortului aparţine fiecărei firme prodcătoae de scule. 

5.2.1.2. Rugozitatea prescrisă pentru suprafeţele deprelucrat ale osiei montate. În conformitate SR EN 13262. 
2004, există două grupe (categorii) de prelucrare în funcţie de rugozitate (tabelul 5.2.3), si anume: • pentru grupa I de 
prelucrare se recomandă plăcuţe de semifinisare (PM); • pentru grupa a II-a de prelucrare atât plăcuţe pentru semifinisare 
(PM), cât şi plăcuţe pentru degroşare (PR);• Obs.: ca urmare, pentru prelucrarea suprafeţelor de rulare nu sunt necesare 
plăcuţe din grupa de finisare (PF). 

          Relaţia dintre rugozitatea Ra şi rugozitatea maximă Rmax   Tabelul 5.2.3 

Grupa I: Ra  6,3 μm;  Rmax = 27 μm; Grupa a II-a: Ra  12,5 μm,  Rmax = 45 μm 

Ra [μm] 0,30 0,35 0,40 0,44 0,49 0,53 0,58 0,63 0,71 0,80 0,90 0,99 1,20 
Rmax [μm] 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 
Ra [μm] 1,40 1,60 1,80 2,0 3,2 4,40 5,80 6,30 7,40 8,80 10,70 12,5 14 
Rmax [μm] 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 25,0 27,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50 
Obs: Dom. rugozităţii: finisare: Ra/Rmax: 0,30/1,6...4,40 / 20; semifinisare: Ra/Rmax: 3,2/15...7,40/30; degroşare: Ra/Rmax: 
6,30 27...14,0 / 50. 

 
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 
experim. după punerea în funcţiune a strungului. 

Valorile propuse (tab. 5.2.4) sunt acoperitoare în comparaţie cu cele indicate în cataloagele firmelor producătoare 
de scule. În aceste condiţii, domeniul de variaţie a avansului devine Df = fmin...fmax = 0,2...2 mm / rot. 

 
 



Recomandări privind alegerea parametrilor regimului de aşchiere 
5.2.1.3. Alegerea marimii avansului se face în funcţie de precizia şi calitatea suprafeţei prelucrate (tab 5.2.4).  

Valorile avansului fopt pentru diferite forme ale plăcuţei în funcţie de grupa de prelucrare şi raza de vârf r     Tab.5.2.4 

Forma plăcuţei 

Montată tangenţial LNMX, 
LNUX 

Romboidală  CNMX Triunghiulară TNMG Rotundă RCMT; RCMX 

 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 

 

5.2.1.4. Recomandări privind alegerea adâncimii de aşchiere: Referitor la adâncimea de aşchiere, există 
următoarele recomandări, de ordin general: • alegerea unor adâncimi de aşchiere  cu valori mari pentru a realiza timpi de 
prelucrare mici, dar aceasta nu este posibil totdeauna, nu se recomanda din cauza gradului de uzare a suprafaţei de rulare; • 
ca urmare, există cazuri când reprofilarea se face dintr-o singură trecere, ceea ce presupune: uzură redusă a suprafeţei de 
rulare; putere de aşchiere disponibilă pentru motorul electric de acţionare a lanţului cinematic principal; rigiditate foarte 
bună a sistemului tehnolohic maşină-unealtă-sculă - dispozitiv - piesă; performanţele sistemului dinamic ale aceluiaşi 
sistem tehnologic; • în cazul unei uzuri excesive a suprafeţei de rulare se impun următoarele: prelucrarea din mai multe 
treceri, de cele mi multe ori una de finisare şi una pentru degroşare; alegerea corespunzătoare a sortului plăcuţei în funcţie 
de caracteristicile mecanice ale materialului roţii (tab. 5.2.1) şi de starea de uzare a suprafeţei de rulare (tab. 5.2.2) 

Domeniul de variaţie a adâncimii de aşchiere                                                               Tabelul 5.2.5 

Degroşare Semifinisare Finisare 

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

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

• reprofilarea cu adâcimea de aşchiere maximă admisă de plăcuţe depinde şi de rigiditatea sistemului tehnologic şi 
a sistemului de prindere şi de antrenare a roţilor montate pe osie; • analizând valorile adâncimii de aşchiere pentru fazele de 
degroşare, semifinisare şi finisare, se stabileşte domeniul de variaţie a acestui parametru tehnologic (tabelul 5.2.5); • ca 
valori orientative pentru adâncimea de aşchiere ap max şi avansul f max necesare prelucrării de degroşare, precum şi 
dimensionării principalelor elemente structurale ale lanţului cinematic principal şi a lanţurilor cinematice de avans 
longitudinal şi transversal, s-au indicat în tabelul 5.2.6. 

Valori ale adâncimii de aşchiere şi avansului în funcţie de anumite elemente geometrice ale plăcuţei.  Tabelul 5.2.6  

Forma plăcuţei 

Rotundă (RCMT...;RCM...) Triunghiulară (TNMG...) Rombică (CNMX...) 

   

ap max = 0,4  D, fmax = 0,1  D ap max = 0,5  lef max ap max = 2 /3  lef max  

Observaţie: Lungimea efectiva maximă lef max se determină în funcţie de lungimea plăcuţei l. 



5.2.1.5. Recomandări privind alegerea vitezei de aşchiere. Viteza de aşchiere se alege totdeauna în funcţie de 
sortul utilizat (v. tabelul 5.1-3), de starea de uzare a roţii, şi evident de diametrul roţii. Astfel, pentru prelucrarea roţilor din 
oţeluri dure, cu uzare prin aplatisări de frânare se recomndă viteze de aşchiere cu valori mici, iar pentru roţi din oţel cu 
duritate redusă, cu suprafaţa de rulare în stare mai bună, viteza de aşchiere se adoptă la valori înalte. Se vor adopta valori 
reduse ale vitezei de aşchiere şi pentu faptul că reprofilarea se produce fără medii de răcire.ungere (aşchiere uscată), fapt ce 
favorizează apariţia fisurilor din cauza creşterii temperaturii tăişului sculei. În aşchierii cu medii de răcire-ungere se 
apreciază că durabilitatea sculei creşte cu până la 67%.  

În lucrare s-a stabilit domeniul vitezei de aşchiere pentru strungul RAFAMET UBC 150, admiţând durabilitatea 
efectivă T = 45 min, acesta fiind: Dvc = vc min... vc max = 43...87 m / min. Aceste valori se regăsesc şi tabelele referitoare la 
paramterii regimului de aşchiere la profilarea şi reprofilarea suprafeţelor de rulare ale roţilor vagoanelor de cale ferată 
prezentate în lucrare.  

5.2.2. Verificarea puterii motorului electric de acţionare a lanţului cinematic principal. Puterea de aşchiere 
Pc, puterea de acţionare Pa LCP a motorului electric s-au deteminat considerând următorii parametri specifici degroşării: • ap 
= 10 mm; f = 1,5 mm / rot; • nc = nc 3 = 14 rot / min; • 9002/)1200600(2/)( maxminmed  ddd  mm; • kc = 

2580 N / mm2 ; ηLCP = 0,7.  
Prin înlocuiri, s-a obţinut: Pa LCP = 41 kW. 
Faţă de caracteristicile motorului electric de acţionare a lanţului cinematic principal cu turaţiile de sincronism 740 

/ 1280 rot / min, la care puterea dezvoltată este de 50 / 65 kW, puterea calculată este de 41 kW, ceea ce înseamnă că 
strungul RAFAMET UBC 150 răspunde unui regim de aşchiere  extensiv, cu valori mari pentru adâncimea de aşchiere ap şi 
avansul f. 

5.2.2.1. Verificarea adâncimii de aşchiere maxime admise de strungul RAFAMET UBC 150 este: ap max  
13,5 mm. 

Verificarea ariei secţiunii transversale maxime a aşchiei nominale admise de strungul RAFAMET UBC 
150. Din aceeaşi relaţie de calcul (5.1-22) rezultă: Amax  20 mm. 

Se constată din aceste verificări disponibilitatea strungului RAFAMET UBC 150 pentru regimuri de aşchiere 
extensive (prin mărirea adâncimii de aşchiere şi a avansului, făra a depăşi valoarea ariei Amax) 

5.2.3. Recomandări privind alegerea parametrilor condiţiilor de aşchiere la reprofilarea roţilor montate pe 
osie. În baza analizei schemelor de aşchiere, a portsculelor şi a suporţilor pentru plăcuţe folosite de firme producătoare, 
precum şi de alegerea parametrilor de aşchiere, se propun următoarele variante: 

 Varianta A: profilare şi reprofilarea de semifinisare a roţilor uzate excesiv, folosind un singur suport portscule 
cu două plăcuţe montate tangenţial; • 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 (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 (tabelul 5.1 - 13): • soluţie 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 C: Reprofilarea de degroşare a a suprafeţei de rulare cu uzură accentuată folosind două cuţite cu 
plăcuţe prismatice, triunghiulare (tabelul 5.1-14): • 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 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 
are următoarele particularităţi: • 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; 

În concluzie, beneficiarului UVAiud i se pun la dispozitie variantele prezentate, opţiunea pentru una din acestea 
depinzând de condiţiile tehnice de prelucrare, de costurile de achiziţie şi de implementare la condiţiile concrete ale 
procesului de fabricaţie. 

 
5.3. Rezultate ale evaluarii comportarii la vibratii si ale analizei FEM a unor ansambluri de bază ale 

strungului  
 Pentru a studia starea de deformare a ansamblului plăcuţă – portsculă – sanie radială în cazul utilizării diferitelor 

scule aşchietoare, recomandate de companiile producătoare, s-a folosit metoda elementelor finite. Modelările 3D ale 
ansamblurilor (sanie radială, portsculă, suporţi, plăcuţă) s-au efectuat in CATIA v5 considerându-se două variante de 
prelucrări: cu plăcuţe rectangulare şi cu plăcuţă rotundă (fig. 5.3.1). Componentele au fost asamblate geometric aplicând 
constrângeri specifice de coincidenţă, contact, paralelism, distanţă liniară etc. Dimensiunile necesare modelărilor au fost 
preluate din cataloage de scule, portscule şi plăcuţe, dar şi prin măsurători directe.  



S-a realizat discretizarea ansamblului studiat prin stabilirea condiţiilor specifice analizei FEM pentru a obţine un 
mesh finit. Încărcările şi deformaţiile sunt stabilite pentru un anumit număr de puncte din interiorul ansamblului pentru a 
caracteriza cu precizie bună comportamentul mecanic al acestuia.  

 
Fig. 5.3.1. Portscule cu plăcuţa rectangulara si rotunda 

 
Fig. 5.3.2. Secventa de prelucrare cu placuta rotunda  

Componentelor fiecărui ansamblu li s-au aplicat materiale specifice, conform indicaţiilor din cataloage şi 
standarde, parametrii cei mai importanţi şi cu rol determinant în simularea FEM fiind Modulul lui Young, rezistenţa 
admisibilă şi densitatea. Astfel, materialele componentelor sunt considerate astfel (în N/mm2): Portscula 4,2×108, Suporţi 
plăcuţe 3,8×108, Plăcuţe 5,2×109, Sanie radială 2,8×108, Şuruburi 2,5×108, Pană de orientare a portsculei 2,2×108. Pe baza 
parametrilor de prelucrare determinaţi prin calcule rezultă forţele de aşchiere şi zona de aplicare. 

În analiza FEM efectuată pentru validarea acestuia se consideră mai multe situaţii diferite, variindu-se adâncimea 
de aşchiere şi avansul, dar şi materialul de prelucrat, unghiul plăcuţei şi puterea de aşchiere necesară. Se obţin, astfel, valori 
ale forţelor de aşchiere pentru prelucrările de degroşare, semifinisare şi finisare. Cele patru cazuri considerate sunt 
prezentate în tabelul 5.3.1. 

Tabelul 5.3.1 

Nr. 
crt. 

Prelucrare 
Adâncimea de 

aşchiere, 
ap, mm 

Avansul pe 
rotaţie, 

fr, mm/rot 

Forţa de aşchiere, 
Fc, N 

Placuta patrata Placuta rotunda 
1 Finisare 3 0.3 3132.62 3358.74 
2 Semifinisare 4.5 0.6 7375.91 8482.56 
3 Degroşare 1 6 0.65 11970.62 11853.33 
4 Degroşare 2 7 0.9 17229.4 17744.64 
  

  
Fig. 5.3.3. Evidenţierea zonelor cu deformaţie şi distribuţia sa 

 Aplicarea forţei se face, în fiecare caz studiat, 
pe muchia plăcuţei, într-o anumită zonă, determinată 
experimental. În urma finalizării fiecărei iteraţii de 
calcul/simulare, componentele prezintă o distribuţie a 
tensiunilor şi anumite deformaţii. În figura 5.3.3 sunt 
afişate modelele FEM al ansamblului pentru cele două 
portscule. Se observă rigiditatea crescută a saniei radiale, 
dar şi componentele cu deformaţii mai ridicate (plăcuţă, 
suport plăcuţă, portsculă etc.). Valorile deformaţiilor 
sunt mici şi nu influenţează precizia de prelucrare şi de 
măsurare. Deformaţia maximă apare pe muchia plăcuţei. 

Valorile tensiunilor apărute în componentele principale ale celor două ansambluri sunt, prezentate în tabelul 3. 
Tabelul 5.3.2  

Componenta Tensiune, N/m2 Deformatie, mm 
Prelucrare  admisibilă patrata rotunda patrata rotunda 

Portscula 4.2×108 3.86×108 2.63×108 0.0692 0.0577 

Degroşare 1 
Suport placuta 3.8×108 2.23×108 2.8×108 0.0717 0.0644 

Placuta 5.2×109 1.66×109 1.66×109 0.0897 0.0857 

Sanie radiala 2.8×108 9.08×107 9.19×107 0.0166 0.0134 

Portscula 4.2×108 4.11×108 3.94×108 0.0852 0.0864 

Degroşare 2 
Suport placuta 3.8×108 3.36×108 3.4×108 0.0861 0.0964 

Placuta 5.2×109 2.48×109 3.26×109 0.0925 0.1282 

Sanie radiala 2.8×108 1.11×108 1.38×108 0.0236 0.0214 
 

 Din tabelul  se observă că în cazurile prelucrărilor de degroşare valoarea tensiunilor apărute în plăcuţe şi portscule 
sunt relativ mari, apropiate de rezistenţa admisibilă a materialelor din care acestea sunt prelucrate. Se recomandă utilizarea 
unor condiţii şi regimuri de aşchiere din care să rezulte forţe mai mici de 17000 N, strungul având posibilitatea (turaţie, 
putere instalată) de a prelucra osia montată.  



5.4. Ansambluri  si echipamente modernizate ale strungului. Descriere 
5.4.1. Săniile radiale  

Realizarea traiectoriilor cinematice de generare a suprafeţei prelucrate a roţilor de tren pe strungul UBC RAFAMET 
modernizat se face prin intermediul lanţurilor cinematice de avans/poziționare pe direcţie longitudinală şi radială. Lanţurile 
cinematice ale celor două sănii radiale ale celor două unităţi de lucru au fost adaptate la structura strungului, în varianta 
originală. Modernizarea lanţului cinematic de acţionare pe direcţie radială a avut în vedere înlocuirea mecanismului surub-
piulita cu filet trapezoidal cu mecanism similar, dar cu elemente intermediare -bile. 

 
1-Lagăr 1; 2-Suport piuliţă cu bile; 3-Piuliţă cu bile; 4-Şurub cu bile; 5-Lagăr 2; 
6-Suport montare motor; 7-Cuplaj flexibil; 8-Motor electric cu reductor. 

Fig. 5.4.1. Componentele lanţului cinematic de avans radial pe sania port sculă 

 De asemenea, s-a efectuat 
înlocuirea motoarelor electrice 
pentru acţionarea săniilor radiale 
port scule (un motor de curent 
alternativ, pentru acţionarea 
deplasării rapide a plăcii de bază 
în direcţia transversală şi separat a  
săniilor radiale portscule. pe 
suport şi un motor un motor de 
curent continuu destinat antrenării 
avansurilor de lucru) cu un motor 
sincron tip 1FK7083-2AF71-
1CG1-ZJ25_MB (3,3 kW; M0 = 
16 Nm; 3000 rot/min) prevazut cu 
reductor planetar şi traductor 
absolut de rotaţie. 

Avantajul principal al transmisiei şurub-piuliţă cu bile este înlocuirea frecării de alunecare cu cea de rostogolire astfel 
încât frecarea este mult mai mică, randamentul mai bun, uzura mai mică şi căldura degajată prin frecare este neglijabilă.  

La proiectarea şi execuţia fizică a lanţului cinematic pentru deplasarea saniei radiale au fost luate în consideraţie 
următoarele aspecte: adaptabilitatea la structura constructivă şi cinematică a maşinii originale (fig.5.4.1.); asigurarea 
parametrilor de aşchiere necesari pentru prelucrarea profilului;  necesitatea lubrifierii elementelor component ale lanţului 
cinematic (piuliţă cu bile, lagăre); construcţia şi montarea lanţului cinematic radial s-au realizat astfel încât să se păstreze  
circuitul de lubrifiere al maşinii originale; realizarea unui sistem de acţionare silenţios pentru reducerea zgomotului şi 
vibraţiilor;  recondiţionarea ghidajelor, pentru reducerea jocurilor; utilizarea de cuplaje flexibile pentru compensarea 
eventualelor nealinieri dintre arborele motorului şi arborele şurubului conducator cu bile. 

Pe săniile radiale, în varianta modernizată a strungului, trebuie să fie montate sistemele de măsurare a profilului roţilor. 
Pentru montarea acestora în fiecare din cele două sănii radiale s-a practicat câte un locaş paralelipipedic, cu dimensiunile 
65,5x90x630 mm. Aceste frezări  au fost făcute astfel încât planul de măsurare să coincidă cu planul de strunjire a roţilor. 

    

a. Frezarea locaşului pentru fixarea sistemului  b. Sistemul de măsurare montat pe sania radială 
de măsurare a profilului roţilor pe o masina de alezat si frezat. 

Fig. 5.4.2. Prelucrarea saniei radiale şi montarea sistemului de măsurare 
 

Pentru a obţine preciziile de măsurare şi de prelucrare scontate, maşina-unealtă trebuie să aibă: scule de înaltă calitate, 
cu parametrii corespunzători; poziţionarea precisă a sculelor aşchietoare/ sistemelor de măsurare faţă de piesa prelucrată; 
sistem de acţionare şi control cu nivel scăzut de vibraţii şi zgomot.  Pentru determinarea rigidităţii săniilor radiale după 
montarea sistemelor de măsurare şi a portsculelor s-a realizat analiza cu element finit în următoarele condiţii: 
- materialul saniei radiale: fontă turnată cu densitatea = 7,15g/cm3;  rezistenţa la curgere  =  758 MPa;  rezistenţa maximă la 

tracţiune = 884 MPa; modulul de elasticitate = 120.5 GPa; 
- lungimea în consolă a saniei radiale (în exteriorul zonei de ghidare), în partea dinspre roată este de  400 mm  (cazul cel 

mai dezavantajos); 
- forţele care acţionează asupra saniei radiale sunt: F1 = 824,96 N = greutatea saniei radiale aflate in consolă; F2 = 90,26 N 

= greutatea sistemului de măsurare;  F3 = 46,29 N = greutatea portsculei cu plăcuţă rotundă; Fc max. = 17.744,6N = forţa 
maximă de aşchiere (pentru aşchierea de degroşare cu plăcuţă rotundă); Ff max. = 2859 N - reprezinta forţa maximă de 
avans (pentru aşchierea de degroşare cu plăcuţă rotundă). 

Analiza cu element finit a fost făcută  utilizând programul  Autodesk Inventor 2016. 

Sistem măsurare profil 

Sanie radială 

Locaş fixare 
portsculă 



Rezultatele analizei cu element finit (FEM) sunt prezentate în Tabelul  5.4.1. şi în fig. 5.4.3. Această analiză arată că 
deformarea maximă a saniei radiale este pe direcţia Y şi este egală cu cca 0,045 mm pentru un factor de siguranţă maxim 
egal cu 15, iar solicitarea la stres este maximă pe direcţia ZZ.  
Tabel centralizator cu rezultatul analizei  FEM           Table 5.4.1. 

Name Minimum Maximum
Volume/ Mass 11537900 mm3/ 82.496 kg 
Von Mises Stress 0.123823 MPa 10.2299 MPa 
1st Principal Stress -4.13828 MPa 15 MPa 
3rd Principal Stress -14.3206 MPa 4.03596 MPa 
Displacement 0 mm 0.0446473 mm 
Safety Factor 15 ul 15 ul 
Stress XX -5.53765 MPa 5.71078 MPa 
Stress XY -2.9117 MPa 1.74218 MPa 
Stress XZ -2.76451 MPa 2.32156 MPa 
Stress YY -5.53765 MPa 5.71078 MPa 
Stress YZ -4.54392 MPa 2.40285 MPa 
Stress ZZ -12.9212 MPa 13.3251 MPa 
X Displacement -0.0146743 mm 0.000641573 mm 
Y Displacement -0.0432638 mm 0 mm 
Z Displacement -0.0139637 mm 0.0131748 mm 
Equivalent Strain 0.000000956831 ul 0.0000831448 ul 
1st Principal Strain 0.000000226109 ul 0.000100215 ul 
3rd Principal Strain -0.0000947535 ul -0.000000441913 ul 
Strain XX -0.0000289967 ul 0.0000168796 ul 
Strain XY -0.0000314126 ul 0.0000187953 ul 
Strain XZ -0.0000298245 ul 0.0000250459 ul 
Strain YY -0.0000286863 ul 0.0000312661 ul 
Strain YZ -0.0000490216 ul 0.0000259228 ul 
Strain ZZ -0.0000818312 ul 0.0000821467 ul 

Rezultatele analizei cu element finit arată că montarea sistemului de 
măsurare pe sania radial nu scade rigiditatea acesteia. 

Fig. 5.4.3. Analiza  FEM a saniei radiale: 
a. Deformarea maximă a saniei radiale sub acţiunea forţelor de aşchiere din 
timpul strunjirii de degroşare cu plăcuţe rotunde, 
b. Factorul de siguranţă, c. Solicitarea la stres a saniei radiale 
 

5.4.2. Săniile longitudinale 
Prezentare comparată a variantelor inițială și a celei modernizate ale lanțului cinematic de avans longitudinal pe axa Z 

Lanț cinematic de avans longitudinal (axa Z) în 
versiunea inițială 

Lanț cinematic de avans longitudinal (axa Z) reconstruit - 
detalii. 

Detaliu al șurubului conducător de deplasare a 
saniei longitudinale. Se observă mecanismul de 
transmitere a mișcării de tip angrenaj, șurubul de 
mișcare cu filet trapezoidal și piulița. 

 
Detalii șurub lanț cinematic de avans 

longitudinal cu evidențierea lagărului radial (rulment 
radial cu bile) din spate pe peretele intermediar al 
carcasei. 

 

Soluția adoptată este cea cu transmitere directă a mișcării de la 
motor la șurubul conducător sau coaxială. 

 
Pe peretele lateral al saniei longitudinale se montează 

motorul pe un suport montat la rândul lui pe o placă. Motorul 
antrenează lanțul cinematic de avans/poziționare pe direcție 
longitudinală. Ghidajele din fanată ale saniei longitudinale au 
fost corectare. 

 
Fig. 5.4.3. a 

 
Fig. 5.4.3. b 

 
Fig. 5.4.3. c 



 
 

 
În figuri se prezintă o vedere a capătului dinspre 

operator a șurubului conducător al lanțului cinematic 
de avans longitudinal SCL. Se observă capătul 
șurubului cu secțiune pătrată necesară reglărilor 
manuale inițiale cu cheie cu deschidere de 27 mm. 

Se observă corpul lagărului șurubului 
conducător fix axial, lagăr format din doi rulmenți. 
După studiul desenului de execuție al casetei port-
lagăr original, se pot trage concluzii privind 
dimensiunile corpului de lagăr și ale pereților. 

 

 
 
În figură se prezintă o vedere laterală a saniei 

longitudinale SL1 a unității U1 (dreapta) cu 
precizarea ca motorul central se păstrează pentru 
mişcări de poziţionarea a saniei transversale, iar 
motorul din stânga se îndepărtează.  

Șurub conducător cu bile Piulița dublă cu bile Bucșe cuplaj

Ghidaje corectate 
prin șebăruire

 
Șurubul conducător și piulița dublă cu bile pentru axa 
longitudinală Z așezate pe suporți și pregătite pentru montare. 

 
Detalii piuliță dublă cu bile KSK 16040449-6. Se observă 
suprafețele cilindrice exterioare rectificate care intră în contact cu 
alezajul suportului piuliței cu diametrul  90 M6. 

 
 

 
In figură se prezintă componente din structura veche a cutiei de 
avans-poziționare pentru axa Z demontate și care nu mai au rol 
funcțional în noua structura prefabricată. 



 
 

5.4.3. Sistemul hidraulic: structură, functii, integrare 
5.4.3.1. Introducere 
Proiectul are drept scop modernizarea strungului de tip UBC150, trecerea de la un strung specializat conventional 

la un strung  cu CN, in conditii impuse de crestere a productivitatii si preciziei prelucrarii. Conform acestei cerinte s-a 
realizat si modernizarea instalatiei hidraulice prin inlocuirea completa a celei existente cu o instalatie hidraulica noua, care 
sa asigure functiile de lucru in concordanta cu noile caracteristici de comanda si control. Instalaţia hidraulică ce echipează 
strungul UBC 150, cu CNC pe 4 axe, asigura următoarele funcţii: strângerea – desfacerea piesei pri intermediul unor bacuri 
aflate pe fiecare platou al arborelui principal; blocarea – deblocarea păpuşii arborelui principal; ungerea lagărelor cu 
rulmenţi, a angrenajelor, a şuruburilor cu bile şi a ghidajelor. 

 
Fig. 5.4.3.1. Schema funcţională a  sistemului hidraulic utilizat la strung 

Instalaţia hidraulică se compune, din aparataj hidraulic, motoare electrice de antrenare, pompe cu roti dintate, 
circuite hidraulice, cilindri de actionare (fig. 5.4.3.1). Pentru realizarea in conditii optime a functiilor  mentionate s-au 
achizitionat  toate elementele necesare functionarii instalatiei hidraulice (fig. 5.4.3.2): pompe hidraulice, motoare electrice, 
elemente de actionare, aparataj de masurare si control hidraulic, conducte si conectica necesare cuplarii (fig. 5.4.3.2). 
 

5.4.3.2. Caracteristicile principale ale instalaţiei hidraulice 
Instalatia hidraulica ce echipeaza strungul RAFAMET UBC 150- refabricat, conform cerintelor contractului, este 

conceputa sa asigure realizarea in conditii optime, conform schemei hidraulice, a urmatoarelor functii: strangere – 
desfacere placi de baza dreapta, strangere – desfacere placi de baza stanga, schimbarea treptelor de viteza, blocare papusi, 
strangere cleme falci antrenor, ungerea ghidajelor, a suruburilor si angrenajelor. Pentru realizarea acestor functii, instalatia 
hidraulica se compune din: grup hidraulic, actionari, tevi, circuite hidraulice, racorduri, etc. Aceasta este proiectata sa 
functioneze in conditiile unui climat temperat normal, cu fixare pe sol (fundatie).  



Principalele  caracteristici functionale ale grupului hidraulic sunt (fig. 5.4.3.1): P1.1 - Pompa cu roti dintate cu 
debit de 40 l/min si presiune de 200 bar; ME1.1 - Motor electric cu putere de 4 kW si turatie de 1500 rot/min; P1.2 - Pompa 
cu roti dintate cu debit de 6,3 l/min si presiune de 250 bar; ME1.2 - Motor electric cu putere de 1.1 kW si turatie de 1500 
rot/min, filtru de mediu 60 μm, temperatura maxima a mediului de lucru 50 °C, tensiunea de alimentare a electromagnetilor 
24VDC, mediul de lucru ulei mineral HLP 46 (ISO VG 46); densitatea la 15 °C max; punct de congelare - max. -15 °C, 
vascozitate cinematica la 40°C - 46 cSt.  

  
Fig. 5.4.3.2. Ansamblu panoul hidraulic proiectat si realizat 

 

  
Fig. 5.4.3.3. Etape de montaj si dispunerea aparatajului panoului hidraulic 

 
5.4.33. Modul de functionare  
Instalatia hidraulica asigura functiile necesare prelucarii in conditii optime a osiilor de la rotile de tren.  Pentru 

realizarea strangerii placilor de baza (stanga, dreapta) se porneste motorul electric M1.2 ce actioneaza pompa P1.2. 
Presiunea este reglata de supapa SP1.1 la 40 bar. Aceasta presiune se masoara cu manometrul M1.1 si este confirmata de 
releul RP1.1.  Cu ajutorul bobinele distribuitoarelor D1 si D2 se realizeaza strangerea placilor de baza (stanga, dreapta). 
Pentru desprinderea placilor se vor actiona bobinele celor 2 distribuitoare.  Pentru schimbarea treptelor de viteze se va 
actiona bobina distribuitorului D3, permitand uleiului sa alimenteze cele 2 distribuitoare ce vor actiona schimbarea treptelor 
cutiilor de viteze: distribuitorul D4 pentru cutia de viteze 1 si distribuitorul D5 pentru cutia de viteze 2.  Motorul ME1.1 si 
pompa P1.1 se vor actiona doar pentru realizarea functiilor blocajelor  prin distribuitor D6 pentru cele doua unitati de 
prindere piesa, respectiv distribuitorul D7 pentru realizarea strangerii bacurilor de antrenare. Presiunea de functionare este 
cea reglata de supapa SP1.1 si monitorizata de manometrul M1.1. Pentru filtrarea uleiului panoul hidraulic este echipat cu 
filtrul de retur FP. Acest ansamblu se adapteaza la strung pe locul panoului vechi cu unele adaptari constituite din conducte 
si elemente pentru aparatajul electric. 
 

5.4.4. Echipamentele si sistemele electrice de actionare si de comanda integrate CNC 
 S-a realizat un dulap de comandă (fig. 5.4.4.1) electrică integrând şi echipamentul de comandă numerică, având 
următoarea aparatură. Contactoarele, funcţii  închide/deschide a unui circuit datorită unei comenzi din afară, 
menținându-se închis atât timp cât durează această comandă, Releul intermediar este destinat multiplicării numărului de 
contacte disponibile şi se utilizează în schemele de comandă. Relee termice, funcții  de protecție; comandă întreruperea 



circuitului de alimentare al consumatorului (de regulă motor electric) la apariția unor suprasarcini de valoare mică și durată 
mare. Releul de curent este numit și releu electromagnetic de supracurent. Siguranța electromagnetică, funcţie  
protecție la supracurenți mari, având funcția unei siguranțe fuzibile. Siguranțele fuzibile, funcții  când valoarea 
curentului  depășește o anumită limită, se topesc întrerupând circuitul de alimentare. Convertoare de frecvență și 
tensiune, funcţii  modifică în funcție de necesități tensiunea, curentul și frecvența folosind dispozitive semiconductoare. 

             
Fig. 5.4.4.1. Dulapul de comanda electric 

 

 
Fig. 5.4.4.2. Panoul de comandă cu butoane cu 

funcții prestabilite 

 Acest echipament se adaptează la strung şi asigură: alimentarea 
motoarelor electrice principale de antrenare a arborilor principali şi 
platoului, comanda de funcţionare în regimuri de lucru şi de poziţionare 
a celor 4 servo-motoare sincrone (fig. 5.1.3), electarea celor două turaţii 
ale motoarelor electrice principale, protecţia/limitarea curselor de 
poziţionare ale diferitelor ansambluri mobile (sania arborelui principal, 
cursa pinolei, cursa maximă a saniei transversale etc.).  
 Un echipament foarte important este panoul de comandă (fig. 
5.4.4.2) în care, în zona centrală, sunt alocate taste pentru funcţiile 
menţionate mai jos şi altele. În Fig. 5.4.4.2.1.se prezintă noul panou de 
comandă cu butoane cu funcții prestabilite și cu butoane libere pentru 
funcții care decurg din structura electro-hidro-mecanică veche (lanț 
cinematic principal și lanțuri cinematice de poziționare radială etc. – 
selectarea turațiilor arborilor principali cu mișcare simultană; strângerea 
si desfacerea bacurilor; blocarea saniei arborelui principal pe ghidajele 
batiului; opriri/porniri; deplasarea de poziționare a săniilor transversale). 
 

5.5. Sistemul de masurare. Structura si functii. 
5.5.1. Măsurarea roților osiei înaintea încărcării pe strung 
Măsurarea și reprofilarea simultană a osiilor montate pe aceeaşi  mașină-unealtă reduce riscul introducerii în 

exploatare a osiilor cu roţi cu profile şi dimensiuni diferite. Alegerea formei și mărimii profilului care urmează a fi 
remodelat se bazează în cea mai mare parte pe intuiția lucrătorului după măsurare cu dispozitive manuale. 

   
a. Calibru pentru determinarea 

uzurii pe calea de rulare 
b. Dispozitiv pentru măsurarea 

grosimii buzei 
c. Dispozitiv pentru măsurarea 

diametrului de rulare 

Fig. 5.5.1. Dispozitive manuale pentru măsurarea profilului roţilor de tren 
 
Implementarea tehnologiei CNC pentru controlul şi comanda maşinilor-unelte de profilare/reprofilare a roţilor de tren  

a impus necesitatea dezvoltării unor sisteme de măsurare inteligente, interconectate cu aceste maşini unelte. 
Roţile de tren au o geometrie complexă. Pentru a garanta siguranţa în exploatare, mai mult de 20 de parametrii 

geometrici şi dimensionali trebuie să fie ţinuţi în limita unor toleranţe stricte normalizate. 



Parametrii care definesc profilul roţilor de tren şi care trebuie să fie măsuraţi periodic sunt: 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
        Profil roată stânga                  Profil roată dreapta 

Fig.5.5.2. Profilul roţilor de pe o osie 
 
5.5.2. Soluția tehnica de ansamblu 
Dispozitivele de măsurare dezvoltate în cadrul acestui proiect proiectului au fost proiectate pentru a fi integrate in 

structura săniilor radiale ale strungului RAFAMET UBC 150, modernizat  prin implementarea comenzii numerice pe 4 axe. 
Structura celor două sisteme de măsurare este prezentată în fig. 5.5.3. 

 
Fig. 5.5.3. Structura celor două sisteme de măsurare 

 
5.5.3.Solutia tehnica de adaptare pe saniile radiale 
Sistemul de măsurare este alcătuit din două subansambluri de măsurare, câte unul pentru fiecare roată de pe osie.   

 Fiecare sistem de măsurare este compus din: o 
placă  suport pentru fixarea în locaşul din sania radială;  un 
ghidaj liniar; capul de măsurare care conţine: Un sistem de 
palpare pe direcţie radială (axa X - fig. 5.5.3.), a cărui 
deplasare este măsurată  cu un traductor incremental cu 
domeniul de măsurare 10 mm şi rezoluţie de 0,002 mm, Un 
sistem de palpare pe direcţie axială (axa Y - fig.5.5.3.) a 
cărui mişcare este măsurată de un traductor inductiv, cu 
domeniul de măsurare 2,5 mm  si linearitatea +,25%. Un 
cilindru pneumatic pentru scoaterea/ retragerea 
subansamblului de măsurare din/în locaşul saniei radiale, 
pentru protecţia acestuia în timpul prelucrării prin aşchiere; 
cilindrul pneumatic este echipat cu limitatori de cursă 
electromagnetici la ambele capete; cursa de lucru a 
cilindrului este 160 mm; presiunea optimă de lucru este: 
2.5...3.5 bar; Un minicilindru pneumatic pentru retragerea 
palpatorului axial la retragerea capului de măsurare; cursa 
de lucru este de 5 mm; presiunea optimă de lucru este: 
2.5...3.5 bar; Două circuite pneumatice, câte unul pentru 
fiecare sistem de măsurare (fig. 5.5.4.). 

 
Fig. 5.5.4. Sistemul pneumatic 

 
1. Buton deschidere electrovalvă generală,  
2. Stop urgență 

Fig. 5.5.5. Stop oprire de urgență 
Fiecare circuit este compus din:  

o grupul de admisie, reglare a presiunii 
o electrovalva de pornire generală 
o două electrovalve de alimentare a cilindrilor pneumatici 
o drosele de reglare a vitezei de deplasare a pistoanelor cilindrilor pneumatici 

- Blocul electronic de alimentare, acţionare şi condiţionare semnale  
- Consola cu butoane pentru acţionări manuale şi butonul de stop de avarie (fig.5.5.5.) 
- sistemul de achizitie şi prelucrare date şi de comunicare cu comanda numerică a maşinii unelte (fig. 5.5.6.).   
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5.5.4. Integrarea in sistemul de comanda al strungului 
Pe baza schemei bloc a principalelor blocuri de măsurare, de comandă, de interfaţare, adaptare şi afişare, se 

propune o structură din care rezultă şi motoarele de acţionare a săniilor radiale RS şi longitudinale LS. Aceste sănii sunt 
cele care asigură mişcările pe direcţii radiale şi longitudinale comandate de echipamentul de comandă numerică pe baza 
programului piesă. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5.6. Măsurarea, achiziția și transmiterea datelor 

 
MP – motoare principale de acţionare, WU – unităţi de lucru, T – scule, MS – capete de măsurare, ML – motoare pentru 
deplasarea săniilor longitudinale, MR – motoare pentru deplasarea săniilor radiale, RS – sănii radiale, LS – sănii 
longitudinale, Gb – reductor, Bg – rulmenţi, BS – şuruburi cu bile pentru săniile longitudinale şi radiale, PS – sursă de 
curent, PLC + MC – sistemul de interfaţă şi comandă CNC, DC – sisteme de control a acţionării, PC – panoul de operare, 
programare şi vizualizare 

Fig. 5.5.7. Structura de comandă şi acţionare a strungului pe care s-a integrat şi sistemul de măsurare 
 

5.5.5. Funcțiile sistemelor de măsurare. 
 Acestea constau in urmatoarele: 

- setarea datelor inițiale (date de identificare osie, caracteristicile profilului, etc) 
- definirea sectiunilor de măsurare, functie de parametrii profilului de referință al roților (fig. 5.5.8) 
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- Determinarea poziției riților față de sistemul de referință al MU.  
După  fixarea osiei intre vârfuri, pe masina-unealtă, se deplaseaza sania longitudinală si sania radială astfel 

încât palpatorul axial să intre in contact cu suprafețele  frontale interioare ale roților. In acest punct se resetează 
valoarea traductoarelor inductive T21, T22. Se roteste osia si se determină valoarea bătăii frontale. Aceasta 
stabileste dacă este necesară o prelucrare a suprafețelor frontale sau nu. Dacă bătaia frontală depășeste valoarea 
admisibilă, este necesară prelucrarea frontală, adaosul de prelucrare minim fiind egal cu valoarea bătăii axiale 
maxime. Prelucrarea va incepe din pozitia determinată de valoarea maximă negativă măsurată de cele două 
sisteme. Axa OX este determinată de poziția suprafeței frontale după prelucrare si este paralelă cu direcția de 
deplasare radială pentru prelucrare/măsurare. In cazul in care nu este necesara prelucrarea frontală a roților, poziția 
axei OX este definită de valoarea medie a bătăii frontale.   

Pentru determinarea axei OZ se deplasează  sistemul de măsurare astfel încât palpatorul radial să intre in 
contact cu punctul cel mai înalt de pe biza roților (punctul B). Se resetează valoarea măsurată cu traductoarele 
T11, T21. Axa OZ trece prin punctul B si este paralela cu 
directia de deplasare longitudinală pentru 
prelucrare/măsurare.  

- Masurarea coordonatelor radiale ale punctelor C, D, E, 
care se afla in planele S31, S41, S51, respectiv S32, S42 și 
S52. 

- Determinarea profilului de reprofilat prin determinarea 
mărimii translatării acestuia pe direcție radială. Valoarea 
translației este determinată de abaterea maximă măsurată 
în punctele C, D, E fată de profilul teoretic (fig.5.5.8.) 

- Afisarea rezultatelor (valori numerice, valori grafice si 
indicarea incadrării in limitele de toleranțe sau depăsirii 
acestor limite.  
Masurarea profileleor după reprofilate se face similar dar 
nu mai este necesară determinarea translatiei profilului ci 
doar indicarea abaterilor măsurate cu incadrarea sau neincadrarea in toleranțele prescrise. 

Se poate concluziona că sistemul de măsurare are un rol triplu: determinarea sistemelor de coordonate ale roților; 
determinarea gradului de uzură al roților si stabilirea poziției profilului de reprofilat față de profilul de referință; 
determinarea  conformității profilelor re-profilate cu specificațiile tehnice. 

 
5.6. Metodologie de evaluare a marimilor deplasarilor pe axele Z (longitudinale) si pe axele X (radiale) 

comandate numeric.  
Se va analiza posibilitatea afişării mărimii deplasărilor pe cele 4 axe comandate numeric în cooperare cu furnizorii 

şi integratorii de comandă numerică. 
 
5.7. Metodologie de evaluare a preciziei geometrice a strungului 
5.7.1. Determinarea preciziei și repetabilității de poziționare a axelor comandate numeric 
Standardul I'ISO 230 specifică metodele de control şi de evaluare a preciziei şi a repetabilității de poziționare a 

axelor mașinilor-unelte cu comandă numerică prin măsurare directă a axelor individuale pe mașină. Metodele descrise se 
aplică atât la axele liniare cât și la cele de rotație. 

Metodele prezentate se pot utiliza pentru încercări de tip teste de recepție, teste de comparației, verificări 
periodice, compensarea mașinii etc. 

Metodele utilizate presupun măsurarea succesivă în fiecare poziție. Parametrii privind măsurarea se definesc și se 
calculează. Incertitudinea acestora se evaluează conform Anexei C a I'ISO/TR 230-9.2005.  

Termeni și definiții. Se aplică și se definesc următorii termeni: lungimea axei; cursa de măsurare; punct obiectiv; 
poziție reală; ecartul de poziţie; unidirecţionalitate; bidirecţional; incertitudine extinsă; eroare de poziţie; unidirecţională 
medie considerată într-un punct; eroare de poziție bidirecțională medie considerată într-un punct; valoarea reversibilităţii 
într-un punct; valoarea reversibilităţii unei axe  valoarea maximă a valorilor absolute ale reversibilităţii; valoarea medie a 
reversibilităţii unei axe; estimatorul repetabilităţii de poziţionare într-un punct a unei axe unidirecţionale; repetabilitatea de 
poziționare unidirecțională într-un; repetabilitatea de poziționare bidirecțională într-un punct; repetabilitatea de poziționare 
unidirecțională a unei axe; repetabilitatea de poziționare bidirecțională a unei axe; eroare de poziție sistematică 
unidirecțională a unei axe; eroarea de poziție sistematică bidirecțională a unei axe; eroarea extinsă de poziție bidirecțională 
medie a unei axe; precizia unidirecțională de poziție a unei axe; precizia bidirecțională de poziție a unei axe.  

 
5.7.2. Măsurarea unei axe rectilinii cu o lungime mai mica sau cel mult egală cu 2000 mm 

Pentru măsurarea unei axe rectilinii cu o lungime mai mica sau cel mult egală cu 2000 mm se consideră minimum 
cinci puncte ţintă pe metru cu un minimum total de cinci puncte ţintă. Ciclul de măsurare de face conform schemei de 
măsurare din fig. 5.7.1.  

Se aleg puncte de inversare ale ciclului pentru asigurarea unei comportări normale a maşinii (pentru obținerea unei 
viteze de avans predefinite). 

Fig. 5.5.8. Determinarea poziției profilului re-
profilat față de profilul de referință  



 
Fig. 5.7.1. Ciclul de măsurarea 

unei axe rectilinii 

Precizia de poziţionare 
 La maşinile-unelte cu comandă numerică, după montarea finală, se verifică 
precizia de poziţionare în gol, adică în lipsa prelucrării prin aşchiere. În funcţie de tipul 
maşinii-unelte sau de echiparea acesteia, pot fi axe comandate numeric cu deplasare 
liniară (axe liniare) sau cu deplasare de rotaţie (rotaţie completă şi multiplă, sau 
oscilaţie) (axe de rotaţie).  
 Definirea parametrilor, condiţiile şi mijloacele de efectuare a măsurărilor, de 
calculare/evaluare a parametrilor caracteristici sunt reglementate prin standarde general 
acceptate pentru maşini-unelte şi anume (SR)ISO 230-2 şi VDI/DGQ 3441. Acestea se 
referă atât la verificarea preciziei de poziţionare liniare, cât şi a celei circulare. 

 
5.7.3. Protocol de măsurare a preciziei geometrice a strungului modernizat 
În tabelul 5.7.1 se prezintă principalele scheme de măsurare propuse.         Tabelul 5.7.1 

Verificarea planeității (sanie longitudinale stânga) 

 
Toleranţa . Pentru lungime de pana la 1000 mm  toleranta 
este de 0.05 mm 
Mijloace de măsurare 
Nivela micrometrica, precizie: 0.02 mm/1000 mm. 
Observații sşi referiri la ISO230-1 
 

Verificarea rectilinitătii pe direcție longitudinala (Z) 

 
Toleranţa . Pentru lungime de pana la 500 mm  toleranta 
este de 0.014mm. 
Mijloace de măsurare 
Interferometru laser 
Observații şi referiri la ISO230-1 

Verificarea paralelismului intre axa piesei si planul  
saniei longitudinale 1 

 
Toleranţa . Pentru lungime de pana la 500 mm  toleranta 
este de 0.02 mm. 
Mijloace de măsurare: Ax etalon (bătaie radiala proprie 
piesei 0.005 mm, centraj de 0.01 mm) 
Ceas comparator (0.01 mm/div) 
Observații şi referiri la ISO230-1 
Sania 2 este blocata. Sania radiala 1 este blocata. Se 
deplasează doar  longitudinal 

Verificarea rectilinit[tii pe direcție radiala (X) 

 
Toleranţa . Pentru lungime de pana la 500 mm  toleranta 
este de 0.014mm. 
Mijloace de măsurare: Interferometru laser 
Observații şi referiri la ISO230-1 
Se testează in poziția 1 –min si poziția 2- max. 

Verificarea căderii statice a saniei radiale 1 

 
Toleranţa . Pentru lungime de pana la 200 mm  toleranta 
este de 0.04mm. Pntru fiecare 100 mm se adăuga 0.02 
Mijloace de măsurare: Ceas comparator (0.01mm/div) 
Observații şi referiri la ISO230-1: Măsurarea se va 
realiza din 100 in 100 mm 

 



5.8. Validarea soluţiei cinematice şi constructive adaptate. Experimentare, model funcţional  
Cele doua sisteme de măsurare au fost testate in laborator înainte de montarea pe mașina unealtă. Au fost realizate 

urmatoarele experimentări: 
- Testarea prin simulări computerizate a funcțiilor functiile programului de masurare 
- Testarea deplasarii pneumatice a capetelor de măsurare la cursa de avans si de retragere. 

S-a urmărit reglarea presiunii și debitului in cilindrii pneumatici astfel încât deplasarea sa se faca lin, lent, 
continuu, fara spcuri la capat de cursă. Au fost reglate pozițiile senzorilor de capăt de cursă montați pe cilindrii 
pneumatici și stopurile mecanice. 

- Testarea retragerii palpatorilor radiali la inițierea cursei de retragere a sistemului de măsurare.   
- Testarea stopului de avarie.  

 
5.9. Simularea unui ciclu de prelucrare. Datele necesare stabilirii programului piesă 
Echipamentul SINUMERIK care echipează strungul poate îndeplini următoarele funcţii de bază: Elaborare şi 

adaptare programe piesă, Execuţie programe piesă, Comandă manuală, Acces la purtător de date intern şi extern, Editare 
date pentru programe, Gestiune scule, origini şi mai departe, date utilizator necesare în programe, Diagnoză echipament şi 
maşină.  

N1 IF [#126 GT 
#120]GOTO2 
#130=556.739-#126-#400 
G0X600 Z10 G41 
G01 X#130 F100 
X#130 Z-0.019 
#130=560.252-#126-#400 
X#130 Z-0.076 
#130=561.997-#126-#400 
X#130 Z-0.169 
#130=563.731-#126-#400 
X#130 Z-0.300     

Fig. Etape de programare si simulare a prelucrarii suprafetei de rulare a rotilor osiei montate 
 

Concluzii pentru etapă: Având în vedere cercetările teoretice şi experimentale efectuate pe parcursul derulării 
proiectului de refabricare si echipare CNC a strungului RAFAMET UBC 150, au rezultat unele recomandări privind 
utilizarea optimă a maşinii. Acestea sunt necesare în etapele de punere în funcţiune şi apoi de exploatare curentă. Unele 
concluzii privind parametrii optimi pentru prelucrări corespunzători stării de uzare: sunt stabilite domenii ale avansului, 
vitezei de avans, adâncimii de aşchiere şi vitezei de aşchiere. Se pot alege parametrii optimi pentru prelucrări, 
corespunzător stărilor de uzare diferită ale suprafeţelor de rulare ale roţilor. Osia se supune mai întâi unei analize vizuale si 
măsurare a durităţii stratului de aşchiat şi apoi unor măsurători ale dimensiunilor specifice suprafetelor uzate. Datele 
obţinute sunt stocate în anumite baze de date, analizate şi interpretate, pe baza acestora fiind stabilite: starea de uzare a 
suprafeţei de rulare, numărul de treceri la prelucrare necesare pentru reprofilare şi parametrii de aşchiere şi programul 
CNC. 

Totodată, se are în vedere gradul de uzare a tăişului sculei, compensarea acestei uzuri şi a deformaţiilor elastice 
datorate forţelor de aşchiere şi a unor posibile vibraţii care însoţesc procesul de aşchiere. Este dovedită importanţa alegerii 
şi supravegherii procesului de aşchiere  prelucrarea se efect fiindcă acesta se efectuează simultan pentru ambele roţi ale 
osiei montate. 

Referitor la durabilitatea sculelor şi la schimbarea simultană a acestora în cele două unităţi de lucru, trebuie avută 
în vedere, de asemenea, necesitatea adaptării parametrilor de lucru pentru fiecare osie montată. 
 

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

6.2. Modul de diseminare a rezultatelor 
 6.2.1. Articole publicate în reviste 

6.2.2. Participare la conferinţe şi expoziţii 
 6.2.3. Intocmire şi prezentare poster 
  6.2.4. Intâlniri de lucru 

 
 



 
   

6.2.5. Pagina web: http://www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html  
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