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CUVÂNT ÎNAINTE 

 Prezenta lucrare cu titlul  „Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor 

cu profil complex în vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare ̋ reprezintă sinteza 

activităţilor de documentare şi cercetare a autorului desfăşurate pe perioada studiilor 

doctorale în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii ˶Eftimie Murgu ̋ din Reşiţa precum şi în 

activitatea profesională şi de cercetare proprie în domeniu, în decursul anilor 1974-2013. 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole şi are 149 pagini, incluzând 104 figuri,          

49 tabele şi 45 relaţii matematice. 

Capitolul I prezintă consideraţii privind stadiul actual. Cuprinde 21 pagini de la pagina 

13 la pagina 33, 8 figuri, 4 tabele și 20 relații matematice. 

Capitolul II arată oportunitatea tezei de doctorat şi se enumeră obiectivele acesteia. 

Cuprinde 2 pagini de la pagina 34 la pagina 35. 

Capitolul III are o însemnătate aparte în teza de doctorat prin  prezentarea  metodelor 

tehnologice propuse pentru creşterea duratei de exploatare a ştanţelor complexe. Cuprinde 

13 pagini de la pagina 36 la pagina 48, 5 figuri și 5 tabele. 

În capitolul al IV – lea  se prezintă ca studiu de caz simularea numerică a unei ştanţe 

de decupat prin metoda elementului finit.Cuprinde 28 de pagini de la pagina 49 la pagina 76, 

65 figuri și 6 tabele. 

În capitolul al V - lea sunt date, comparativ, rezultatele experimentărilor făcute cu 

aparate specializate de măsură şi control în 3D, în condiţii date de lucru, cu regimuri de 

lubrifiere pe coloanele de ghidare,diferite. Cuprinde 61 de pagini de la pagina 77 la pagina 

137 , 26 figuri, 36 tabele și 25 relații matematice. 

Capitolul VI prezintă concluziile generale ale lucrării, contribuţiile personale ale 

autorului. Cuprinde 4 pagini de la pagina 138 la pagina 141. 

Lucrarea se încheie cu bibliografia care conţine un număr de 109 surse de 

documentare, din care 7 articole ştiinţifice , 67 cărţi de specialitate , 33  standarde şi 

cataloage și 2 site-uri web. 

Autorul doreşte să mulţumească pe aceasta cale domnului 

Prof.univ.dr.Eur.ing.Stefan Tiberiu Mănescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 

Tehnice din România, conducătorul ştiinţific al teze de doctorat, pentru îndrumarea ştiinţifică 

competentă şi sprijinul deosebit, pe multiple planuri, pentru pregătirea şi finalizarea tezei. 

Mulţumirile se cuvin şi pentru privilegiul de a face parte din echipa de cercetare a domniei 

sale. 

Doamnei Prof.univ.dr.ing.Doina Frunzăverde, rectorul  Universităţii  ̋ Eftimie Murgu ̏ 

din Reşiţa, profundă recunoştinţă pentru încrederea şi onoarea făcută autorului de a prezida 

comisia de susţinere a tezei de doctorat. 
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LISTA NOTAŢIILOR ŞI ABREVIERILOR 

σc – limita de curgere 

A5 – alungirea la tracţiune; 

Ѱ – gâtuirea la rupere 

δ – alungirea relativă 

σr – rezistenţa la rupere 

SDV – scule, dispozitive,verificatoare 

ɳ – coeficientul de utilizare 

S – aria suprafeţei piesei şi a perforării 

n – numărul de piese decupate şi perforate din bandă 

E – modul de elasticitate longitudinal; 

L,B – Lungimea şi lăţimea benzii 

Fmax – forţa maximă de presare 

q – aria secţiunii de forfecare 

ζf – rezistenţa la forfecare 

p – perimetrul ca sumă a perimetrelor ambelor poansoane  

s – grosimea tablei 

k – coeficient de corecţie 

Q1 – forţa necesară trecerii materialului prin placa activă 

Q2 – forţa necesară scoaterii materialului de pe poanson     

k1,k2 – coeficienţi determinaţi experimental 

Rm – rezistenţa mecanică 

Fdecupare – forţa necesară la decupare 

Fperforare – forţa necesară la perforare 

Ts – toleranţa de execuţie a ştanţei 

T – toleranţa de execuţie a piesei 

F – forţa presei 

hmin – înălţimea minimă  

h – înălţimea maximă de lucru 

M – reglarea lungimii bielei 

g – grosimea plăcii de bază 
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CAPITOLUL 1 

 

CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI 

EXPLOATAREA ŞTANŢELOR COMPLEXE  

 

1.1. Evoluţie şi tendinţe 

 

Într-o industrie tehnologizată şi automatizată, aşa cum este industria auto, ştanţarea 

la rece şi matriţarea pot fi considerate procese de prelucrare cu largă aplicabilitate în diverse 

domenii industriale, indiferent de seria de fabricaţie, datorită eficienţei, productivităţii și 

preciziei de execuţie a  pieselor [63, 5, 1, 45]. 

Comparativ cu alte procedee de fabricaţie, ştanţarea la rece şi matriţarea au 

următoarele avantaje: 

 principalul avantaj tehnic este obţinerea, printr-o simplă presare la rece, de 

piese cu forme şi contururi diferite, procedură care nu se poate obţine 

utilizând alte metode tehnologice de prelucrare sau, în cel mai bun caz,  este 

necesară o serie de operaţiuni complexe ; 

 piesele sunt fabricate cu o precizie dimensională mare care, de obicei, nu 

implică alte prelucrări ulterioare; 

 având în vedere costurile materiale şi de manoperă ridicate la piesele 

complexe, prin ştanţare şi matriţare componentele vor fi executate cu un 

consum minim de material. 

Prin urmare, la nivel mondial  piaţa este tot mai mult reorientată spre o dezvoltare mai 

rapidă şi inovativă în proiectarea şi execuţia ștanţelor şi matriţelor, mai ales în industria 

constructoare de maşini, prin promovarea unor soluţii noi în execuţia părţilor active şi de 

ghidare şi prin introducerea unor noi materiale de factură compozită.  

O componentă fabricată prin ștanţare la rece şi matriţare necesită astăzi până la      

35 % mai puţin material faţă de aceeaşi componentă obţinută prin turnare şi costurile de 

producţie scad până la 60% [45, 16, 51]. 

Este foarte puţin probabil să se îmbunătăţească structura unei construcţii de ștanţe 

cu elemente noi, componentele clasice fiind: placa activă, poansonul, placa de bază, placa 

de ghidare, placa superioară şi elementele de ghidare, aşa cum sunt bucşele şi coloanele de 

ghidare.  

Aşa cum se poate vedea în figura 1.1., în programul de fabricaţie Dacia Logan de la 

Mioveni, componentele auto obţinute prin ştanţare sunt de forme  complexe.  
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Fig.1.1. Formele componentelor auto obţinute prin ştanţare 

 

 

Operaţiile de ştanţare şi matriţare la rece sunt operaţii de prelucrare prin deformare 

plastică a metalelor şi nemetalelor, metoda tehnologică la care îndepărtarea de material se 

realizează fără degajare de aşchii [51, 59, 64, 46] . 

Prelucrarea materialelor prin deformare plastică constă din modificarea formei 

materialului prin aplicarea unei forţe exterioare de solicitare, în vederea obţinerii unei alte 

repartiţii a aceluiaşi volum de material[1, 2, 34, 13, 77, 67]. 

 Prelucrarea metalelor prin tăiere constă din îndepărtarea parţială sau totală a unei 

părţi din material, fără îndepărtarea de aşchii sau de particule în stare topită. 

Ambele tipuri de prelucrări pot fi aplicate atât la temperaturi ridicate (superioare 

punctului de recristalizare a metalului), numită prelucrare la cald, cât şi la temperatura 

atmosferei ambiente (inferioară punctului de recristalizare a metalului), numită prelucrare la 

rece. 

Procedeele de prelucrare prin deformare plastică se împart în: 

 

 procedee de deformare prin presiune: laminare, matriţare, extrudare, rulare, 

imprimare, punctare, dornuire; 
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 procedee de deformare prin presiune şi tragere: tragere, ambutisare, tragere 

pe calapod, reliefare, răsfrângere, bordurare, lărgire, umflare, gâtuire; 

 procedee de deformare prin îndoire: îndoire, profilare, curbare, îndreptare, 

roluire, răsucire, înfăşurare; 

 procedee de îmbinare prin deformare: fălţuire sau încheiere, capsare, 

agrafare, înrulare sau bercluire, sertizare, mandrinare, ştemuire, nituire; 

 procedee de tăiere: forfecare, retezare, separare, slițuire, tundere, crestare, 

decupare, perforare, debavurare, calibrare prin tăiere, ștanţare. 

 

Toate aceste procedee sunt cunoscute, în practică, sub denumirea generică de 

matriţare (pentru deformările sub presiune) şi ştanţare (pentru restul deformărilor, precum și 

pentru operaţiile de tăiere) [63, 64, 51, 1]. 

Uneltele utilizate la matriţare sunt denumite matriţe, iar cele pentru ştanţare sunt 

numite ştanţe [51 , 63, 15]. 

Pentru execuţia componentelor auto de la Dacia Logan executate la fabrica de la 

Mioveni s-au proiectat ştanţe combinate de mare complexitate, aşa cum se arată în figurile 

1.2 şi 1.3 [80 ,82 ,83 ,88]. 

 

 

Fig.1.2.Ştanţa complexă - partea inferioară 
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Fig.1.3.Ştanţa complexă - ansamblu 

 

Decuparea şi perforarea se execută cu ajutorul unei ştanţe combinate de decupat și 

perforat, care se compune din următoarele elemente principale: 

o placa activă; 

o poanson decupare; 

o poanson perforare; 

o placa de bază; 

o placa superioară; 

o coloane  ghidare; 

o bucşe ghidare, 

precum şi elemente auxiliare, dar indispensabile realizării ansamblului: 

o ştifturi de ghidare; 

o şuruburi mecanice 

o opritori; 

o cepuri de ghidare; 

o placă presiune şi alte repere necesare pentru realizarea unor repere conforme. 

Întrucât în costul unei stanţe, cheltuielile materiale reprezintă 40 ÷ 60 %, la 

proiectarea ștanţei se face o analiză judicioasă, realizându-se plăci active din oțeluri 

obişnuite cu pastile active din oțeluri aliate, poansoane cu suport din oțeluri obişnuite şi 

pastile în zona de lucru din oţel aliat sau materiale compozite, coloane şi bucşe de ghidare 

din materiale compozite [88, 92, 89, 76, 74]. 
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1.2. Noi caracteristici ale materialelor utilizate la presarea la rece  

 

Materialele pentru deformare şi tăiere la rece trebuie să satisfacă două serii de 

condiţii [73, 75, 42, 43, 46, 54, 56, 17]: 

 condiţii tehnice funcţionale ale piesei (condiţii de rezistență, de rezistență la 

coroziune, conductibilitate electrică, permeabilitate electromagnetică, etc.) şi 

cerinţe  economice de eficienţă; 

 condiţii impuse de tehnologia deformării sau a  tăierii la rece (capacitatea de a 

fi prelucrate prin stanţare sau matriţare). 

 

Datorită acestui fapt, alegerea materialului pentru ştanţare constituie o problemă 

importantă, pe care proiectantul trebuie să o aibă în primul rând in vedere. 

Pentru ştanţare se utilizează atât materiale metalice (oțel, cupru, alamă, bronz, 

aluminiu, magneziu şi aliajele lor, duraluminiu, aliajele aluminiului-magneziu, zinc, oțel zincat, 

nichel, aliaje de nichel şi chiar molibden şi aliajele lui, tantal şi aliajele lui, aliaje speciale de 

nichel şi cobalt, aur, argint), cât şi materiale nemetalice (materiale pentru garnituri: hârtie, 

carton presat, piele, fetru, pâslă, cauciuc, ţesături de bumbac şi lână, material pentru izolaţii-

mase plastice, textolit, pertinax, textolit de sticla, textolit de azbest, fibră, placaj special, 

plexiglas, celuloid, viniplast, hârtie şi carton de azbest, mică etc.). 

Calitatea tehnologică a materialului de presat la rece dată de capacitatea de a fi 

prelucrat prin ştanţare, respectiv matriţare,  depinde de următorii factori: 

 proprietăţile mecanice (rezistența la rupere, rezistența la forfecare şi indicii de 

plasticitate: gâtuirea la rupere Ѱ, alungirea relativă δ şi raportul σc/σr); 

 compoziţia chimică; 

 structura şi mărimea granulelor componente; 

 precizia dimensiunilor (toleranţe) şi calitatea suprafeţei; 

 

     Capacitatea de prelucrare este asigurată atunci când: 

 limita de curgere σc este cât mai mică ( deoarece se micşorează revenirile elastice 

după ștanţare, respectiv matriţare); 

 diferenţa dintre σr şi σc să fie cât mai mare (asigurându-se o zonă mare pentru 

deformări, fără ca materialul să se rupă, lucru important pentru operaţiile de 

ambutisare, îndoire  etc.) sau, cu alte cuvinte, raportul σc/σr să fie cât mai mic; 

 alungirea δ să fie ridicată ( reducându-se numărul de operaţii de ambutisare  prin 

folosirea unor coeficienţi de ambutisare mici). 
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În general pentru ambutisarea adâncă este necesar ca tablele de oțel să satisfacă 

anumite condiții (Tabelul 1.1.). 

 

  Caracteristicile materialelor de presat la rece             Tabelul 1.1. 

Materialul de 

presat la rece 

Rezistenţa 

la rupere 

    σr [N/mm2] 

Alungirea 

relativă 

δ  [%] 

Adâncimea 

 de imprimare 

Erichsen 

Raportul 

σc/σr 

Table din oţel 280-420 28-30 11,8 - 12 0,65 

 

În afară de caracteristicile mecanice indicate, este necesar ca materialul să fie 

omogen, în caz contrar putându-se produce deformaţii neuniforme ( care au ca rezultat 

formarea de crăpături). De asemenea, prezenţa incluziunilor nemetalice este dăunătoare, 

favorizând apariţia fisurilor şi crăpăturilor. 

In plus, când se urmăreşte o calitate bună a suprafeţei pieselor ambutisate ( de 

exemplu anumite piese de caroserie de automobile),este necesar să nu apară linii de 

deformare-aspectul suprafeţei denumit „coajă de portocală” [10, 11, 16, 17]. 

Liniile de deformare apar in special: 

 la ambutisările puţin adânci (când alungirea specifică a materialului este 

mică:2…..10%); 

 la materialele depozitate mult timp, din cauza îmbătrânirii (înrăutăţirea proprietăţilor 

plastice). 

Se poate preîntâmpina apariţia liniilor de deformare (alunecare) prin laminarea la 

rece a tablei (la care are loc o întindere a materialului de prelucrat – ce merge până la 2%). 

Prin aceasta, se obţine o ameliorare a proprietăţilor mecanice (sporirea alungirii, reducerea 

lui σc şi uniformizarea limitei de curgere) [6, 7, 77, 100, 18] . 

Datorită faptului că efectul laminării se pierde după aproximativ 24 de ore, este 

necesar ca laminarea să se facă cu puţin timp înainte de prelucrare [16, 34, 32]. 

Pentru executarea caroseriilor de automobile,se pot utiliza si oțeluri 

calmate(dezoxidare cu aluminiu),care nu îmbătrânesc [18, 25, 34, 33]. 

În general, pentru ambutisare si formare se utilizează oțeluri având compoziţia: 

 

 max. 0.12% C; 

 max. 38% Mn; 

 max. 0,018% P; 

 max. 0,045% S. 

Este de observat faptul că, în ceea ce priveşte ambutisarea, limitele conţinutului de 

carbon indicate în standard sunt prea largi, fiind necesar, la comandarea materialului, să se 

impună condiţii mai severe. De asemenea, este necesar să se prescrie conţinutul de oxizi, 

sulfuri şi silicate, precum şi proporţiile admisibile de incluziuni nemetalice. 
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În urma studiului de documentare din literatura de specialitate actuală şi din 

documentaţia tehnică a firmelor producătoare s-au sintetizat recomandări utile pentru 

proiectarea şi execuţia ştanţelor. Astfel, asupra capacităţii de ambutisare un rol important are 

nu atât conţinutul de carbon, cât structura oțelului, starea în care se găseşte carbonul, 

mărimea şi forma grăunţilor. Se recomandă ca oțelul să aibă o structură omogenă, cu grăunţi 

de ferită de punctajul 6-7 conform standardelor-pentru table de grosime g≤2mm; pentru table 

de grosime mai mare, este permis punctajul 5. Mărimea medie a dimensiunilor grăunţilor de 

ferită nu trebuie să depăşească, pentru oțeluri de ambutisare, valoarea de 0,045mm. În cazul 

unei granulaţii mai fine, în afara punctajului 7, structura este perlito-sorbitică; materialul are 

rigiditate mare la matriţare (are loc o uzură mare a matriţelor). Granulaţia de punctajul 1-4 

poate produce fisuri şi dă un aspect de coajă de portocală. 

Cea mai bună structură pentru stanţare este cea perlitică. Existența perlitei în 

structura feritică asigură o recristalizare completă la recoacerea de la temperaturi înalte. 

Structura perlitică lamelară se deformează în condiţii bune, spre deosebire de structura 

perlito-sorbitică, de punctaj peste 8, care se deformează greu [16, 6, 7, 8]. 

Precizia tablei utilizate are influență asupra preciziei şi calităţii pieselor ştanţate ( de 

exemplu diferenţele mari de grosime a tablei pot influența în mod negativ asupra desfăşurării 

ambutisării - mai ales când aceasta se face în mai multe operaţii). 

De asemenea, starea suprafeţei tablei are influenţă şi asupra durabilităţii ştanţelor și 

forţelor de ștanţare necesare. 

Se recomandă ca pentru table subţiri de oțel, laminate la cald sau la rece, pentru 

îndoiri, formări şi ambutisări adânci, să se prescrie toleranţele: 

 ±8…10% - pentru table cu grosimea s=0.5 ÷ 1.5 mm;  

 ±6…8% -  pentru table cu grosimea s=1.5 ÷ 3.5 mm;   

 ±3…5% -  pentru benzi de oţel :  

 

În ceea ce priveşte microgeometria benzii laminate la rece, se prescrie Ra=1.25 ÷ 

0.32 µm [20, 25, 59, 65]. 

Pentru presarea la rece a unor componente auto, se utilizează tot mai des oţelurile 

inoxidabile şi oţelurile rezistente la căldură. Oțelurile inoxidabile sunt oțeluri cu crom (18%Cr) 

şi oțeluri cu crom şi nichel (18% Cr, 8% Ni sau 12% Cr, 12% Ni). Toate oțelurile inoxidabile 

au maximum 0,1% C [4, 12, 45, 59]. 

În cazul oţelurilor inoxidabile sunt de făcut câteva observaţii utile în procesul de 

presare: forţele necesare prelucrării cresc cu 50% faţă de oţelurile carbon; razele de 

ambutisare se iau mai mari; jocurile între poanson şi placa de ștanţare se iau mai mari. 

Tablele de aluminiu sau aliaje de aluminiu utilizate în execuţia unor componente auto 

au o plasticitate relativ bună şi se ștanţează la rece. Se deosebesc: aliaje care nu se întăresc 

prin tratament termic (aluminiu şi aliaje) şi aliaje care se întăresc prin tratament termic 

(duraluminiu). 
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Tablele din aliajele de aluminiu din ultima categorie, se ştanţează de obicei în stare 

călită. Când este vorba de deformaţii mari, ștanţarea se face numai la materialul recopt. 

Piesele din aluminiu pot fi protejate prin procedeul eloxare (electro-oxidarea 

aluminiului), care este un tratament anodic în acid oxalic,cromic sau sulfuric [34, 23 ]. 

Ştanţele se încălzesc cu gaze sau electric, poansonul şi matriţa se execută goale în 

interior. 

În unele cazuri, matriţa se încălzeşte, iar poansonul se răceşte în scopul răcirii rapide 

a piesei după trecerea ei prin matriţă (ceea ce elimină ruperea în cazul operaţiilor de 

ambutisare grele) [29, 25, 51, 65, 8, 12]. 

Proprietăţile mecanice ale tablei de presat la rece se determină prin: 

- încercarea la tracţiune;  

- încercarea la duritate. 

Datorită faptului că determinarea proprietăţilor mecanice ale tablelor subţiri este 

dificilă, astăzi, se aplică tot mai mult procedee de încercări tehnologice: 

 încercarea la ambutisare (de exemplu, procedeul Erichsen); 

 încercarea la îndoire alternativă (îndoiri repetate ale unei benzi, fixate între bacurile 

aparatului); 

 încercarea la răsfrângere; 

 încercarea la  forfecare. 

Practica a arătat însă că aparatul Erichsen, în anumite cazuri, dă rezultate eronate 

asupra capacităţii de ambutisare datorită condiţiilor diferite de condiţiile reale de ambutisare. 

De aceea, se recomandă aparate speciale pentru încercările de ambutisare, bazate 

pe reproducerea condiţiilor de ambutisare analoge cu cele dintr-o presă cu dublu efect. 

Capacitatea materialului se apreciază prin coeficientul de ambutisare, la obţinerea unui pahar 

de diametru 50 mm, dintr-un semifabricat rotund sau pătrat [6, 7, 42, 9]. 

În condiţii normale de lucru, s-a ajuns la concluzia că cel mai bun indice, care arată 

gradul de deformabilitate fără rupere, este dat de diferenţa dintre rezistența la rupere şi limita 

de elasticitate E sau de indicele Erichsen combinat cu duritatea. 

S-a mai constatat că încercarea la tracţiune cu epruvete tip pană sau încercări 

specifice unei anumite prelucrări sunt mai edificatoare asupra comportării semifabricatului 

decât încercările generale indicate de STAS (codul vechi) sau SR (codul nou). 

În faza actuală de folosinţă pe scară largă a ștanţelor şi matriţelor, cu precădere în 

industria constructoare de maşini, performanţele cele mai ridicate se înregistrează pe 

segmentul automotive [24, 23, 6, 7]. 

Indiferent însă de progresele realizate de ştiinţa prelucrărilor prin presare la rece, de 

rezultatele cercetărilor  avansate, de materialele inovatoare folosite în construcţia SDV-urilor, 

baza de proiectare şi realizare a ștanţelor şi matriţelor a rămas aceeaşi. 

În acest sens, la realizarea ştanţelor şi matriţelor se porneşte de la anumite condiții 

concrete de lucru, aşa cum va fi cazul, în actuala lucrare, de presare la rece a componentelor 

auto.  
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1.3. Specificitatea operaţiilor de decupare şi perforare pe ştanţe combinate  

 

Tehnologia specifică şi cerinţele tehnice necesare operaţiei de decupare şi perforare 

pentru execuţia componentelor auto, cum este reperului Renfort fixation (suport fixare) din 

cadrul programului DACIA LOGAN, prezintă informaţii utile pentru teoria şi practica presării 

la rece [1,2, 3, 4, 5, 11, 13]. 

Decuparea şi perforarea se realizează de regulă din benzi de tablă decapate (TDA, 

cu grosime de 3 mm) prin croire judicioasă şi repartiţie conformă a părţilor active. 

Pentru o imagine reală privind folosirea eficientă a materialului la croire, se 

calculează coeficientul de utilizare: 

 

   100





BL

nS
  [%]                            (1.1)  

 

unde: 

 S ̶  aria suprafeţei piesei şi a perforării, în mm2;  

 n – numărul de piese decupate şi perforate din bandă; 

 L – lungime benzii, în mm; 

 B – lăţimea benzii, în mm. 

Dintre diferitele variante de croire s-a ales cea care are coeficientul de utilizare cel 

mai mare [63, 64, 58]. 

Un alt element important de calcul este forţa maximă necesară de tăiere care, în 

cazul sculelor tip „cluster” (decupare şi perforare”) se calculează cu relaţia[64, 51, 34]: 

 

ff spkqkF  max  [N]       (1.2) 

unde: 

 Fmax   ̶  forța maximă necesară taierii, în N; 

 q  ̶  aria secțiunii de forfecare, în mm2; 

 ζf  ̶  rezistența la decupare şi forfecare, în N/mm2; 

 p – perimetrul ca sumă a perimetrelor ambelor poansoane care compun scula, 

în mm; 

 s – grosimea tablei de prelucrat, în mm; 

 k  ̶  coeficient de corecţie (reprezentând influența uzurii tăişurilor, a jocului 

dintre poansoane şi placa activă, neuniformităţi ale materialului de stanţat). 
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Determinarea forţei maxime este necesară pentru alegerea unei prese 

corespunzătoare procesului de producţie, recomandându-se ca această forţă să fie cel mult 

75% din forţa maximă a presei indicată de producător. 

Alt element necesar este determinarea forţei necesare împingerii materialului prin 

placa activă respectiv a forţei necesare scoaterii materialului de pe poanson. 

Forța necesară trecerii materialului prin placa activă Q1  este dată de relaţia: 

 

               Q1  = k1 • Fdecupare      [N]               (1.3),  

 

respectiv , forţa necesară scoaterii materialului de pe poanson    Q2 : 

 

                                    Q2  = k2 • Fperforare      [N]              (1.4), 

 

unde k1,k2 sunt coeficienţi determinaţi experimental funcţie de grosimea benzii de material 

folosite la decupare și perforare [16, 34, 63, 64]. 

 

Un alt element important în execuţia unui ansamblu performant îl constituie realizarea 

la operaţiile analizate (decupare şi perforare ) a jocului ideal între poanson şi placa activă. 

Jocul este necesar în primul rând pentru asigurarea trecerii materialului tăiat prin placa activă 

de decupare respectiv perforare. Odată cu asigurarea jocului optim rezultă o piesă conformă 

cu cerinţa tehnologică solicitată prin ansamblu în cadrul execuţiei SDV-ului proiectat pentru 

operaţiile de decupare și perforare şi s-a urmărit realizarea toleranţelor de execuţie a 

poansoanelor şi plăcilor active în funcţie de complexitatea piesei ștanţate, de complexitatea 

părţilor de lucru a ştanţelor: 

 

                       Ts  0.25T                                  (1.5) 

unde : 

 Ts  ̶  toleranţa de execuţie a ştanţei; 

 T  ̶  toleranța de execuţie a piesei 

În cadrul analizei tehnologice pentru operațiile cercetate s-au clarificat anumite 

aspecte. Procedeele de ștanțare se împart după conturul tăiat în procedee cu contur tăiat 

închis și cu contur tăiat deschis. 

Tăierea după contur închis se realizează pe prese care utilizează ștanțele și matrițele 

în timp ce tăierea după contur deschis folosește pe lângă cele enumerate și scule cu cuțite 

circulare sau longitudinale pentru mașini speciale. 

Procedeele ce au loc după contur închis includ decuparea şi perforarea. Prin 

decupare se realizează forme exterioare complete printr-o singură operație. Prin perforare se 

realizează forme interioare în piese. 
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Decuparea ca operație este definită ca detașarea unei părți dintr-un produs finit sau 

semifabricat.Prin procedeul de decupare prin perforare piesa este secționată de-a lungul 

unui contur de tăiere,cu ajutorul unui poanson simplu. 

În cadrul procesului de ștanțare efectiv, la impactul poansonului cu materialul se 

produce o forță verticală de perforare FS si odată cu creșterea adâncimii de tăiere și o forță 

orizontală FH [43, 63, 34, 42, 19] . 

 

Fig.1.4. Acţiunea forţelor la ştanţare 

 

În cadrul operației de perforare apar anumite etape dependente de anumiți factori 

specifici: 

 Geometria sculei tăietoare( de perforare); 

 Jocul de tăiere; 

 Rotunjimea sau bontirea muchiei tăietoare prin apariția uzurii; 

  Materialul folosit în producerea piesei finite cu caracteristicile sale: 

 Grosime tablă S; 

 Proprietățile mecanice; 

 Compoziția chimică; 

 Structura metalografică; 
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Datorită influenței forțelor verticale în procesul de ștanțare primele deformări care 

apar sunt cele elastice,sub acțiunea poansonului se va produce o bombare a tablei cu 

tendința de ridicare de pe placa activă. 

În a doua fază a operației de ștanțare, tabla se deformează plastic producându-se 

.bombarea permanentă cu o teșire  a muchiei superioare atât în tablă cât și în deșeul 

rezultat. 

Următoarea etapă a procesului determină detașarea materialului obținând partea 

netedă a suprafeței tăiate. 

Etapele procesului de ştanţare sunt în figura 1.5 [51, 16, 59, 77]. 

 

 

 

Fig.1.5. Etapele procesului de ştanţare 

1-poanson, 2-bandă de tablă, 3-placă activă. a-contact, b-începutul deformării, c-bombare cu 

ridicarea parţială a marginilor, d,e,f – deformarea plastică cu bombarea permanentă, g,h,i-tăierea 

propriu-zisă, j- detaşarea materialului tăiat 
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În secțiunea transversală vor crește tensiunile de întindere determinând apariția unor 

microfisuri incipiente plecând din apropierea muchiei tăietoare a plăcii active, fenomen care 

ulterior își manifestă apariția și în zona muchiilor poansonului [16, 77, 59]. 

 

 

Fig.1.6. Procesul de tăiere la ştanţare 

1-poanson, 2-placă activă, 3-semifabricat, 4-tablă, Fs –forţa de tăiere la ştanţare, i – 

înălţimea zonei de rupere, u-jocul de tăiere,  

 

În momentul ruperii materialului tensiunea de rupere atinge limita de rupere. 

Se poate influența forța maximă de tăiere prin aranjarea poansoanelor alternativ în 

timp, procedeu care  diminuează și forțele de retragere din material. 

Energia de tăiere este influențată de geometria sculei și proprietățile piesei într-o 

măsură mult mai mare decât forța maximă de tăiere. 

Energia se micșorează odată cu majorarea jocului de tăiere și crește odată cu 

majorarea grosimii tablei. 

La operațiile de ștanțare o importanță deosebită o are realizarea jocului 

optim,necesar atât din considerente de execuție cât și pentru asigurarea trecerii materialului 

decupat sau perforat prin placa activă. 

În execuția efectivă a ștanțelor jocul optim [63, 64, 16, 51] se determină cu relația: 
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joptim =k·s                             (1.6)  

unde: 

 k=0.02÷0,05; 

 s=grosimea benzii de tablă, în mm. 

Ca elemente de calcul în construcția ștanțelor complexe de decupat și perforat fără 

de care nu se poate face o analiză corectă a SDV-ului sunt calculul plăcii active și a 

poansonului.  

Placa activă se verifică la încovoiere cu relaţia: 

                  i=  ( )                      (1.7) 

unde: 

 Fs= forța de ștanțare, în N; 

 H= grosimea plăcii, în mm; 

 a,b= dimensiunile plăcii, în mm. 

 

Iar poansoanele se verifică la compresiune: 

 

                                                             (1.8) 

unde: 

 Fs= forța totală de solicitare, în N; 

 A = aria secțiunii transversale a poansonului, în mm2. 

Totodată, poansonul se verifică şi la flambaj cu o relație valabilă pentru ștanțe cu 

plăci de ghidare și fără plăci de ghidare: 

 

               l=                               l=  

unde: 

 E= modul elasticitate; 

 I= momentul de inerție; 

 n= coeficient de siguranță în cazul oțelurilor călite 2÷3; 

 = forța de perforare, în N; 

 l= lungimea maximă admisibilă a poansonului, în mm,  
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iar flambajul are loc doar când: 

                       >90                     (1.10) 

unde: 

 l1= lungimea liberă a poansonului, în mm 

 imin = rază de inerție minimă 

Se analizează pe cazul studiat modul de calcul a dimensiunii părților de lucru a 

elementelor active. 

Ele trebuie să respecte anumite reguli şi se calculează cu următoarele relații, date în 

tabelul 1.2 [63, 64, 51, 16, 59, 3, 15].  

 

Relaţii de calcul ale elementelor active                                                Tabelul 1.2 

Felul piesei si operația ce se execută Dimensiunea  orificiului 

din placa activă 

Dimensiunea 

poansonului 

Piesa cu dimensiuni 

tolerate 

Decupare 

Perforare  

Da=(D+Ai) 
a Dp=(D+ As-j) - p 

Da=(d+As+j) a dp=(d+As) - p 

Piesa cu dimensiuni 

libere 

Decupare 

Perforare  

Da+Da' Dp=(D-j) - p' 

da=(d+j) a' dp=d-p' 

 

unde: 

 Da si Dp – dimensiunea orificiului din placa activă respectiv a poansonului la 

decupare, în mm; 

 D – dimensiunea nominală a piesei decupate, în mm; 

 a si p –toleranțe la execuția plăcii active respectiv a poansonului; 

 a' si p'– toleranțe la execuția plăcii active respectiv a poansonului; 

 j – jocul minim; 

 As si Ai – abaterea superioară, respectiv inferioară admisă pentru piesă; 

 da și dp – dimensiunea orificiului din placa activă respectiv a poansonului, la 

perforare; 

 d –dimensiunea nominală a orificiului perforat, în mm; 

Grosimile plăcilor active și a plăcii suport a poansonului  se determină  de cele mai 

multe  ori constructiv.  

Odată verificate aceste lucruri se trece la etapa următoare. 
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      1.4. Alegerea utilajului necesar executării operaţiilor de ştanţare la rece  

 

Pentru realizarea piesei propuse, în funcţie de clasificarea utilajelor de ştanţare la 

rece se face o selecţie a presei după următoarele criterii prezentate in tabelul 1.3 [96, 90,86]: 

 

 

Alegerea presei                                                                               Tabelul 1.3. 

Nr.crt. Criteriul de clasificare Denumirea utilajului 

1 Procesul de lucru Presă 

2 Felul acționării Presă mecanică 

3 Principiul de funcționare Presă cu dublă acțiune 

4 Modul de transformare a mișcării Presă hidraulică 

5 După viteza de deformare Presă rapidă 

6 După numărul de operații efectuate Presă universală 

7 După construcția batiului Presă cu coloane 

8 După tipul batiului Presă cu batiu fix 

 

       Ţinând cont de principalii parametrii ai preselor: 

 Forţa presei F, în N; 

 Cursa berbecului, în mm; 

 Înălţimea maximă de lucru după închidere h, în mm; 

 Înălţimea minimă utilă a presei hmin = (h – M ), în mm, unde M - reglarea 

lungimii bielei in mm; 

 Dimensiuni masă presă în mm; 

 Putere motor electric P in kw; 

 Comanda presei; 

 Regimul de funcţionare cu curse continue sau intermitente; 

 Avans automat; 

 Turația, în rot/min,  

 

La alegerea presei ar trebui să se ţină seama în primul rând de propriile necesităţi, 

deoarece presa cea mai ieftină, cu care însă nu se pot obţine rezultatele necesare, se va 

dovedi a fi în final cea mai costisitoare variantă. La fel de greşită este şi varianta de la polul 
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opus, de a alege utilajul cel mai performant şi cu echiparea cea mai complexă, în cazul în 

care în practică nu este nevoie niciodată de performanţele şi echipările pe care le are.  

Alegerea corectă o constituie, cu siguranţă, o presă care permite prelucrarea 

spectrului actual de piese cu maximum de eficienţă, precum şi obţinerea calităţii cerute, care 

va putea acoperi şi eventualele necesităţi viitoare. Un astfel de utilaj va face ca investiţia să 

fie cu adevărat rentabilă.  

Alegerea presei ar trebui să fie rezultatul răspunsurilor la patru întrebări [86, 22, 89].  

Prima întrebare se referă la precizia acesteia faţă de cerinţele de precizie impuse la 

piesa de executat. Cea de-a doua întrebare se referă la flexibilitatea piesei. Cu cât este mai 

larg şi mai complex lotul de piese ştanţate, cu atât este mai importantă flexibilitatea oferită de 

aceasta. A treia întrebare este legată de calculul exact al capacităţii şi dimensiunii presei 

dorite. Cea de-a patra întrebare nu se referă la utilajul propriu-zis, ci la procesul de decizie. 

Fiind aproape imposibil să se studieze în profunzime oferta tuturor producătorilor de prese, 

mai ales din punct de vedere tehnic, se impune concentrarea asupra soluţiilor simple oferite 

de producători. 

Parcurgând aceşti 4 paşi, pentru execuţia componentelor auto s-a ales presa de tip 

Komatsu - 2000.  

 

      1.5. Proiectarea ştanţei de perforat şi decupat 

 

Odată analizate cerinţele privind caracteristicile materialul folosit pentru piesa de 

ştanţat, utilajul folosit, modul de lucru stabilit pentru obţinerea piesei din banda cu avans 

automat asigurat de dispozitive speciale sau bucată cu bucată din semifabricate 

corespunzătoare, s-a trecut la proiectarea propriu-zisă a ştanţei în funcţie de condiţiile de 

precizie impuse pesei finite. 

Etapele de lucru sunt: 

 Analiza desenului produsului finit; 

 Elaborarea variantei economice de producţie; 

 Alegerea tipului de ştanţă; 

 Alegerea utilajului; 

 Calculul regimului de lucru. 

La proiectarea ştanţei combinate s-a ţinut cont de faptul că SDV-ul trebuie să asigure 

executarea piesei la condiţiile tehnice şi de toleranţă cerute, productivitatea muncii şi de 

mărimea seriei de fabricaţie. O altă cerinţă impusă de beneficiar a fost fiabilitatea acesteia în 
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regim de anduranţă, ştiut fiind faptul că o ştanţă în industria auto îndeplineşte garanţia abia 

după execuţia a cca 100.000 piese conforme cerinţelor de execuţie. 

În cadrul proiectării ștanţelor şi matriţelor, o importanţă aparte o are calculul de 

rezistenţă cu următoarele cerinţe de bază: 

 Verificarea rezistenței plăcilor de bază in 3 secţiuni distincte; 

 Verificarea rezistenței plăcilor active; 

 Verificarea poansoanelor; 

 Verificarea plăcii portpoanson; 

 Calculul centrului de presiune al ștanţei care va trebui sa coincidă cu axa 

presei, în caz contrar rezultând jocuri neuniforme şi uzură accentuată. 

Componentele auto ştanţate fiind piese complexe ca formă, centrul de presiune al 

ştanţei se calculează grafic, conform modelului reprezentat in figura 1.7. sau analitic după 

modelul reprezentat în [63, 16, 51, 77] figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7. Determinarea grafică a centrului de presiune 

 

La modelul grafic forţele aplicate F1,F2,……,F6 sunt considerate proporţionale cu 

perimetrele poansoanelor, situate în centrul de greutate al conturului acestora. 

Se construiesc apoi poligoane funiculare corespunzătoare forţelor orizontale și 

verticale la a căror intersecţie a rezultantelor se găseşte centrul de presiune a ștanţei. 
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1.8. Determinarea analitică a centrului de presiune 

 

La modelul analitic, se calculează momentul în raport cu cele două  axe rezultând 

coordonatele centrului de presiune unde, în locul forţelor se foloseşte lungimea perimetrului 

corespunzător celor două poansoane [16, 51, 64, 63]. 

 

            X =                                          (1.11) 

            Y =  

 

 

     1.6. Execuţia ştanţei de perforat si decupat 

 

Conform desenului de ansamblu şi a desenelor de execuţie a reperelor se trece la 

execuţia propriu-zisă a ștanţei respectând procesul tehnologic al fiecărui reper precum și 

materialul recomandat în fabricaţie pentru fiecare reper in parte. 

 Deoarece procesul de presare la rece este însoţit de frecări importante între părţile de 

ghidare – bucşe de ghidare şi coloane de ghidare – şi între care există o deplasare relativă, 

pentru acest motiv este importantă asigurarea unui coeficient de frecare cât mai redus prin 

aplicarea unei lubrifieri bune în zona de contact dintre bucşele de ghidare şi coloanele de 

ghidare [80, 79, 77, 23, 25, 30, 32, 38, 39, 40, 41].  

 De asemenea, se previne apariţia unor eventuale defecte datorită unor fenomene de 

gripare, mai ales la ştanţarea pieselor din oţel.  

 Lubrifianţii folosiţi trebuie să prezinte următoarele calităţi: 

 să formeze o peliculă aderentă, uniformă şi rezistentă la presiunile ce apar în 

timpul deformării, să aibă o capacitate portantă ridicată; 
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 să nu se evapore la temperaturi ce pot apare în timpul lucrului; 

 să nu fie chimic agresivi faţă de elementele ştanţei; 

 să nu fie nocivi pentru operatorul uman. 

 

  

     1.7. Omologarea procesului tehnologic de presare   

 

Odată ce execuţia reperelor a fost terminată, se asamblează ştanţa şi începe partea 

efectivă a activităţii de presare la rece. 

În condiţii efective de lucru, cu materialul recomandat pentru obţinerea reperelor 

prevăzute în programul de fabricatie DACIA LOGAN, se incep probele întru obţinerea 

reperului Guseu 922 – 923 [51, 98, 8, 54]. 

După o primă serie de 100 bucăţi de piese realizate, se trece la măsurarea în sistem 

3D pe aparatul de control Derby – Etalon [91, 93, 92, 95]. 

În funcţie de rezultatele comparate cu reperul ideal, se trece la operaţiunea MAP – de 

punere la punct a SDV-ului , realizată prin demontări şi montări succesive, corijând prin 

tuşare manuală deficienţele apărute în montajul părţilor active precum şi poziţionarea în 

sistem corectă, în regim corespunzător de lubrifiere a părţilor de ghidare ( bucşe şi coloane). 

Odată terminate operaţiile de ajustare cu rezultate bune, se trece la realizarea unei 

serii de omologare, aşa numita serie „0” (zero), şi obţinerea unei serii de 5.000 piese Guseu 

922 – 923 conforme cu cerinţele desenului de execuţie şi toleranţele solicitate, apoi se 

consideră obiectivul îndeplinit, se încheie procesul-verbal de omologare şi se trece la 

producţia    propriu-zisă. 

 

 

     1.8. Urmărirea producţiei de ştanţare şi perforare a pieselor-reper auto 

 

Urmărirea producţiei s-a realizat pe seturi impuse de cca 10.000 de piese, 

evaluându-se starea de conformitate a acestora prin măsurători succesive de 10 piese 

analizate la 1000 piese produse în condiţii date de lucru, şi anume: 

 

1. Lucrul cu ştanţa de perforare şi decupare pe 2 coloane;  

2. Lucrul cu ştanţa de perforare şi decupare pe 4 coloane; 

3. Lucrul cu ştanţa de perforare şi decupare pe 2 coloane în diagonală; 

4. Lucrul în regim de lubrifiere redus; 

5. Lucrul în regim de lubrifiere normal; 

6. Lucrul în regim de lubrifiere forţat. 
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Prelucrarea prin presarea la rece a celor patru componente auto, folosind ştanţa 

proiectată şi montată pe presa Komatsu-2000, s-a realizat în 3 schimburi de 8 ore timp de 5 

zile pe săptămână.  

Pentru a obţine piesele auto conforme cu desenele de execuţie este necesar ca în 

procesul de fabricaţie să se păstreze cotele iniţiale ale părţilor active, respectiv ansamblul 

poanson-placa activă.  

De aceea, în perioada de analiză şi evaluare, prin fişe de urmărire s-a evidenţiat 

comportamentul părţilor active într-o fabricaţie de serie mare şi masă, evoluţia uzurii părţilor 

active în funcţie de numărul de ore de funcţionare şi numărul posibil de ascuţiri, iar prin fişe 

de măsurători ale coloanelor şi bucşelor de ghidare în condiţii de lubrifiere normală şi forţată 

s-a căutat identificarea de soluţii optime şi metode noi de prelucrare prin presare la rece a 

pieselor auto de la programul Dacia Logan realizată la fabrica de la Mioveni.  
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CAPITOLUL 2 

OPORTUNITATEA ŞI OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT 

 

2.1.Oportunitatea tezei de doctorat 

 

Prin lucrarea de doctorat, autorul îşi propune să aducă o nouă contribuţie, inovatoare, 

în proiectarea, execuţia şi exploatarea ştanţelor complexe. 

În realizarea acestui deziderat s-a avut în vedere experienţa îndelungată a autorului 

obţinută la întreprinderile I.U.P.S. ̋ 9 MAI ̏ Lugoj , I.C.M. Caransebeș, I.C.P.E.H. Reșița, 

S.C.PRAZITEC HAUSTEIN S.R.L. Caransebeș, AS PROD AVRAM S.A. Caransebeș, şi mai 

ales experienţa realizării unui lot de 60 ştanţe şi matriţe precum şi a 22 de machete de 

control pentru firma Auto Chasiss International, parte a firmei Renault, în cadrul programului 

național DACIA LOGAN in perioada 2003-2004. 

Ştanţele şi matriţele au fost realizate la termen şi la cerinţele de calitate şi garanție de 

100.000 piese / SDV, solicitate în industria auto, iar SDV-urile sunt în exploatare şi astăzi la 

fabrica de autoturisme DACIA Mioveni. 

Întrucât termenul de garanţie numeric de 100.000 piese realizate, fără intervenţii 

majore s-a produs într-un interval de 12 luni, a fost necesară prezenţa autorului în secţiile de 

presare la rece ale uzinelor DACIA Mioveni pentru verificări, corijări şi mici intervenţii în 

cadrul procesului de producţie. 

În baza acestei colaborări productive au fost observate o serie de  inadvertențe, de 

necorelări şi situaţii tehnice improprii desfăşurării unui proces tehnologic de o asemenea 

anvergură şi complexitate. 

Dacă din punct de vedere al proiectării şi execuţiei ştanţei, problemele de realizare 

efectivă au fost finalizate, în cursul procesului efectiv de ştanţare a reperelor solicitate s-au 

observat mai multe  dereglări funcţionale după cum urmează: 

 

 Dispunere neconformă sau în număr insuficient a sistemelor de ghidare între 

partea superioară şi partea inferioară; 

 Lipsa elementelor de fixare cu precizie ridicată a ștanţei pe masa presei; 

 Lubrifiere insuficientă a sistemelor de ghidare care generau întreruperi ale 

procesului productiv cu iminenta apariţie  a gripării ansamblului, ceea ce aducea 

probleme majore într-un sistem controlat şi cu productivitate programată. 

 

Odată constatate aceste necorelări care grevau procesul de producţie, ele au fost 

considerate ca oportunităţi în cadrul lucrării propuse ca temă, căutând o rezolvare inovativă a 

acestor impedimente şi constituindu-le ca atare în obiective de realizat.  
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2.2. Obiectivele tezei 

 

Ţinându-se seama de situaţia actuală de dezvoltare a tehnologiei de fabricaţie a 

reperelor prin ştanţare la rece, prezenta teză de doctorat are următoarele obiective: 

 

 evaluarea experimentală a influenţei stării de lucru a elementelor de ghidare 

asupra uzurii muchiilor tăietoare ale părţilor active de la ştanţele de perforat şi 

decupat proiectate; 

 stabilirea raportului de condiţionalitate dintre numărul de piese conforme 

realizate între două reascuţiri şi gradul de lubrifiere a părţilor de ghidare; 

 studiul comportamentului elementelor active şi de ghidare ale ştanţei 

combinate de perforat şi decupat prin simularea numerică; 

 identificarea unor soluţii inovative de presare la rece pentru creşterea 

fiabilităţii ştanţelor complexe de perforat şi decupat; 

 creşterea flexibilităţii ştanţei de perforat şi decupat pentru presarea la rece a 

unui număr mai mare de repere auto complexe. 

 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, se vor efectua mai multe teste pentru părţile 

active ale ştanţei complexe de perforat şi de decupat, urmărindu-se trei aspecte importante 

în ceea ce priveşte construcţia ştanţei: 

 

 Creşterea eficienţei în asamblarea ştanţei prin construcţia modulară a 

elementelor componente în trei variante:  

 Ştanţă cu două coloane de ghidare; 

 Ştanţă cu patru coloane de ghidare; 

 Ştanţă cu două coloane de ghidare în diagonală. 

 

 Utilizarea materialelor compozite la coloanele şi bucşele de ghidare şi 

evidenţierea unei legături directe între numărul de reascuţiri a părţilor active şi 

gradul de lubrifiere, în trei situaţii de lucru: 

 Cu lubrifiere redusă; 

 Cu lubrifiere normală; 

 Cu lubrifiere forţată 

 

 Identificarea celor mai frecvente probleme care apar în timpul presării care 

influenţează:   

 Numărul de reascuţiri a părţilor active; 

 Numărul coloanelor de ghidare; 

 Numărul de piese conforme realizate între două reascuţiri. 
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CAPITOLUL 3 

METODE TEHNOLOGICE PROPUSE PENTRU CREȘTEREA 

DURATEI DE EXPLOATARE A ŞTANTELOR COMPLEXE 

 

3.1. Precizie şi flexibilitate în exploatarea presei    

 

În cadrul procesului de presare având ca obiect execuţia unor piese  conforme cu 

cerinţele impuse pentru componentele auto, trebuiesc îndeplinite anumite cerinţe 

tehnologice, absolut indispensabile desfăşurării unui proces tehnologic corect. 

În acest sens fabricaţia de piese ştanţate comportă două direcţii principale: 

 proiectarea, execuţia şi exploatarea ştanţei; 

 procesul tehnologic de execuţie a piesei. 

Partea privind exploatarea propriu-zisă a ștanţelor comportă mai multe aspecte 

tehnice legate indisolubil  de capacităţile şi posibilităţile secţiei unde este SDV-ul propus, în 

realizarea piesei conforme cu comanda iniţială. 

În aceste sens, în momentul exploatării propriu-zise va trebui să existe o fişă tehnică 

a utilajului (presa) capabil să deservească SDV-ul în realizarea fără incidente tehnice a 

piesei conforme propuse pentru fabricaţie [86, 88, 90, 94].  

La toate operaţiile de ştanţare efectuate s-a utilizat o presă tip Komatsu de 2000 kN, 

cu triplu efect, având caracteristicile prezentate în tabelul 3.1[86, 94]. 

Precizia de tăiere reprezintă cel mai important criteriu de clasificare a unei prese. O 

presă bună trebuie să asigure un rezultant constant pe întreaga lungime de tăiere. Precizia 

operaţiilor de ştanţare nu este doar rezultatul unei precizii ridicate a presei, ci ea este 

determinată în mare măsură şi de diverşi factori fizici. Forţele mari de apăsare determină 

inevitabil deformări ale presei pe durata operaţiilor. În plus, fiecare foaie de tablă are 

caracteristicile ei specifice. Întotdeauna vom avea de-a face cu abateri mai mari sau mai mici 

ale grosimii tablei de la valoarea ei nominală. Întotdeauna există tensiuni interne ale foii de 

tablă, care determină revenirea elastică. Mai mult, se cunoaşte că o foaie de tablă se 

comportă diferit în funcţie de poziţia de îndoire faţă de direcţia de laminare: în linie cu 

aceasta, pe diagonală, ori perpendicular pe ea.  

Pentru o presă ce corespunde din punct de vedere al preciziei, este o condiţie 

necesară, însă nu suficientă.  
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Pentru că în afara de calitatea de ştanţare trebuie să fie asigurată şi productivitatea 

dorită. Iar productivitatea unei prese depinde în mare măsură de uşurinţa cu care pot fi 

realizate diferite piese. La ora actuală nu mai este nimeni dispus să ţină stocuri mari de 

piese, iar efectul tipului de producţie „just in time” îl constituie producţia de piese individuale 

sau de serie mică. Ceea ce înseamnă că o presă trebuie să fie deosebit de flexibilă.   

Se  montează apoi ştanţa pe masa presei, se reglează şi se cuplează la comanda 

acesteia dispozitivele şi instalaţiile de mecanizare pentru fixarea benzii de material TDA, 

dispozitivele de înaintare, ghidare şi transport a benzii precum şi evacuarea pieselor și 

deşeurilor [73, 83, 95, 96, 100, 97]. 

O mare atenţie se va acorda centrării ştanţei pe masa presei în raport cu canalele în 

forma de T, prin dispozitive de strângere şi centrare rapidă cu excentric [95, 96]. 

 

         Caracteristicile  presei Komatsu                                                  Tabel 3.1 

Nr. 

Crt 

Denumire caracteristici Unitate de masură Tipul presei 

KOMATSU 

1 Forţa maximă de presare a 

berbecului 

kN 2000 

2 Forţa pernei din masă kN 500 

3 Cursa berbecului mm 280 

4 Reglajul berbecului mm 160 

5 Distanțe maxime între berbec şi 

masă 

mm 770 

6 Distanța între montanţi mm 2500 

7 Suprafaţa mesei mm 1500 x 1600 

8 Putere instalată kW 90 

 

 

 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
 

 

 

 

Ing. Silviu Dan Avram   38 

3.2.Probleme tehnice care apar în exploatarea ştanţelor complexe  şi    

cauzele lor 

 

După terminarea operaţiilor de montaj şi reglare a ştanţei pe presa aleasă se trece la 

execuţia propriu-zisă a piesei conform procesului tehnologic de execuţie. 

În cadrul acestui proces productiv s-au actualizat diferite aspecte legate de buna 

funcţionare a ștanţelor şi în funcţie de acestea s-au propus măsuri tehnologice de creştere a 

duratei de exploatare a ştanţelor [73, 74, 34, 1, 5, 10, 13, 16, 21, 36]. 

Problemele apărute sunt de natură tehnică şi au făcut obiectul unor observări 

repetate pe diverse ştanţe, prese, piese diferite, obţinându-se anumite fișe de observare 

folosite ulterior în cercetarea măsurilor propuse în exploatare. 

Cele mai frecvente probleme care apar în procesul de ştanţare sunt: 

 uzura rapidă a marginilor tăietoare a elementelor active; 

 uzura ansamblului poanson - placă activă care duc la o schimbare dimensională a 

pieselor rezultate, crescând intrinsec costurile de remediere şi rezultând piese 

neconforme; 

 poziţionare incorectă pe masa presei a ştanţei de lucru, datorată elementelor de 

fixare folosite şi uzurii pe care o are la un moment dat masa presei neasigurând 

paralelismul în aşezare, iar în procesul de presare, datorită acestui fapt, apare 

fenomenul de pregripare; 

 elementele de poziţionare a benzii TDA şi de înaintare pas cu pas, necorelate cu 

pasul ştanţei, respectiv cu viteza de lucru care generează piese neconforme; 

 folosirea la ştanţele de gabarit mare a doar două coloane de ghidare dispuse în 

diagonală, aşa cum rezultă din proiectare şi calcul, care însă nu asigură o poziţionare 

corectă în ansamblul ştanţă-presă, generând o ghidare decalată în raport cu bătaia 

presei, astfel apare riscul de blocare; 

 lubrifiere necorespunzătoare a elementelor de ghidare, ceea ce provoacă în procesul 

tehnologic o deplasare neuniformă a plăcii superioare pe coloane; apare astfel riscul 

de blocare a ansamblului şi se produce o uzură foarte rapidă a elementelor active, 

chiar de spargere a acestora; 

 deşi se efectuează verificări şi probe pentru omologare în fabricaţie, în momentul 

montării SDV-ului în stare de lucru pe presă nu se mai efectuează lotul de probă în 

cadrul seriei. 
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Lipsa acestei operaţii suplimentare, cu costuri suplimentare şi personal de înaltă 

calificare, respectiv reglorul, duce la o aşezare necorespunzătoare în postul de lucru, ceea 

ce poate duce din start la uzura părţilor tăietoare şi obţinerea de piese neconforme. 

 

Toate aceste observaţii au fost obţinute în urma unei documentaţii la fata locului în 

secţiile de presare ale uzinei Dacia Mioveni, studiul de caz efectuându-se pe prese de tip 

Komatsu 2000 kN şi pe ștanţele de decupat şi perforat executate şi aflate în producţia gamei 

Dacia Logan [83, 84, 85, 1, 2,]. 

 

Rezultatul cercetarii s-a transpus în mai multe fişe de observare ( tabelul 3.2.), în 

funcţie de operaţia de ştanţare efectuată, numărul de piese observate, gradul de lubrifiere 

folosit, dispunerea şi numărul coloanelor de ghidare [1, 2, 3, 41, 38, 79]. 

 

                                    Fişa de observare                                                Tabel 3.2  

Nr. 

crt. 

Piesa Operația Lubrifiere 

ghidare 

Nr. 

coloane 

Sisteme 

de 

ghidare 

tablă 

Mărime 

lot 

piese 

Randament  Ore 

funcţionare 

1 Guseu Decupare 

perforare 

Normală 4 Cu role 1000 96% 4 

2 Guseu Decupare 

perforare 

Forțată  4 Cu role 1000 98.8% 4 

3 Guseu  Decupare 

perforare 

Redusă 4 Cu role 1000 93% 4 

4 Guseu  Decupare 

perforare 

Normală 2 pe axă Cu role 1000 96.8% 3.5 

5 Guseu  Decupare 

perforare 

Forțată  2 pe axă Cu role 1000 99.2% 3.5 

6 Guseu  Decupare 

perforare 

Redusă  2 pe axă Cu role 1000 94.2% 3.5 

7 Guseu Decupare 

perforare 

Normală 2 în 

diagonală 

Cu role 1000 98.3% 3.5 

8 Guseu Decupare 

perforare 

Forțată  2 în 

diagonală 

Cu role 1000 99.7% 3.5 

9 Guseu Decupare 

perforare 

Redusă  2 în 

diagonală 

Cu role 1000 95.6% 3.5 
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3.3.Metode tehnologice propuse 

 

Pornind de la fişele de observare ale pieselor executate în secţia de presare la rece 

se propun următoarele metode tehnologice de creştere a duratei de exploatare. 

 

3.3.1.Îmbunătățirea tehnologiei de fabricaţie a părţilor active a ştanţei 

 

La fabricaţia părţilor active se vor folosi oțeluri speciale ca C120, OSC7, OSC 8, 

W2094, W2080 sau material compozit care au însă un cost de achiziţie foarte ridicat. 

Pentru diminuarea acestor costuri se propune o tehnologie de fabricaţie alternativă, 

realizând placa activă din mai mulţi segmenti activi realizați din materialele enumerate mai 

sus, iar placa suport a acestor segmenți dintr-un material cu preț de cost accesibil. 

Segmenții activi vor fi poziționați prin știfturi cilindrice si organe de asamblare pe 

placa suport și în ansamblul ștanței. 

În faza inițială se prelucrează pastilele (segmenții) pe suprafețele exterioare urmărind 

respectarea paralelismului și a perpendicularitații suprafețelor. 

Realizarea profilului, adică a negativului piesei ștanțate se realizează pe mașini 

speciale de prelucrat prin electroeroziune sau pe strunguri și freze cu comandă numerică în 

3D, în stare asamblată pe placă suport. 

Prelucrarea prin electroeroziune foloseste acțiunea descărcării electrice de foarte 

scurtă durată. Datorită valorii mari a intensității câmpului electric se produce o emisie de 

electroni de la polul negativ și o descărcare electrică între piesă si sculă, fenomenul fiind 

însoțit de transport de material de pe suprafața sculei. 

La prelucrarea conturului interior al plăcii active compuse se folosesc generatoare cu 

condensatori care asigură o înaltă precizie dimensională și o rugozitate a suprafețelor în 

placă corespunzatoare. 

Cu acest procedeu se pot prelucra toate materialele conducătoare de electricitate, 

indiferent de duritate, realizându-se  precizii dimensionale de ±0,005 mm chiar și în stare 

călită. Mediul de lucru este ulei sau petrol. 

O altă metodă este prelucrarea pe maşini de frezat prin copiere după șablon cu 

palpator  care obligă scula prin intermediul lanțurilor cinematice să descrie o traiectorie 

identică cu a șablonului generând forma dorită cu precizia corespunzătoare, În cazuri de 

precizie foarte ridicată se folosesc complementar comenzile fotoelectrice de urmărire. 
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Desenul piesei în acest caz este executat în linii negre pe un fond alb iar o rază de 

lumină trimisă pe suprafața hârtiei se va reflecta cu diferite intensități luminoase în celula 

fotoelectrică care comandă mișcarea sculei. 

Prin prelucrarea pe centre de comandă numerică în 3D (freze, strunguri) se obține o  

precizie foarte ridicată chiar și în stare călită a părților active pană la duritatea de 63-65 HRC. 

În baza programului de prelucrare numerică realizat pe centre computerizate se 

elimină toate neajunsurile de la metodele precedente, pentru că piesa se realizează în 90% 

din cazuri  dintr-o singură prindere, iar atunci când prelucrarea se face din mai multe prinderi, 

se folosește aceeași suprafața pentru bazare eliminându-se erorile. 

Folosirea acestor tehnologii de fabricație a părților active, deși necesită un cost ridicat 

de producție și mijloace tehnice moderne și foarte costisitoare, recuperează investiția în plus 

printr-o durată mult mai mare de exploatare și cu realizarea unui număr de piese mai mare 

cu 35% între două reascuțiri, decât părțile active realizate prin metode clasice. 

Pentru a reduce aceste costuri a părților active, în procesul de producție se folosesc 

două metode de economisire a oțelurilor aliate, la reascuțiri sau reparații. 

 

3.3.2.Metoda de durificare a suprafeţelor tăietoare prin scântei electrice 

 

Metoda se realizează prin depunerea unui strat subțire de material foarte dur în 

porțiunea de lucru a plăcii active. Operația se realizează prin descărcări electrice de scurtă 

durată 1/1000 s la anumite intervale 1/100 s între electrodul de metal dur cu anod și placa 

activă sau poansonul pe post de catod. 

Prin această metodă placa activă va avea 3 straturi, unul exterior foarte dur rezistent 

la uzură si coroziune, un strat intermediar de depunere și stratul de bază care practic rămâne 

neschimbat. 

Grosimea stratului depus pe partea activă este de 8-25 µm cu ferocrom și asigură o 

creștere a duratei în exploatare cu 200% iar numărul de reascuţiri se reduce la jumătate. 

 

3.3.3.Metoda depunerilor prin sudură pe porţiunile tăietoare 

 

Constă în încărcarea feței tăietoare a plăcii active sau poansonului prin sudură cu oțel 

aliat cu un strat cu grosime variabilă. 

Avantajul constă în faptul că materialul de bază pe care se produce încărcarea prin 

sudură poate fi un material ieftin care reduce costul de fabricație cu 50%. 
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Materialele de adaos sunt oţeluri aliate, aliaje dure sub formă de electrozi ca stelit și 

stormait  ce permit un numar dublu de reascuțiri ale porțiunii tăietoare față de părțile active 

clasice. 

 

                   3.3.4 Concluzii 

 

Posibilitățile de execuție a părților active a ștanțelor sunt multiple, cu avantaje și 

dezavantaje specifice. Fiecare producător în funcție de posibilitățile tehnice, financiare și de 

execuție va opta pentru varianta economică de realizare a complexului placă activă-poanson 

în condiții de exploatare și anduranță. 

 

3.4. Îmbunătăţirea regimului de lubrifiere a elementelor de ghidare 

 

Materialul folosit la fabricația coloanelor de ghidare este OLC15, iar la bucșele de 

ghidare OLC15, Bz5T, Duramid. 

Elementele de ghidare sunt elemente principale în ansamblul ștanței, buna lor 

funcționare în sisteme generând un randament ridicat în exploatare, reducerea cu aproape 

50% a numarului de reascuțiri și o funcționare conformă a ștanței. 

Întrucât dimensiunile elementelor de ghidare sunt în 2D, execuția lor nu necesită 

mașini   complexe ca în cazul părților active. 

Îmbunătățirea tehnologiei de fabricație se produce prin modificări constructive 

respectiv practicarea de inele de ungere în coloane și bucșe în vederea creșterii 

coeficientului de lubrifiere în exploatare, generând astfel o funcționare cu uzură redusă și o 

autocentrare mai bună între partea superioară și cea inferioară a ștanței reducând cu 

aproape 50% numărul de reascuțiri și o creștere a randamentului în realizarea pieselor 

conforme cu aproape 20%. 

Aceste modificări constructive se aplică în funcție de nivelul de ghidare si lubrifiere a 

elementelor de ghidare. 

Pe baza cercetării și observațiilor experimentale s-a determinat 3 moduri de lubrifiere: 

o lubrifiere redusă 

o lubrifiere normală 

o lubrifiere forțată 

În functie de metoda de lubrifiere folosită se stabilește și tehnologia de fabricație a 

coloanelor și bucșelor de ghidare după cum urmează: 
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o Sistem de lucru cu lubrifiere redusă, în acest sistem tehnologia de fabricaţie este 

cea clasică. Lubrifierea în acest caz,  redusă, este asigurată cu vaselina de asamblare și 

conservare tip RUL 1 (ghidare în sistem clasic – figura 3.1) 

 

             

 

Fig. 3.1. Coloană de ghidare şi bucşă de ghidare clasice 
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o Sistem de lucru cu lubrifiere normală în care ghidarea este asigurată de bucșe cu 

bile şi coloane de ghidare (figura 3.2 ) care asigură o precizie ridicată, iar lubrifierea se 

realizează cu ulei mineral în sistem normal fără presiune. 

 

 

 

 

Fig 3.2. Subansamblu coloană  ghidare - bucșă ghidare cu bile 
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o Sistem de lucru cu lubrifiere forţată ( figura 3.3 ) în care ghidarea este asigurată de 

coloane şi bucşe de ghidare cu inele prelucrate de admisie a uleiului mineral atât în bucșe 

cât și în coloane realizându-se astfel o imersie permanentă în cadrul procesului de lucru care 

duce la un randament foarte bun în obținerea de piese conforme și în reducerea numărului 

de reascuțiri. 

 

 

 

 

Fig.3.3. Subansamblu coloană de ghidare 

cu inele de ungere  - bucşă ghidare cu inele ungere 
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În aceste cazuri, lubrifierea normală şi forţată a fost asigurată cu uleiuri minerale. 

La alegerea uleiului mineral folosit în procesul de ştanţare ca material auxiliar trebuie 

ținut cont de proprietățile fizico-chimice și funcționale prezentate în tabelul 3.3. 

 

Proprietăţile uleiurilor minerale                                                     Tabelul 3.3 

Nr. 

crt. 

Proprietăţi  fizice  chimice  funcţionale 

1 De bază -vâscozitate 

-punct de inflamabilitate 

-punct de picurare 

Compoziţie chimică -indice de vâscozitate 

-proprietăți de ungere 

2 Complementare -densitate 

-compresibilitate 

-punct de congelare 

-punct de autoaprindere 

-conductibilitate termică 

Compatibilitate cu 

materialele instalaţiei 

-durabilitate 

-miscibilitate aer 

-viteza de 

dezemulsionare 

-rezistență la 

spumare 

-cavitație 

 

         Se alege un ulei hidraulic H40 conform DIN 12 240 cu următoarele caracteristici 

(tabelul 3.4) şi proprietăți (tabelul 3.5) [79, 80]. 

 

Caracteristicile uleiului hidraulic H 40                                      Tabelul 3.4.  

Caracteristica Unitate de măsură Valoare 

Densitate la 15
o
C g/cm

2 
0.905 

Densitate cinematică la 50
 o
C cst 40.5 

Vâscozitate convențională la 50
 o
C 

o
E 5.4 

Punct de inflamabilitate minim 
o
C 190 

Punct de congelare maxim 
o
C -25 

Indice de vâscozitate % 95 

 

 

             Proprietăţile uleiului hidraulic H 40                                                  Tabelul 3.5.  

Ulei Lubrifiere Protecție 

anticorozivă 

Plaja de 

vâscozitate 

Indice 

vâscozitate 

Preț cost 

H 40 Excelentă  Foarte bună Plajă largă 90 ÷ 100 Moderat  
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Odată realizate aceste deziderate se trece la analiza experiementală propriu-zisă pe 

loturi de 5000 piese executate în diverse regimuri de lubrifiere stabilindu-se în raport  de 

condiționalitate cu urmări benefice în exploatare între numărul de piese conforme obținute în 

regimuri diferite de lubrifiere, numărul de  reascuțiri sau remedieri ale parților active. 

Un factor care influentează din punct de vedere tehnologic creșterea duratei de 

exploatoare îl constituie numărul și dispunerea coloanelor de ghidare. 

Întrucât ștanțele executate sunt ștanțe de gabarit mare, cu dimensiunile 

1200x800x650 mm și o greutate de 780kg, varianta optimă de proiectare și fabricație aleasă 

este cu 4 coloane (figura 3.4) însă în cadrul analizei experimentale s-a încercat și varianta cu 

2 coloane (figura 3.5) dispuse în diagonală prin suprimarea celorlalte două. 

Rezultatele încercărilor efective în condițiile și metodele tehnologice propuse au fost 

transpuse în măsurători ale pieselor realizate pentru fiecare condiție impusă, rezultând un 

indice de performanță procentual. 

 

 

 

Fig. 3.4. Vedere de sus a plăcii superioare cu 4 coloane 
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Fig. 3.5. Vedere de sus a plăcii superioare cu 2 coloane 

 

Loturile au fost stabilite aleator, iar interpretarea rezultatelor a fost stabilită funcție de 

indicii de performanță realizate, numărul de reascuțiri transpus în durata de funcționare fără 

intervenții majore asupra SDV-ului.  
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CAPITOLUL 4  

 

SIMULAREA NUMERICĂ A UNEI   ŞTANŢE   DE DECUPAT 

PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT 

 

4.1. Introducere 

 

Obiectivul acestei simulări este de a studia comportarea ansamblului ștanței de 

decupat, figura 4.1, pentru diverse condiţii impuse. Ştanţarea este un proces de scurtă 

durată, în care încărcările variază brusc. Prezenta simulare se referă numai la momentul în 

care poansonul apasă pe tabla de ştanţat, cu o forţă de intensitate F=1.220.000 N, în care 

elementele studiate sunt bucşele şi tabla, fără însă a lua în considerare etapa de deformare 

plastică. Deci simularea va fi de tip analiză statică lineară, deoarece, în condiţiile specificate, 

sunt valabile următoarele ipoteze:  

 forţa nu variază în timp; 

 deformaţiile sunt în domeniul elastic, deci se respectă legea lui Hooke; 

 vom neglija efectele mediului în care este plasată presa (căldură, frig, radiaţii, 

amortizări, etc.), efecte care pot afecta comportarea acesteia; deci ne interesează 

comportarea presei numai din punct de vedere structural. 

 

 

Fig. 4.1. Ansamblul ştanţei de decupat 

 

 

 

Simulările au fost efectuate  pentru următoarele condiţii: 
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 variaţii unghiulare ale forţei F, în limita =0 ÷ 10 grade; 

 grosimi diferite ale plăcii superioare şi a bucşelor, g=40, 45 respectiv 65 mm; 

 bucşe de diverse forme: cilindrice şi conice, cu diverse unghiuri de înclinare: =3.7o, 

5o şi 10o; 

 materiale diferite ale bucşelor: oţel, bronz, plastic; 

 modificare geometrie poanson. 

 Din punct de vedere al componentelor ansamblului, geometria este modelată astfel: 

 placa superioară face corp comun cu poansonul; 

 placa de bază face corp comun  cu coloanele de ghidare; 

 fiecare dintre cele 4 bucşe şi tabla de ştanţat sunt modelate ca şi componente 

individuale.  

 

4.2. Geometria componentelor 

 

Ansamblul ştanţei este prezentat în figura 4.5. Poansonul, poziţia 1, compus din 

placa superioară şi poansonul propriu-zis apasă pe piesa poziţia 4, fiind ghidat pe cele 4 

coloane ale plăcii de bază, poziţia 3, prin intermediul celor 4 bucşe, poziţia 2.  

 

Geometria plăcii superioare şi a poansonului se prezintă în figura 4.6. În analiză, 

grosimea plăcii de bază a variat între valorile g=40 mm, g=45 mm, respectiv g=65 mm. 

 

Geometria plăcii de bază, a ştanţei şi a coloanelor de ghidare se prezintă în         

figura 4.7.  

 

Geometriile bucşelor sunt prezentate în figura 4.6, pentru bucşă cilindrică-varianta 

B1, respectiv în figura 4.6, pentru bucşă conică-varianta B2. Bucşa conică este generată în 3 

variante, cu unghiul  = 3.7o, 5o respectiv 10o. Înălţimea bucşelor a variat între valorile g=40 

mm, g=45 mm, respectiv g=65 mm, în concordanţă cu grosimea plăcii de bază. 

 

Piesa de ştanţat are dimensiunile 200 x 100 x 3 mm si este prezentată în figurile 4.2, 

4.3 şi 4.4. 
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Fig. 4.2. Suport fixare vedere față 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Suport fixare vedere spate 
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Fig. 4.4 Suport fixare schiţa 

 

 

 

 

Fig. 4.5. Ansamblu ştanță  
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Fig. 4.6 Placa superioară şi poansonul 

 

 

Fig. 4.7 Placa de bază, ştanţa şi coloanele de ghidare 

 

  

Fig. 4.8  Bucşă cilindrică-varianta B1 Fig. 4.9 Bucşă conică-varianta B2  
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4.3 Condiţii de frontieră 

Forţa F=1.220.000 N se va aplica pe placa superioară. Efectul abaterilor de 

construcţie (nealinierea ghidajelor, verticalitatea coloanelor, abateri de formă ale bucşelor, 

etc.) va fi contabilizat prin considerarea înclinării forţei cu unghiul =0o, 2.5o, 5o, 10o. În 

consecinţă, forţa F se va descompune în două componente, pe direcţiile Y şi Z în raport cu 

planul Right, figura 4.11, tabel 4.1. Ansamblul se va fixa prin restrângere de tip Fixed pe 

planul inferior al plăcii de bază, figura 4.11. Figura 4.12 prezintă discretizarea componentelor 

ansamblului în elemente finite. Proprietăţile materialelor bucşelor sunt prezentate în tabelul 

4.2. 

Tabelul 4.1 

Descompunere forţă F pe direcţiile Y, Z 

 [o] FZ  [N] FY  [N] 

0 0 1220000 

2.50 53216 1218839 

5 106330 1215358 

10 211851 1201465 

 

Tabelul 4.2 

Proprietăţi materiale 

Material Simbol UM Oţel Bronz Plastic 

Modul de elasticitate  E N/m2 2.1 x 1011 1.1 x 1011 2 x 109 

Coeficient Poisson   - 0.28 0.37 0.394 

 

 

Fig. 4.10 Aplicarea 

forţei pe placa 

superioară 
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Fig. 4.11 

Restrângeri Fixed 

pe placa de bază 

 

Fig. 4.12 

Discretizarea 

componentelor 

ansamblului în 

elemente finite 

 

 

4.4 Influenţa grosimii şi a materialului bucşelor cilindrice 

 

Acest studiu a fost efectuat pe bucşa B1 de formă cilindrică, figura 4.8. Rezultatele 

sunt prezentate numeric în tabelele 4.5 respectiv 4.6, unde VM reprezintă tensiunea 

echivalentă von Mises în bucşă sau în piesă, iar  reprezintă deplasarea maximă înregistrată 

pentru întreg ansamblul. 

                                                                                                                                           Tabel 4.3 

Rezultate numerice bucşa cilindrică B1 din oţel la diferite grosimi „g” şi unghiuri „” ale forţei F 

Bucşă cilindrică B1  

Oţel 

Bucşă g=40 mm Bucşă g=45 mm Bucşă g=65 mm 

Bucşă  
Pe 

piesă 
Ansamblu Bucşă  

Pe 

piesă 
Ansamblu Bucşă  

Pe 

piesă 
Ansamblu 

 

[o] 

FZ 

[N] 

FY 

[N] 

VM 

[N] 

VM 

 [N] 

 

[mm] 
VM [N] VM [N] 

 

[mm] 
VM [N] VM [N] 

 

[mm] 

0 0 1220000 359.8 239.87 0.635 409.3 216.94 0.479 204.28 232.80 0.211 

2.5 53216 1218839 321.4 230.93 0.622 338.9 230.17 0.468 210.83 246.31 0.209 

5 106330 1215358 331 247.38 0.620 325.3 246.38 0.467 225.57 261.58 0.211 

10 211851 1201465 348.4 280.56 0.614 321.4 279.02 0.470 253.71 292.53 0.230 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
 

 

 

 

Ing. Silviu Dan Avram   56 

 

Tabel 4.4 

Rezultate numerice pentru bucşa cilindrică B1  

din diferite materiale şi grosimi „g” la unghiul =0o al forţei F 

Bucsa cilindrică 

=0o     

FY=1220000 N 

Bucşă g=40 mm Bucşă g=45 mm Bucşă g=65 mm 

Bucşă  
Pe 

piesă 
Bucşă  

Pe 

piesă 
Bucşă  

Pe 

piesă 

VM  

[N] 

VM  

[N] 

VM  

[N] 

VM  

[N] 

VM  

[N] 

VM  

[N] 

Bucșă Oţel 359.8 239.87 409.3 216.94 204.28 204.28 

Bucșă Bronz 299.9 241.25 327.6 218.15 160.83 233.72 

Bucșă Plastic 172.07 274.14 123.57 244.28 75.626 266.6 

 

Rezultatele sunt comparate grafic, în următoarele figuri: 

 

 figura 4.13 – tensiuni în bucşa cilindrică B1 din oţel la diverse grosimi „g” şi unghiuri 

„” ale forţei F; din figură rezultă că, pentru acelaşi material - oţel, grosimea „g” a 

bucşei cât şi înclinarea forţei F influenţează tensiunea maximă din bucşă. 

 

 figura 4.14 – tensiuni în piesă pentru bucşa cilindrică B1 din oţel la diverse grosimi „g” 

şi unghiuri „” ale forţei F; din figură rezultă că grosimea „g” a bucşei din oţel nu 

influenţează tensiunea maximă din piesă, o uşoară influenţă având însă unghiul de 

înclinare „” al forţei F. 

 figura 4.15 – tensiuni în bucşa cilindrică B1 pentru bucşa din diverse materiale şi 

grosimi „g” şi unghiul „=0o” al forţei F; din figură rezultă că la acelaşi unghi de 

înclinare „” al forţei F,  tensiunea în bucşă este influenţată atât de grosimea „g” a 

bucşei, cât şi de materialul acesteia. 

 

 figura 4.16 – tensiuni în piesă pentru bucşa cilindrică B1 din diverse materiale şi 

grosimi „g” şi unghiul „=0o” al forţei F; din figură rezultă că la acelaşi unghi de 

înclinare „” al forţei F,  tensiunea în piesă nu este influenţată semnificativ de 

grosimea „g” sau de materialul bucşei. 
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Tensiuni in bucsa cilindrica B1 Otel
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Tensiuni in piesa pentru bucsa cilindrica B1 Otel
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Fig. 4.13 Tensiuni în bucşa cilindrică B1 

din oţel la diverse grosimi „g” şi unghiuri 

„” ale forţei F 

Fig. 4.14 Tensiuni în piesă pentru bucşa 

cilindrică B1 din oţel la diverse grosimi „g” şi 

unghiuri „” ale forţei F 
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Tensiuni in piesa pentru bucsa cilindrica 
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Fig. 4.15 Tensiuni în bucşa cilindrică B1 

pentru bucşa din diverse materiale şi grosimi 

„g” şi unghiul „=0o” al forţei F 

Fig. 4.16 Tensiuni în piesă pentru bucşa 

cilindrică B1 din diverse materiale şi grosimi 

„g” şi unghiul „=0o” al forţei F 

 

Figurile 4.17 ÷ 4.20 şi 4.29 ÷ 4.31 prezintă distribuţia tensiunii von Mises respectiv a 

deplasărilor în ansamblul presei şi valoarea tensiunii maxime în bucşa cilindrică B1 din Oţel 

cu grosimea g=40 mm şi unghi de înclinare al forţei F =0o, 2.5o, 5o, 10o. 

Figurile 4.21 ÷ 4.24 şi 4.33÷ 4.34 prezintă distribuţia tensiunii von Mises respectiv a 

deplasărilor în ansamblul presei şi valoarea tensiunii maxime în bucşa cilindrică B1 din Oţel 

cu grosimea g=45 mm şi unghi de înclinare al forţei F =0o, 2.5o, 5o, 10o. 

Figurile 4.25 ÷ 4.28 şi 4.37÷ 4.40 prezintă distribuţia tensiunii von Mises respectiv a 

deplasărilor în ansamblul presei şi valoarea tensiunii maxime în bucşa cilindrică B1 din Oţel 

cu grosimea g=65 mm şi unghi de înclinare al forţei F =0o, 2.5o, 5o, 10o. 

Din tabelul 4.3 şi din figurile 4.17 ÷ 4.28 rezultă că tensiunile în bucşa cilindrică B1 din 

oţel sunt superioare tensiunii din piesă, la orice unghi , pentru grosimea bucşei de g=40 

respectiv g=45 mm, iar la grosimea g=65 mm tensiunile din bucşă devin mai mici decât 

tensiunea din piesă. 
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Din distribuţia deplasărilor, reprezentată în figurile 4.29 ÷ 4.32, 4.32÷ 4.36 şi 4.37÷ 

4.40 rezultă că grosimea bucşelor influenţează deplasările maxime în ansamblul presei, iar 

influenţa unghiului de aplicare al forţei este nesemnificativă. 

Obs.: în aceste figuri ansamblul presei se prezintă în formă explodată, pentru a putea 

fi vizualizată explicit distribuţia tensiunii sau a deplasării în toate componentele ansamblului. 

 

Fig. 4.17 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =0o
 ; 

 VM max=359.8 MPa 

 

Fig. 4.18 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =2.5o
 ;  

VM max=321.4 MPa 

 

Fig. 4.19 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =5o
 ;  

VM max=331.0 MPa 
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Fig. 4.20 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =10o
 ; 

 VM max=348.4 MPa 

 

 

 

Fig. 4.21 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =0o
 ;  

VM max=409.3 MPa 

 

 
 

 

Fig. 4.22 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =2.5o
 ;  

VM max=338.9 MPa 
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Fig. 4.23 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =5o
 ;  

VM max=325.3 MPa 

 

 
 

 

Fig. 4.24 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =10o
 ;  

VM max=321.4 MPa 

 

 

 

Fig. 4.25 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =0o
 ;  

VM max=232.8 MPa 
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Fig. 4.26 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =2.5o
 ; 

 VM max=246.31 MPa 

 

 
 

 

Fig. 4.27 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =5o
 ;  

VM max=261.6 MPa 

 

 
 

 

Fig. 4.28 Tensiuni în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =10o
 ;  

VM max=292.53 MPa 
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Fig. 4.29 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =0o
 ; =0.635 mm 

  

 

Fig. 4.30 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =2.5o
 ; =0.622 mm 

  

 

Fig. 4.31 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =5o
 ; =0.620 mm 
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Fig. 4.32 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =10o
 ; =0.614 mm 

 

 

 

Fig. 4.33 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =0o
 ; =0.479 mm 

 

 
 

 

Fig. 4.34 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =2.5o
 ; =0.468 mm 
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Fig. 4.35 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =5o
 ; =0.467 mm 

  

 

Fig. 4.36 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=45 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =10o
 ; =0.470 mm 

 

 

 

Fig. 4.37 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 mm şi 

unghi de înclinare al forţei F =0o
 

; =0.211 mm 
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Fig. 4.38 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 mm şi 

unghi de înclinare al forţei F 

=2.5o
 ; =0.209 mm 

 

 
 

 

Fig. 4.39 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 mm şi 

unghi de înclinare al forţei F =5o
 

; =0.211 mm 

 

 

 

 

Fig. 4.40 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=65 mm şi 

unghi de înclinare al forţei F 

=10o
 ; =0.230 mm 
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      4.5 Influenţa geometriei şi a materialului bucşelor conice B2 cu grosime g=40 mm 

 

Acest studiu a fost efectuat pe bucşa B2 de formă conică cu grosimea de g=40 mm, 

figura 4.6. Geometria bucşei este variabilă funcţie de unghiul  =3.7o, 5o şi 10o. Rezultatele 

sunt prezentate numeric în tabelul 4.5, unde VM reprezintă tensiunea echivalentă von Mises 

în bucşă sau în piesă. 

 

Tabel 4.5 

Tensiuni în piesă şi în bucşă conică g=40 mm  ; =0o  ;  FY=1220000 N 

Bucşă conică B2 

g=40 mm 

=0o     

FY=1220000 N 

Tensiuni în bucşă conică 

g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N 

Tensiuni în piesă pentru 

bucşă conică g=40 mm ;  

=0o ;   FY=1220000 N 

VM [N] VM [N] VM [N] VM [N] VM [N] VM [N] 

=3.7o =5 =10o =3.7o =5 =10o 

Bucșă Oțel 376.6 362.4 326.1 224.22 226.63 220.92 

Bucșă Bronz 291.9 272.55 286.56 221.42 218.49 215.7 

Bucșă Plastic 155.84 155.71 141.78 257.25 133.71 244.88 

 

Rezultatele sunt comparate grafic, în următoarele figuri: 

 figura 4.39 – tensiuni în bucşa conică B2 cu grosime g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N din diverse materiale şi unghiuri de conicitate „”; din figură 

rezultă că, tensiunea în bucşă este influenţată semnificativ de material şi 

foarte puţin de unghiul de conicitate „” al bucşei. 

 figura 4.40 – tensiuni în piesă pentru bucşa conică B2 cu grosime g=40 mm  

; =0o  ;  FY=1220000 N din diverse materiale şi unghiuri de conicitate „”; 

din figură rezultă că, tensiunea în piesă este influenţată semnificativ de 

material şi mai puţin de unghiul de conicitate „” al bucşei. 

Bucsa conica g=40 mm 

a=0o    FY=1220000 N

376.6
362.4

326.1

291.9

272.55
286.56

155.84 155.71
141.78

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Beta=3.7 gr. Beta=5 gr. Beta=10 gr.

sVM  [MPa

Bucsa Otel
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Tensiuni in piesa pentru bucsa conica g=40 mm

a=0o    FY=1220000 N

224.22 226.63
220.92221.42 218.49 215.7

257.25

133.71

244.88

0

50

100

150

200

250

300

Beta=3.7 gr. Beta=5 gr. Beta=10 gr.

sVM  [MPa

Bucsa Otel

Bucsa Bronz

Bucsa Plastic

 

Fig. 4.41 Tensiuni în bucşa conică B2 cu 

g=40 mm  ; =0o  ;  FY=1220000 N 

Fig. 4.42 Tensiuni în piesă ptr. bucşa conică 

B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  FY=1220000 N 
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Figurile 4.43 ÷ 4.45 prezintă distribuţia tensiunii von Mises în ansamblul presei şi 

valoarea tensiunii maxime în bucşa conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  FY=1220000 N; =3.7o. 

Figurile 4.46 ÷ 4.48 prezintă distribuţia tensiunii von Mises în ansamblul presei şi 

valoarea tensiunii maxime în bucşa conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  FY=1220000 N; =5o. 

Figurile 4.49 ÷ 4.51 prezintă distribuţia tensiunii von Mises în ansamblul presei şi 

valoarea tensiunii maxime în bucşa conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  FY=1220000 N; =10o. 

 

 

Fig. 4.43 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=3.7o  ;  

Oţel  ; VM max=376.6 MPa 

 

Fig. 4.44 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=3.7o  ;  

Bronz  ; VM max=291.9 MPa 

 

Fig. 4.45 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=3.7o  ;  

Plastic ; VM max=155.84 MPa 
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Fig. 4.46 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=5o  ;  

Oțel ; VM max=362.4 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.47 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=5o  ;  

Bronz ; VM max=272.55 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.48 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=5o  ;  

Plastic ; VM max=155.71 MPa 
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Fig. 4.49 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Oţel ; VM max=326.1 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.50 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Bronz; VM max=286.56 MPa 

 

 

 

 

Fig. 4.51 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=40 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Plastic; VM max=141.78 MPa 
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      4.6. Influenţa grosimii şi a materialului bucşelor conice B2 cu unghiul =10 grade 

 

Acest studiu a fost efectuat pe bucşa B2 de formă conică cu unghiul de conicitate 

=10o, figura 4.6. Geometria bucşei este variabilă funcţie de grosimea „g” la valorile 40 mm, 

45 mm şi 65 mm. Rezultatele sunt prezentate numeric în tabelul 4.6, unde VM reprezintă 

tensiunea echivalentă von Mises în bucşă sau în piesă. 

Tabel 4.6 

Tensiuni în piesă şi în bucşă conică =10o  ; =0o  ;  FY=1220000 N 

Bucşă conică B2 

=10o   

=0o     

FY=1220000 N 

Tensiuni în bucşă conică =10o  

; =0o  ;  FY=1220000 N 

Tensiuni în piesă pentru 

bucşă conică =10o  ;  =0o 

;   FY=1220000 N 

VM [N] VM [N] VM [N] VM [N] VM [N] VM [N] 

g=40  

mm 

g=45 

mm 

g=65 

mm 

g=40  

mm 

g=45 

mm 

g=65 

mm 

Bucșă Oțel 326.1 320.5 226.4 220.92 222.59 222.59 

Bucșă Bronz 286.56 243.87 184.78 215.7 231.09 231.09 

Bucșă Plastic 141.78 130.73 84.297 244.88 286.4 286.4 

 

Rezultatele sunt comparate grafic, în următoarele figuri: 

o figura 4.50 – tensiuni în bucşa conică B2 cu unghi de conicitate =10o  ; =0o  

FY=1220000 N din diverse grosimi şi materiale; din figură rezultă că, tensiunea în 

bucşă este influenţată semnificativ de material şi de grosimea bucşei. 

o figura 4.51 – tensiuni în piesă pentru bucşa conică B2 cu unghi de conicitate 

=10o  ; =0o  ;  FY=1220000 N din diverse grosimi şi materiale; din figură rezultă că, 

tensiunea în piesă nu este influenţată semnificativ de material şi grosimea bucşei; se 

remarcă totuşi că odată cu creşterea grosimii bucşei, tensiunea în piesă devine mai 

mare decât în bucşă. 
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Tensiuni in piesa pentru bucsa conica Beta=10 grade

a=0o    FY=1220000 N
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Fig. 4.52 Tensiuni în bucşa conică B2 cu 

=10o ; =0o  ;  FY=1220000 N ;  g=45 mm ;  

Fig. 4.53 Tensiuni în piesă ptr. bucşa conică 

B2 cu =10o ; g=45 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N 
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Figurile 4.54 ÷ 4.56 prezintă distribuţia tensiunii von Mises în ansamblul presei şi 

valoarea tensiunii maxime în bucşa conică B2 cu =10o  ; =0o  ;  FY=1220000 N ; g=45 mm. 

Figurile 4.57 ÷ 4.59 prezintă distribuţia tensiunii von Mises în ansamblul presei şi 

valoarea tensiunii maxime în bucşa conică B2 cu =10o  ; =0o  ;  FY=1220000 N; g=65 mm. 

 

 

Fig. 4.54 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=45 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Oţel  ; VM max=320.5 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.55 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=45 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Bronz  ; VM max=243.87 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.56 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=45 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Plastic ; VM max=130.73 MPa 
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Fig. 4.57 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=65 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ; 

 Oțel ; VM max=226.4 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.58 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=65 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Bronz ; VM max=184.78 MPa 

 

 

 

 

 

Fig. 4.59 Tensiuni în bucşa 

conică B2 cu g=65 mm  ; =0o  ;  

FY=1220000 N;  

=10o  ;  

Plastic ; VM max=84.297 MPa 
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4.7. Influenţa modificării geometriei poansonului 

 

Acest studiu a fost efectuat pe bucşa B1 de formă cilindrică, din oţel, figura 4.7, de 

grosime g=40 mm. Pentru acest studiu geometria poansonului a fost modificată, prin crearea 

unei porţiuni cilindrice de înălţime 50 mm cu rază de racordare R=20 mm, figura 4.60. Forţa 

F=1.220.000 N se va aplica normal, deci fără unghi de înclinare, pe suprafaţa superioară a 

porţiunii cilindrice, figura 4.61. Ansamblul se va fixa prin restrângere de tip Fixed pe planul 

inferior al plăcii de bază, figura 4.62.   

Rezultatele sunt prezentate numeric în figurile 4.63 ÷ 4.65. 

 

Fig. 4.60 Geometria noului poanson 

 

Fig. 4.61 Aplicarea forţei 

F=1.220.000 N pe suprafaţa 

superioară a porţiunii 

cilindrice 

 

Fig. 4.62 Restrângeri Fixed 

pe placa de bază a 

ansamblului 
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Fig. 4.63 Tensiuni în piesă 

pentru bucşa cilindrică B1 din 

Oţel g=40 mm şi unghi de 

înclinare al forţei F =0o
 ; 

 VM max=530.1 MPa – Vedere 1 

 

Fig. 4.64 Tensiuni în piesă 

pentru bucşa cilindrică B1 din 

Oţel g=40 mm şi unghi de 

înclinare al forţei F =0o
 ;  

VM max=530.1 MPa – Vedere 2 

 

Fig. 4.65 Deplasări în bucşa 

cilindrică B1 din Oţel g=40 

mm şi unghi de înclinare al 

forţei F =0o
 ; =0.144 mm 
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4.8. Concluzii asupra elementelor folosite în procesul de simulare 

 

4.8.1. Bucşe cilindrice 

Bucşele sunt părți componente a ansamblului ștanței cele mai solicitate la uzură. 

o Creșterea grosimii plăcii superioare g de la 40 mm la 65 mm face ca tensiunile 

echivalente VM  să scadă (cu 43,22% în cazul =0 și cu 27,17% pentru =10˚,unghiul  

reprezentând uzurile de pe coloanele de ghidare); 

o Valoarea tensiunii VM  în piesa de debitat scade cu 2,94% pentru unghiul =0 și cu 

0,54% pentru unghiul =10˚,deci procesul tehnologic de debitare nu are de suferit; 

o Uzurile ce apar pe coloanele de ghidare fac ca tensiunile echivalente VM  să fie 

semnificative în bucșele de ghidare când placa superioară are o dimensiune mai mare și 

anume g=65 mm și unghiul =10˚.Față de situația fără uzură =0 valoarea  VM  crește          

cu   19,4%, procesul tehnologic se îmbunătățește cu 25,6%; 

o Deformațiile  din placa superioară nu se modifică semnificativ funcție de uzura 

coloanelor(unghiul ) dar scad ca și valoare (în mod firesc) odată cu creșterea grosimii g. 

 

4.8.2.Bucşe din materiale plastice 

 

Au fost testate trei tipuri de materiale pentru bucșe cilindrice (oțel,bronz și material 

plastic pentru o ștanță cu unghiul =0 deci fără uzuri. 

Pentru aceeași grosime a plăcii superioare tensiunile echivalente VM  scad față de 

bucșa din oțel cu 16,64% la cele din bronz și cu 52,17% la cele din plastic,în timp ce forța  de 

tăiere crește cu 0,57% la bronz și 14,48% la cele din plastic. 

Pentru cazul grosimii celei mai mari a plăcii superioare g=65 mm VM în bucșa de 

plastic față de oțel scade cu 62,98% iar forța de tăiere crește cu 30,5%. 

Din acest punct de vedere se recomandă bucșe cilindrice confecționate din material 

plastic, pentru că sunt mult mai ieftine și asigură o interschimbabilitate elastică în procesul de 

fabricație. 

 

4.8.3.Bucşe conice 

 

Principalul parametru studiat pentru bucșa conică la o grosime de 40 mm a plăcii 

superioare este unghiul β(3,7˚÷10˚) 

Se observă la fel ca și la bucșa cilindrică o scădere a tensiunii echivalente von Mises 

din bucșă   funcție de material și de unghiul β. 

Astfel pentru același material în funcție de unghiul β , VM  scade de la 3,7˚ la 5˚ cu 

13,4% pentru oțel,cu 1,82% pentru bronz și cu 9,02% pentru material plastic. 
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Tensiunile pentru piesa de ştanţat au o variație nesemnificativă funcție de materialul 

bucșei și de unghiul de înclinare β a suprafeței exterioare de maxim 14,73% între bucșa 

confecționată din oțel și material plastic (β=3,7˚); 4,8% pentru unghiul β=3,7˚ și respectiv    

β= 10˚ la materialul plastic. 

Dacă se compară cazul cel mai favorabil pentru bucșele confecționate din material 

plastic (pentru g=40 mm si =0˚),una cilindrică și una conică,tensiunea cea mai mare din 

bucșa cilindrică VM=172,07Mpa a scăzut pentru una conică la VM=141,78MPa(β=10˚),adică 

cu 17,6% iar tensiunea la tăierea piesei a scăzut de la 274,17Mpa la 244,88Mpa deci cu 

10,67%. 

Din acest motiv ținând seama de costul ridicat se recomandă utilizarea bucşelor 

cilindrice confecţionate din material plastic. 

 

4.8.4. Geometria poansonului 

 

Din figura 4.60 rezultă că valoarea tensiunii maxime este de VM max=530.1 MPa, dar 

poziţia acesteia nu mai este localizată pe bucşe, ci s-a localizat pe marginea ștanţei. Din 

figura 4.61 rezultă că valoarea tensiunii maxime este de VM max=527.2 MPa, iar în piesa 

profilată a poansonului este de 515.2 MPa, ambele localizate la marginea conturului. În 

restul ansamblului: bucşe, placă superioară, poanson, placă de bază, tensiunile sunt foarte 

mici. Deci tensiunea este maximă acolo unde are loc ruperea piesei prin ştanţare, ceea ce 

confirmă această variantă de geometrie a poansonului optimă în raport cu geometria sa 

anterioară. 

Deplasarea maximă s-a înregistrat pe suprafaţa superioară a porţiunii cilindrice a 

poansonului, valoarea acesteia =0.144 mm fiind mult mai mică decât valorile din tabelul 4.3. 

 

 

 

4.9. Contribuţii 

 

 Studiul stării de tensiuni și deformații în bucșele de ghidare cilindrice și conice 

executate din același material sau din materiale diferite (oțel,bronz și materiale 

plastice). 

 Optimizarea modelului unei ștanțe studiate cu Metoda elementelor finite cu privire 

la modul de încărcare a poansonului,în vederea comportării acesteia cât mai 

apropiat de procesul tehnologic din exploatare. 
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CAPITOLUL 5  

 

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A DATELOR OBŢINUTE ÎN PROCESUL 

DE ŞTANŢARE LA RECE PENTRU DIFERITE CONDIŢII ŞI REGIMURI 

DE LUCRU 

 

 

5.1. Datele iniţiale de analiză experimentală 

 

 În cadrul proiectării şi execuţiei propriu-zise a pieselor ştanţate şi matriţate, rolul 

primordial pentru respectarea cotelor, toleranțelor şi execuţiei propriu-zise a piesei îl 

reprezintă părțile active corelate cu o bună ghidare a ansamblului în exploatarea pe prese.  

Pentru a obţine piese conforme cu cerinţele impuse în industria auto este necesară o 

păstrare în procesul de fabricație, a cotelor inițiale ale părților active la ansamblul poanson-

placă activă.  

Respectarea cotelor inițiale este influențată de mai mulți factori. Primul se referă la 

execuţia propriu-zisă a poansonului şi a plăcii active şi constă în respectarea calităţii 

materialului prescris, în cazul dat C120, urmată de respectarea întru totul a procesului 

tehnologic, cu maşini specializate în 3D cu comandă numerică și verificare pe mașini de 

măsurat în 3D. 

Se ține cont de respectarea întru totul a tratamentului termic intermediar, astfel încât 

să rezulte un ansamblu performant cu muchii tăietoare prelucrate în stare călire + revenire 

pe mașini unelte performante în 3D, asigurând astfel câmpul de toleranță necesar în 

condițiile păstrării unei durități în zona de lucru ( de tăiere) de minim 50-55 HRC. 

După realizarea acestor deziderate absolut obligatorii pentru un SDV acreditat în 

AUTOMOTIVE și realizarea asamblării SDV-ului, a punerii la punct (tușare, verificare, 

control) în condițiile realizării de piese conforme pe un utilaj aflat în dotarea beneficiarului- 

Dacia Logan Mioveni s-a trecut la urmărirea propriu-zisă în exploatare a ştanţei pe o presă 

tip Komatsu -2000. 

Ștanța analizată este o ștanță de perforare şi decupare. 

Materialul folosit pentru piesă  este o tablă decapată pentru ambutisare: TDA-3mm. 

Condiţiile de lucru: 3 schimburi de 8 ore x 5 zile pe săptămână. 

În perioada analizată s-au evidenţiat prin fișe de urmărire individuale, fișe de 

măsurători ale părților active, comportamentul acestora în fabricație de serie mare și masă, 

evoluția uzurii  părților active în funcție de numărul de ore de funcționare, numărul posibil de 

ascuțiri, fișe de măsurători ale coloanelor și bucșelor de ghidare în condiții de lubrefiere 

normală şi forţată și indicarea soluțiilor optime pentru realizarea de piese conforme. 
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Piesa realizată face parte din ansamblul telescop Dacia Logan cu denumire 

“COUPELLE RESSORT”, parte componentă a programului de fabricaţie Renault cu toate 

condiţiile impuse de marcă. 

Prima din aceste condiții a fost realizarea de 100.000 piese conforme cu SDV-ul 

acreditat ca “BUN DE EXECUŢIE”, cerinţă realizată în perioada 2004-2005. 

Studiul de caz a fost realizat în perioada 04.04.2013-25.04.2013 pe SDV-u iniţial aflat 

in proprietatea Dacia Mioveni, secția Prese pe un utilaj Komatsu-2000. 

Într-o exploatare conformă, liniară, s-au efectuat  fişe de măsurători în 3D pentru 

ponsoanele de perforare Ø6+0,03 şi Ø6,7-0,01. 

 

 

5.2. Realizarea măsurătorilor pe maşina de control  Derby-Etalon 

 

Măsurătorile s-au efectuat cu ajutorul maşinii Derby – Etalon, prezentată in figura 5.1, 

în următoarele condiţii impuse: 

 

 Măsurători uzură poansoane; 

 Măsurători uzură coloane de ghidare; 

 Măsurători indicii de performanţă  a pieselor în condiţii de lubrifiere normală, 

forţată şi redusă, pe trei tipuri de piese din cadrul subansamblului „telescop 

DACIA LOGAN X90”; 

 Măsurători indici de performanţă a pieselor finite realizate, prin comparare cu 

macheta de control (piesa ideală). 

 

.  Rapoartele cu rezultatele de măsurare pe poansoane noi (figura 5.2 ) şi uzate 

(figura 5.3 ) cu cota  Ø6+0,03  sunt prezentate în tabelul 5.1, iar pentru  poansoanele noi (figura 

5.4 ) şi uzate (figura 5.5) cu cota Ø6,7-0,01, rapoartele sunt prezentate în tabelul 5.2. Aceste 

poansoane  au fost folosite la realizarea a 30.000 piese. 

 

Raport măsurare poanson Ø6+0,03                                            Tabel 5.1. 

Poanson Ø6+0,03 

Nr  crt Poanson nou Poanson după realizarea a 30.000 de 

piese 

1 Ø 6,032 Ø 6,031 

2 Ø 6,033 Ø 6,028 

3 Ø 6,038 Ø 6,025 

4 Ø 6,036 Ø 6,030 

5 Ø 6,032 Ø 6,022 

6 Ø 6,038 Ø 6,027 

 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
 

 

 

 

Ing. Silviu Dan Avram   79 

 

 

 

Fig. 5.1 Aparat de măsură 3D Derby – Etalon 

 

 

Raport măsurare poanson Ø6,7-0,01                             Tabel 5.2. 

 

Poanson Ø 6,7-0,01 

Nr  crt Poanson nou Poanson după realizarea a 30.000 de 

piese 

1 Ø 6,696 Ø 6,692 

2 Ø 6,698 Ø 6,696 

3 Ø 6,699 Ø 6,690 

4 Ø 6,700 Ø 6,689 

5 Ø 6,701 Ø 6,694 

6 Ø 6,698 Ø 6,698 
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Fig. 5.2. Măsurare poanson nou de Ø6+0,03 

 

 

Fig. 5.3 Măsurare poanson uzat de Ø6+0,03 

 

 Constatare 1: Din rapoartele de măsurare, se constată  că după maxim 25.000 piese 

perforate trebuie corijate cotele poansonului,  cota în placa activă nefiind influenţată. 
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Fig. 5.4. Măsurare poanson nou de Ø 6,7-0,01 

 

 

 

Fig. 5.5 Măsurare poanson uzat de Ø 6,7-0,01 
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În pasul următor, s-a trecut la verificarea coloanelor și bucșelor de ghidare noi și 

uzate care au fost folosite la realizarea a 30.000 de piese cu cota nominală Ø78-0,03/-0,01 

rezultând următoarele măsurători redate  în tabelul 5.3. 

 

Raport măsurare coloane de ghidare Ø78-0,03/-0,01                          Tabel 5.3. 

 

Coloana de ghidare Ø78-0,03/-0,01 

Nr  crt Coloana de ghidare nouă Coloana de ghidare după realizarea a 30.000 de 

piese 

1 Ø 78,998 Ø 78,910 

2 Ø 78,996 Ø 78,920 

3 Ø 78,998 Ø 78,920 

4 Ø 78,999 Ø 78,911 

5 Ø 78,996 Ø 78,915 

 

Constatare 2: Se observă o uzură a coloanelor de ghidare în limite normale, deci, 

fără o influenţă asupra conformităţii pieselor finite. În condiţii de lubrefiere normală s-au 

obţinut 30.000 piese conforme . 

 

Analiza experimentală s-a efectuat asupra procesului de fabricaţie în următoarele 

condiţii de lucru: 

 

 Ştanţă conformă; 

 Presa Komatsu 2000; 

 Regim de lucru normal; 

 Lubrifiere normală. 

 

          5.3.Concluzii  

 

Până la un lot de 25.000 piese poansoanele nu trebuiesc reascuţite, cota în placa 

activă nefiind influenţată. 

Până la 30.000 piese în condiții de lubrifiere normală elementele de ghidare nu suferă 

uzură majoră de natură a influența conformitatea pieselor realizate. 

 

După obținerea acestor concluzii se face o analiză experimentală propriu-zisă pe 

acelaşi lot la reperul Coupelle resort - 451 , în regim de 10 piese produse în cadrul lotului 

studiat de 30.000 bucăți. 
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5.4. Analiza experimentală la piesa Coupelle resort - 451 

 

 

Cu rigurozitatea necesară într-o astfel de cercetare, au fost gândite 4 programe de 

măsurare cu prelucrarea statistică a datelor, folosind funcția Gauss și particularizând 25 de 

relații(cuprinse in tabelele 5.5-5.36 rapoarte de masurare) pentru fiecare combinație de 

lucru.În final s-au ridicat diagramele Gauss de distribuție pentru a vedea cât timp procesul 

tehnologic de ștanțare este stabil și cât de mult poate crește productivitattea muncii în funcție 

de numărul de piese din lot  atunci când se aplică soluția inovatoare de lubrifiere forțată a 

elementelor de ghidare(bucșe și coloane de ghidare). 

 

5.4.1. Programul de măsurare 

 

Analiza s-a făcut pe piesa Coupelle resort - 451, prezentată în figurile 5.6, 5.7 şi 5.8. 

 

Măsurarea piesei s-a  efectuat pe mașina 3D Derby – Etalon reprezentată în figura 

5.1 și cu următoarele caracteristici tehnice  (tabelul 5.4) [99]. 

 

 

Caracteristici tehnice masina de măsurat 3D Derby-Etalon           Tabelul 5.4 

Nr. 

Crt. 

Caracteristici tehnice Valori 

1 Domeniu de măsurare Metric 

2 Repetabilitate 0.004 mm 

3 Dimensional 0.0002 mm 

4 Spațial 0.010 mm 

5 Rezoluție 0.0000625 mm 

6 Zona de afișaj F 9999.999 

7 Dimensiuni de măsurare 550 x 650 x 450 mm 

8 Masa mașinii 180 kg 

9 Temperatura de operare 13oC ÷ 35 oC 

10 Alimentare cu aer 4.8 bar ÷ 8.3 bar 

11 Alimentare cu energie electrică 220 V / 50 Hz 

12 Dotări  Imprimantă format A4 

 

 Măsurătorile s-au efectuat după un program în concepţie proprie a  firmei Renault, 

compatibil cu sistemul CAD – Catia 5, folosit pentru tot ansamblul DACIA LOGAN.  
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Fig. 5.6. Coupelle resort – 451 – desen de execuţie 

 

 

          Rapoartele de măsurare sunt prezentate în tabelele 5.5 - 5.8. 
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Fig 5.7. Coupelle resort – 451 – vedere piesă în cadrul operației de măsurare 

 

 

 

Fig 5.8. Măsurare în puncte diferite:  Coupelle resort - 451 
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     Raport măsurare  1                                                                                    Tabelul 5.5.  

 
Student Drd.ing.D.S.Avram 

Raport măsurare                                                           
2013 

Nr.Raport 

Denumire:Couppelle resort 
(Moyen de Mesure) 

Verificat:3D:Macheta de măsurat 

Stânga 

Nr.Reper:5040003451  

                           Ind.G. Operator DEA:Avram S.D. 

Aliniere MDM-G 

Plane 1_Baza 4 
patine 
         Flatness 

                                                                                                

Limit 
No.of 
points 

0.050 
4 

Measured 
Std.Dev. 

0.008 
0.006 

Min.Value 
Max.Value 

-0.004 
0.004 

Point 1 Ref.                                                                                                                                   Referința 

                                          
                                      
x 
Point                            
y  
                                      
z 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000 433.000 432.900 0.000  

0.000 0.000 -112.000 -112.010 0.000  

0.000 0.000 3.000 3.020 0.000  

Piloți centare 

Pilote 1 XPZP 

                                         

                                     

x 

Centre 

                                     

z 

Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 116.852 116.852 0.036  

      

-0.100 0.100 178.724 178.684 -0.040  

-0.070 -0.020 20.000 19.944 -0.056  

Pilote 2 ZP 

  

                                    x 

Centre 

                                    z 

Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 70.385 70.352 0.03  

      

-0.100 0.100 178.724 178.729 0.005  

-0.070 -0.020 20.000 19.951 -0.049  

Gauri MAP 

Circle 1 MAP 

 
                                  x 

Centre 

                                  z 

Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 135.370 135.379 0.009  

      

-0.100 0.100 136.075 136.028 -0.047  

0.000 0.015 6.000 6.012 0.012  

Circle 2 MAP 

 

                                  x 

Centre 
                                 z 

Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 478.792 478.737 -0.055  

      

-0.100 0.100 160.569 160.537 -0.032  

0.000 0.015 6.000 6.003 0.003  

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 
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        Raport măsurare  2                                                                                   Tabelul 5.6 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Măsurare Couppelle resort 5040003451 

Volum pastille 5mm(YS) 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.000 -0.100 0.100 131.494 -77.755 81.610 -0.001 -0.023 0.015 -0.027 

2 0.000 -0.100 0.100 130.832 -77.427 81.418 -0.001 -0.026 0.017 -0.031 

3 0.000 -0.100 0.100 130.496 -77.170 81.637 0.000 -0.015 0.010 -0.019 

4 0.000 -0.100 0.100 60.434 -77.343 77.536 0.000 -0.012 0.006 -0.013 

5 0.000 -0.100 0.100 61.691 -78.329 76.806 0.000 0.003 -0.001 0.003 

6 0.000 -0.100 0.100 61.187 -77.477 77.858 -0.001 -0.014 0.007 -0.015 

 

            

 
Poziții pastille 5 mm (YS) 

Pastila 1 

 

                       x 

Centre           y 
                       z 

Diameter  

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.250 0.250 130.000 130.030 0.030  

-0.250 0.250 -77.045 -77.099 -0.053  

-0.250 0.250 81.800 81.777 -0.023  

-0.200 0.200 12.000 12.111 0.111  

Pastila 2 

                        

                      x 

Centre          y                
                      z 

Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.250 0.250 61.000 60.913 -0.087  

-0.250 0.250 -77.235 -77.203 0.032  

-0.250 0.250 77.000 77.095 0.095  

-0.200 0.200 12.000 12.129 0.129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 6 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.017 

Std.deviation 0.012 

Max.Value 0.03 

Min.Value -0.031 
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      Raport măsurare  3                                                                                       Tabelul 5.7  

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Măsurare Couppelle resort 5040003451 

Puncte pt planeitate ref. X 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.100 -0.020 0.020 43.000 -
109.212 

8.581 -0.012 0.000 0.000 0.012 

2 0.100 -0.020 0.020 43.000 -
109.313 

28.544 -0.002 0.000 0.000 0.002 

3 0.100 -0.020 0.020 43.000 -
110.396 

28.299 0.000 0.000 0.000 -0.001 

4 0.100 -0.020 0.020 43.000 -
110.798 

7.680 -0.009 0.000 0.000 0.009 

 

            

 

Puncte pt planeitate ref Z 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 -0.020 -0.020 0.020 43.495 -109.022 3.000 0.000 0.000 -0.001 0.001 

2 -0.020 -0.020 0.020 47.355 -109.110 3.000 0.000 0.000 0.007 -0.007 

3 -0.020 -0.020 0.020 47.564 -110.519 3.000 0.000 0.000 0.009 -0.009 

4 -0.020 -0.020 0.020 44.439 -110.994 3.000 0.000 0.000 -0.001 0.001 

5 -0.020 -0.020 0.020 140.397 -109.544 3.000 0.000 0.000 0.016 -0.016 

6 -0.020 -0.020 0.020 140.467 -109.285 3.000 0.000 0.000 0.010 -0.010 

7 -0.020 -0.020 0.020 140.456 -110.823 3.000 0.000 0.000 0.011 -0.011 

8 -0.020 -0.020 0.020 140.409 -110.366 3.000 0.000 0.000 0.016 -0.016 

 

         

 

   

 

S 

PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 4 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.005 

Std.deviation 0.006 

Max.Value 0.012 

Min.Value -0.001 

Number of 
points 

8 

 Out of 
Tolerance 

0 

Performance 100% 

Mean -0.009 

Std.deviation 0.007 
Max.Value 0.001 

Min.Value -0.016 
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                                                                                             Tabelul 5.8  

     Raport măsurare  4 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Măsurare Couppelle resort 5040003451 

Volum pastile 5mm(YS) 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.000 -0.100 0.100 131.494 -77.755 81.610 -0.001 -0.023 0.015 -0.027 

2 0.000 -0.100 0.100 130.832 -77.427 81.418 -0.001 -0.026 0.017 -0.031 

3 0.000 -0.100 0.100 130.496 -77.170 81.637 0.000 -0.015 0.010 -0.019 

4 0.000 -0.100 0.100 60.434 -77.343 77.536 0.000 -0.012 0.006 -0.013 

5 0.000 -0.100 0.100 61.691 -78.329 76.806 0.000 0.003 -0.001 0.003 

6 0.000 -0.100 0.100 61.187 -77.477 77.858 -0.001 -0.014 0.007 -0.015 

 

            

 
Poziții pastile 5 mm (YS) 

Pastila 1 

 
                       
x 
Centre           
y 
                       
z 
Diameter  

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.250 0.250 130.000 130.030 0.030  

-0.250 0.250 -77.045 -77.099 -0.053  

-0.250 0.250 81.800 81.777 -0.023  

-0.200 0.200 12.000 12.111 0.111  

Pastila 2 

                        
                      
x Centre          
y                
                      
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.250 0.250 61.000 60.913 -0.087  

-0.250 0.250 -77.235 -77.203 0.032  

-0.250 0.250 77.000 77.095 0.095  

-0.200 0.200 12.000 12.129 0.129  

 

 

 

5.4.2. Concluzii experiment piesa Cuppelle resort 

 

În condiții de lucru stabilite fără reascuțiri ale poansoanelor și cu elemente de ghidare 

folosite în regim de lubrefiere normal s-au obținut 25.000 piese conforme în raport cu indicele 

de performanţă de 100 %, aşa cum rezultă din rapoartele și diagramele de măsurare a 

pieselor raportate la macheta de control considerată ideală. 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 6 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.017 

Std.deviation 0.012 

Max.Value 0.03 

Min.Value -0.031 
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5.5. Analiza experimentală la piesa Guseu 922-923 

 

5.5.1. Programul de măsurare 

 

S-a analizat experimental un lot de 50.000 de piese Guseu 922-923, realizate în 

condiții de lucru specifice secției de presare pe o presa Komatsu 2000 in următoarele condiții 

impuse  de lubrifiere la elemente de ghidare: 

 

 Lubrifiere normală; 

 Lubrifiere forțată; 

 Lubrifiere redusă, 

cu o rata de măsurare de 10 piese la 1000 bucați realizate.  

 

  Măsurătorile s-au realizat pe mașina de masurat 3D Derby – Etalon prezentată în fig 

5.1 și cu caracteristicile tehnice prezentate în tabelul 5.4[99, 91]. 

 

Rapoartele măsurătorilor sunt prezentate în tabelele 5.9 ÷ 5.17, iar reprezentările 

grafice ale măsurătorilor în figurile 5.11 ÷ 5.19. 

 

Analiza experimentală s-a făcut  pe piesa Guseu 922-923, prezentată în figura 5.9.și 

în figura 5.10. 

 

 Rapoartele prezentate reprezintă forma finală corespunzătoare indicelui de 

performanţă solicitat de operaţie şi piesa reper. Măsurătorile însă au fost în număr mai mare 

pentru a se corija inadvertenţele tehnologice care apar în procesul de execuţie. Remedierea 

s-a efectuat prin demontarea ansamblului ştanţei, tuşarea elementelor active şi verificare în 

sistem a organelor de ansamblare şi centrare.  
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Fig. 5.9 Guseu 922-923 –vedere piesă în cadrul operației de măsurare 

 

 

Fig.5.10 Guseu 922-923 –desen de execuţie 
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Ing. Silviu Dan Avram   92 

 

 

Fig.5.11. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere normală 
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                                                                                           Tabelul 5.9. 

Raport de măsurare 5  

Raport măsurare volum deschideri laterale în cazul lubrifierii normale  

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa1_922 Gauche_ 2013 

Volum deschideri laterale(ouverture de bords) 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.000 0.000 2367.589 -657.747 2.205 -0.762 0.005 -0.170 -0.780 

SP-2 0.000 -1.000 0.000 2364.526 -679.509 15.358 -0.046 0.000 -0.010 -0.047 

SP-3 0.000 -1.000 0.000 2361.830 -657.033 28.022 -0.816 0.005 -0.182 -0.836 

SP-4 0.000 -1.000 0.000 2360.318 -678.882 34.226 -0.110 0.001 -0.025 -0.713 

SP-5 0.000 -1.000 0.000 2357.777 -638.987 49.628 -0.731 0.008 -0.312 -0.765 

SP-6 0.000 -1.000 0.000 2355.669 -674.900 50.674 -1.418 0.002 -0.093 -1.428 

SP-7 0.000 -1.000 0.000 2359.206 -611.181 47.024 -0.703 0.012 -0.458 -0.750 

SP-8 0.000 -1.000 0.000 2350.154 -639.626 86.235 -0.740 0.011 -0.437 -0.789 

SP-9 0.000 -1.000 0.000 2348.617 -674.868 96.746 -0.692 0.004 -0.154 -0.709 

SP-10 0.000 -1.000 0.000 2353.411 -654.313 68.661 -0.617 0.007 -0.280 -0.648 

SP-11 0.000 -1.000 0.000 2344.496 -648.034 113.444 -0.383 0.012 -0.461 -0.434 

SP-12 0.000 -1.000 0.000 2342.577 -674.144 113.822 -0.823 0.005 -0.184 -0.843 

SP-13 0.000 -1.000 0.000 2339.786 -653.538 132.467 -0.781 0.012 -0.454 -0.831 

SP-14 0.000 -1.000 0.000 2338.559 -675.097 131.792 -0.844 0.005 -0.188 -1.864 

SP-15 0.000 -1.000 0.000 2446.110 -655.682 17.804 0.844 -0.006 0.224 -0.828 

SP-16 0.000 -1.000 0.000 2443.574 -679.173 29.803 0.699 -0.006 0.223 -0.723 

SP-17 0.000 -1.000 0.000 2439.652 -657.498 48.833 0.582 -0.006 0.242 -0.608 

SP-18 0.000 -1.000 0.000 2439.273 -677.194 49.120 0.733 -0.006 0.231 -0.759 

SP-19 0.000 -1.000 0.000 2436.923 -614.109 63.988 0.599 -0.009 0.335 -0.636 

SP-20 0.000 -1.000 0.000 2436.591 -648.699 64.119 0.460 -0.007 0.281 -0.491 

SP-21 0.000 -1.000 0.000 2436.415 -677.717 62.804 0.577 -0.006 0.240 -0.604 

SP-22 0.000 -1.000 0.000 2432.249 -656.613 83.361 0.821 -0.010 0.362 -0.861 

SP-23 0.000 -1.000 0.000 2427.859 -641.957 105.203 0.745 -0.011 0.434 -0.793 

SP-24 0.000 -1.000 0.000 2427.192 -675.776 105.516 0.500 -0.008 0.290 -0.532 

SP-25 0.000 -1.000 0.000 2420.339 -648.293 142.308 0.388 -0.014 0.533 -0.446 

SP-26 0.000 -1.000 0.000 2418.314 -675.765 146.182 0.459 -0.009 0.326 -0.495 

SP-27 0.000 -1.000 0.000 2423.042 -668.296 125.199 0.668 -0.010 0.372 -0.709 

 

 

 

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 27 

 Out of Tolerance 2 

Performance 93% 

Mean -0.733 

Std.deviation 0.380 

Max.Value -0.047 

Min.Value -1.864 
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Fig. 5.12. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere forţată 
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                                                                                               Tabel 5.10.  

Raport de măsurare 6  

Raport măsurare volum deschideri laterale în cazul lubrifierii forţate 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Volum deschideri laterale(ouverture de bords) 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.000 0.000 2367.589 -657.747 2.205 -0.762 0.005 -0.170 -0.780 

SP-2 0.000 -1.000 0.000 2364.526 -679.509 15.358 -0.046 0.000 -0.010 -0.047 

SP-3 0.000 -1.000 0.000 2361.830 -657.033 28.022 -0.816 0.005 -0.182 -0.836 

SP-4 0.000 -1.000 0.000 2360.318 -678.882 34.226 -0.110 0.001 -0.025 -0.713 

SP-5 0.000 -1.000 0.000 2357.777 -638.987 49.628 -0.731 0.008 -0.312 -0.765 

SP-6 0.000 -1.000 0.000 2356.669 -674.900 50.674 -0.418 0.002 -0.093 -0.428 

SP-7 0.000 -1.000 0.000 2359.206 -611.181 47.024 -0.703 0.012 -0.458 -0.750 

SP-8 0.000 -1.000 0.000 2350.154 -639.626 86.235 -0.740 0.011 -0.437 -0.789 

SP-9 0.000 -1.000 0.000 2348.617 -674.868 96.746 -0.692 0.004 -0.154 -0.709 

SP-10 0.000 -1.000 0.000 2353.411 -654.313 68.661 -0.617 0.007 -0.280 -0.648 

SP-11 0.000 -1.000 0.000 2344.496 -648.034 113.444 -0.383 0.012 -0.461 -0.434 

SP-12 0.000 -1.000 0.000 2342.577 -674.144 113.822 -0.823 0.005 -0.184 -0.843 

SP-13 0.000 -1.000 0.000 2339.786 -653.538 132.467 -0.781 0.012 -0.454 -0.831 

SP-14 0.000 -1.000 0.000 2338.559 -675.097 131.792 -0.844 0.005 -0.188 -0.864 

SP-15 0.000 -1.000 0.000 2446.110 -655.682 17.804 0.844 -0.006 0.224 -0.828 

SP-16 0.000 -1.000 0.000 2443.574 -679.173 29.803 0.699 -0.006 0.223 -0.723 

SP-17 0.000 -1.000 0.000 2439.652 -657.498 48.833 0.582 -0.006 0.242 -0.608 

SP-18 0.000 -1.000 0.000 2439.273 -677.194 49.120 0.733 -0.006 0.231 -0.759 

SP-19 0.000 -1.000 0.000 2436.923 -614.109 63.988 0.599 -0.009 0.335 -0.636 

SP-20 0.000 -1.000 0.000 2436.591 -648.699 64.119 0.460 -0.007 0.281 -0.491 

SP-21 0.000 -1.000 0.000 2436.415 -677.717 62.804 0.577 -0.006 0.240 -0.604 

SP-22 0.000 -1.000 0.000 2432.249 -656.613 83.361 0.821 -0.010 0.362 -0.861 

SP-23 0.000 -1.000 0.000 2427.859 -641.957 105.203 0.745 -0.011 0.434 -0.793 

SP-24 0.000 -1.000 0.000 2427.192 -675.776 105.516 0.500 -0.008 0.290 -0.532 

SP-25 0.000 -1.000 0.000 2420.339 -648.293 142.308 0.388 -0.014 0.533 -0.446 

SP-26 0.000 -1.000 0.000 2418.314 -675.765 146.182 0.459 -0.009 0.326 -0.495 

SP-27 0.000 -1.000 0.000 2423.042 -668.296 125.199 0.668 -0.010 0.372 -0.709 

 
 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 27 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.663 

Std.deviation 0.310 

Max.Value -0.047 

Min.Value -0.864 
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Fig 5.13. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere redusă 
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                                                                                                            Tabel 5.11.  

Raport de măsurare 7  

 

Raport măsurare volum deschideri laterale în cazul lubrifierii reduse 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa1_922 Gauche_ 2013 

Volum deschideri laterale(ouverture de bords) 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.000 0.000 2367.589 -657.747 2.205 -0.762 0.005 -0.170 -0.780 

SP-2 0.000 -1.000 0.000 2364.526 -679.509 15.358 -0.046 0.000 -0.010 -0.047 

SP-3 0.000 -1.000 0.000 2361.830 -657.033 28.022 -0.816 0.005 -0.182 -0.836 

SP-4 0.000 -1.000 0.000 2360.318 -678.882 34.226 -0.110 0.001 -0.025 -0.713 

SP-5 0.000 -1.000 0.000 2357.112 -638.987 49.628 -1.396 0.008 -0.312 -1.430 

SP-6 0.000 -1.000 0.000 2356.669 -674.900 50.674 -0.418 0.002 -0.093 -0.428 

SP-7 0.000 -1.000 0.000 2357.856 -611.181 47.024 -2.053 0.012 -0.458 -2.104 

SP-8 0.000 -1.000 0.000 2348.937 -639.626 86.235 -1.957 0.011 -0.437 -2.006 

SP-9 0.000 -1.000 0.000 2348.617 -674.868 96.746 -0.692 0.004 -0.154 -0.709 

SP-10 0.000 -1.000 0.000 2352.774 -654.313 68.661 -1.254 0.007 -0.280 -1.285 

SP-11 0.000 -1.000 0.000 2342.814 -648.034 113.444 -2.065 0.012 -0.461 -2.116 

SP-12 0.000 -1.000 0.000 2342.577 -674.144 113.822 -0.823 0.005 -0.184 -0.843 

SP-13 0.000 -1.000 0.000 2338.535 -653.538 132.467 -2.032 0.012 -0.454 -2.082 

SP-14 0.000 -1.000 0.000 2338.559 -675.097 131.792 -0.844 0.005 -0.188 -0.864 

SP-15 0.000 -1.000 0.000 2446.090 -655.682 17.804 1.004 -0.006 0.224 -1.028 

SP-16 0.000 -1.000 0.000 2443.274 -679.173 29.803 0.999 -0.006 0.223 -1.023 

SP-17 0.000 -1.000 0.000 2439.152 -657.498 48.833 1.082 -0.006 0.242 -1.108 

SP-18 0.000 -1.000 0.000 2438.973 -677.194 49.120 1.033 -0.006 0.231 -1.059 

SP-19 0.000 -1.000 0.000 2436.023 -614.109 63.988 1.499 -0.009 0.335 -1.536 

SP-20 0.000 -1.000 0.000 2435.791 -648.699 64.119 1.260 -0.007 0.281 -1.291 

SP-21 0.000 -1.000 0.000 2435.915 -677.717 62.804 1.077 -0.006 0.240 -1.104 

SP-22 0.000 -1.000 0.000 2431.449 -656.613 83.361 1.621 -0.010 0.362 -1.661 

SP-23 0.000 -1.000 0.000 2426.659 -641.957 105.203 1.945 -0.011 0.434 -1.993 

SP-24 0.000 -1.000 0.000 2426.392 -675.776 105.516 1.300 -0.008 0.290 -1.332 

SP-25 0.000 -1.000 0.000 2418.339 -648.293 142.308 2.388 -0.014 0.533 -2.446 

SP-26 0.000 -1.000 0.000 2417.314 -675.765 146.182 1.459 -0.009 .0326 -1.495 

SP-27 0.000 -1.000 0.000 2422.042 -668.296 125.199 1.668 -0.010 0.372 -1.709 

 

           

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 27 

 Out of Tolerance 19 

Performance 30% 

Mean -1.275 

Std.deviation 0.616 

Max.Value -0.047 

Min.Value -2.446 
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Fig 5.14. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere normală 
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       Raport de măsurare 8                                                                             Tabel 5.12.  

Raport măsurare volum suprafață plană în cazul lubrifierii normale 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa 1_922 Gauche 2013 

Volum suprafață plană 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -0.500 0.500 2377.906 -690.428 22.872 0.001 0.099 -0.001 0.099 

SP-2 0.000 -0.500 0.500 2425.526 -690.709 33.305 0.001 0.085 -0.001 0.085 

SP-3 0.000 -0.500 0.500 2414.613 -689.967 80.658 0.001 0.056 -0.001 0.056 

SP-4 0.000 -0.500 0.500 2368.876 -689.687 71.360 0.001 0.084 -0.001 0.084 

SP-5 0.000 -0.500 0.500 2397.301 -690.241 49.289 0.001 0.111 -0.002 0.111 

SP-6 0.000 -0.500 0.500 2355.646 -688.654 138.509 0.001 0.103 -0.001 0.103 

SP-7 0.000 -0.500 0.500 2402.721 -688.936 148.513 0.001 0.108 -0.002 0.108 

SP-8 0.000 -0.500 0.500 2362.772 -689.170 105.342 0.001 0.098 -0.001 0.098 

SP-9 0.000 -0.500 0.500 2405.745 -689.424 114.678 0.001 0.091 -0.001 0.091 

 

 
Contur-detourages 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.000 1.000 2353.779 -608.029 42.531 0.005 0.528 -0.007 0.528 

SP-2 0.000 -1.000 1.000 2351.752 -613.491 51.595 -0.219 -0.219 -0.237 -
0.327 

SP-3 0.000 -1.000 1.000 2346.667 -629.355 74.313 0.097 0.097 0.036 0.136 

SP-4 0.000 -1.000 1.000 2338.310 -639.684 110.489 -0.008 0.162 0.043 0.153 

SP-5 0.000 -1.000 1.000 2332.973 -650.633 134.490 -0.009 -0.602 -0.773 -
0.594 

SP-6 0.000 -1.000 1.000 2332.586 -672.443 138.744 0.169 -0.03 -0.189 -
0.194 

SP-7 0.000 -1.000 1.000 2352.599 -691.848 144.537 0.042 0.000 0.008 0.009 

SP-8 0.000 -1.000 1.000 2399.165 -692.004 154.931 -0.002 0.000 -0.006 0.006 

SP-9 0.000 -1.000 1.000 2419.415 -675.123 158.161 0.001 -0.007 -0.459 0.470 

SP-
10 

0.000 -1.000 1.000 2420.902 -651.733 154.559 0.102 -0.841 -1.165 -
1.459 

SP-
11 

0.000 -1.000 1.000 2424.392 -642.939 140.090 0.255 -0.561 -0.150 0.586 

SP-
12 

0.000 -1.000 1.000 2430.884 -634.978 111.362 0.030 -0.419 -0.111 0.434 

SP-
13 

0.000 -1.000 1.000 2436.489 -625.380 84.788 0.022 -0.329 -0.190 0.382 

SP-
14 

0.000 -1.000 1.000 2440.034 -611.394 69.017 0.041 -0.154 -0.186 -
0.215 

SP-
15 

0.000 -1.000 1.000 2441.315 -608.525 63.239 -0.004 -0.456 0.006 -
0.456 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 9 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.093 

Std.deviation 0.017 

Max.Value 0.111 

Min.Value 0.056 
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SP-
16 

0.000 -1.000 1.000 2441.869 -648.853 53.236 -0.112 -0.617 0.502 0.603 

SP-
17 

0.000 -1.000 1.000 2445.213 -655.427 37.753 -0.010 -0.478 0.043 -
0.480 

SP-
18 

0.000 -1.000 1.000 2448.882 -651.774 21.252 0.028 -0.223 0.124 -
0.257 

 

 

 
Fig 5.15. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere forțată 
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                                                                                         Tabel 5.13. 

Raport de măsurare 9  

 Raport măsurare volum suprafața plană în cazul lubrifierii forțate 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa 1_922 Gauche 2013 

Volum suprafață plană 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -0.500 0.500 2377.906 -690.428 22.872 0.001 0.099 -0.001 0.099 

SP-2 0.000 -0.500 0.500 2425.526 -690.709 33.305 0.001 0.085 -0.001 0.085 

SP-3 0.000 -0.500 0.500 2414.613 -689.967 80.658 0.001 0.056 -0.001 0.056 

SP-4 0.000 -0.500 0.500 2368.876 -689.687 71.360 0.001 0.084 -0.001 0.084 

SP-5 0.000 -0.500 0.500 2397.301 -690.241 49.289 0.001 0.111 -0.002 0.111 

SP-6 0.000 -0.500 0.500 2355.646 -688.654 138.509 0.001 0.103 -0.001 0.103 

SP-7 0.000 -0.500 0.500 2402.721 -688.936 148.513 0.001 0.108 -0.002 0.108 

SP-8 0.000 -0.500 0.500 2362.772 -689.170 105.342 0.001 0.098 -0.001 0.098 

SP-9 0.000 -0.500 0.500 2405.745 -689.424 114.678 0.001 0.091 -0.001 0.091 

 

 
Contur-detourages 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.000 1.000 2353.779 -608.029 42.531 0.005 0.528 -0.007 0.528 

SP-2 0.000 -1.000 1.000 2351.752 -613.491 51.595 -0.219 -0.219 -0.237 -
0.327 

SP-3 0.000 -1.000 1.000 2346.667 -629.355 74.313 0.097 0.097 0.036 0.136 

SP-4 0.000 -1.000 1.000 2338.310 -639.684 110.489 -0.008 0.162 0.043 0.153 

SP-5 0.000 -1.000 1.000 2332.973 -650.633 134.490 -0.009 -0.602 -0.773 -
0.594 

SP-6 0.000 -1.000 1.000 2332.586 -672.443 138.744 0.169 -0.03 -0.189 -
0.194 

SP-7 0.000 -1.000 1.000 2352.599 -691.848 144.537 0.042 0.000 0.008 0.009 

SP-8 0.000 -1.000 1.000 2399.165 -692.004 154.931 -0.002 0.000 -0.006 0.006 

SP-9 0.000 -1.000 1.000 2419.415 -675.123 158.161 0.001 -0.007 -0.459 0.470 

SP-
10 

0.000 -1.000 1.000 2420.902 -651.733 155.559 0.102 -0.841 -0.165 -
0.459 

SP-
11 

0.000 -1.000 1.000 2424.392 -642.939 140.090 0.255 -0.561 -0.150 0.586 

SP-
12 

0.000 -1.000 1.000 2430.884 -634.978 111.362 0.030 -0.419 -0.111 0.434 

SP- 0.000 -1.000 1.000 2436.489 -625.380 84.788 0.022 -0.329 -0.190 0.382 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 9 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.093 

Std.deviation 0.017 

Max.Value 0.111 

Min.Value 0.056 
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13 

SP-
14 

0.000 -1.000 1.000 2440.034 -611.394 69.017 0.041 -0.154 -0.186 -
0.215 

SP-
15 

0.000 -1.000 1.000 2441.315 -608.525 63.239 -0.004 -0.456 0.006 -
0.456 

SP-
16 

0.000 -1.000 1.000 2441.869 -648.853 53.236 -0.112 -0.617 0.502 0.603 

SP-
17 

0.000 -1.000 1.000 2445.213 -655.427 37.753 -0.010 -0.478 0.043 -
0.480 

SP-
18 

0.000 -1.000 1.000 2448.882 -651.774 21.252 0.028 -0.223 0.124 -
0.257 

 

 
Fig 5.16. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere redusă 
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                                                                                                  Tabel 5.14.  

Raport de măsurare 10  

Raport măsurare volum suprafaţă plană în cazul lubrifierii reduse 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa 1_922 Gauche 2013 

Volum suprafața plană 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -0.500 0.500 2377.906 -690.428 22.872 0.001 0.099 -0.001 0.099 

SP-2 0.000 -0.500 0.500 2425.526 -690.709 33.305 0.001 0.085 -0.001 0.085 

SP-3 0.000 -0.500 0.500 2414.613 -689.967 80.658 0.001 0.056 -0.001 0.056 

SP-4 0.000 -0.500 0.500 2368.876 -689.687 71.360 0.001 0.084 -0.001 0.084 

SP-5 0.000 -0.500 0.500 2397.301 -690.241 49.289 0.001 0.111 -0.002 0.111 

SP-6 0.000 -0.500 0.500 2355.646 -688.654 138.509 0.001 0.103 -0.001 0.103 

SP-7 0.000 -0.500 0.500 2402.721 -688.936 148.513 0.001 0.108 -0.002 0.108 

SP-8 0.000 -0.500 0.500 2362.772 -689.170 105.342 0.001 0.098 -0.001 0.098 

SP-9 0.000 -0.500 0.500 2405.745 -689.424 114.678 0.001 0.091 -0.001 0.091 

 

 
Contur-detourages 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.000 1.000 2353.779 -608.029 42.531 0.005 0.528 -0.007 0.528 

SP-2 0.000 -1.000 1.000 2351.752 -613.491 51.595 -0.219 -0.219 -0.237 -
1.327 

SP-3 0.000 -1.000 1.000 2346.667 -629.355 74.313 0.097 0.097 0.036 0.136 

SP-4 0.000 -1.000 1.000 2338.310 -639.684 110.489 -0.008 0.162 0.043 0.153 

SP-5 0.000 -1.000 1.000 2332.973 -650.633 134.490 -0.009 -0.602 -0.773 -
1.594 

SP-6 0.000 -1.000 1.000 2332.586 -672.443 138.744 0.169 -0.03 -0.189 -
0.194 

SP-7 0.000 -1.000 1.000 2352.599 -691.848 144.537 0.042 0.000 0.008 0.009 

SP-8 0.000 -1.000 1.000 2399.165 -692.004 154.931 -0.002 0.000 -0.006 -
0.006 

SP-9 0.000 -1.000 1.000 2419.415 -675.123 158.161 0.001 -0.007 -0.459 -
0.470 

SP-
10 

0.000 -1.000 1.000 2420.902 -651.733 154.559 0.102 -0.841 -1.165 -
1.459 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 9 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.093 

Std.deviation 0.017 

Max.Value 0.111 

Min.Value 0.056 
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SP-
11 

0.000 -1.000 1.000 2424.392 -642.939 140.090 0.255 -0.561 -0.150 -
0.586 

SP-
12 

0.000 -1.000 1.000 2430.884 -634.978 111.362 0.030 -0.419 -0.111 -
0.434 

SP-
13 

0.000 -1.000 1.000 2436.489 -625.380 84.788 0.022 -0.329 -0.190 -
0.382 

SP-
14 

0.000 -1.000 1.000 2440.034 -611.394 69.017 0.041 -0.154 -0.186 -
0.215 

SP-
15 

0.000 -1.000 1.000 2441.315 -608.525 63.239 -0.004 -0.456 0.006 -
1.456 

SP-
16 

0.000 -1.000 1.000 2441.869 -648.853 53.236 -0.112 -0.617 0.502 -
0.603 

SP-
17 

0.000 -1.000 1.000 2445.213 -655.427 37.753 -0.010 -0.478 0.043 -
1.480 

SP-
18 

0.000 -1.000 1.000 2448.882 -651.774 21.252 0.028 -0.223 0.124 -
0.257 
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Fig 5.17. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere normală 
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                                                                                   Tabel 5.15.  

Raport de măsurare 11 

Raport măsurare volum suprafaţă plană în cazul lubrifierii normale 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa1_922 Gauche_ 2013 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-
19 

0.000 -1.000 1.000 2450.687 -
650.210 

15.170 -0.062 -0.269 0.271 -0.387 

SP-
20 

0.000 -1.000 1.000 2450.814 -
659.200 

14.293 0.063 -0.004 -0.280 0.289 

SP-
21 

0.000 -1.000 1.000 2432.114 -
693.288 

22.949 0.164 -0.012 -0.737 0.755 

SP-
22 

0.000 -1.000 1.000 2432.480 -
693.222 

11.873 0.216 -0.015 -0.967 0.991 

SP-
23 

0.000 -1.000 1.000 2365.968 -
656.523 

-4.682 0.039 -0.003 -0.175 0.189 

SP-
24 

0.000 -1.000 1.000 2365.665 -
649.250 

-3.046 0.074 0.321 -0.322 0.400 

SP-
25 

0.000 -1.000 1.000 2364.142 -
652.571 

3.882 0.017 -0.154 -0.074 0.172 

SP-
26 

0.000 -1.000 1.000 2361.061 -
655.506 

17.859 -0.006 -0.549 0.029 0.550 

SP-
27 

0.000 -1.000 1.000 2356.567 -
650.408 

32.108 -0.113 -0.747 0.506 0.009 

SP-
28 

0.000 -1.000 1.000 2353.240 -
632.441 

43.492 -0.181 -0.169 0.811 0.845 

SP-
29 

0.000 -1.000 1.000 2353.996 -
612.858 

40.630 -0.123 0.309 0.551 -0.645 

SP-
30 

0.000 -1.000 1.000 2440.271 -
636.587 

61.715 -0.148 -0.248 0.664 -0.724 

SP-
31 

0.000 -1.000 1.000 2440.919 -
614.591 

60.992 -0.124 0.262 0.554 -0.625 

SP-
32 

0.000 -1.000 1.000 2449.292 -
669.078 

19.699 -0.001 0.081 0.006 -0.081 

SP-
33 

0.000 -1.000 1.000 2447.754 -
681.404 

26.254 0.074 -0.005 -0.332 0.340 

SP-
34 

0.000 -1.000 1.000 2364.290 -
668.590 

0.854 -0.005 0.797 0.043 -0.798 

SP-
35 

0.000 -1.000 1.000 2362.794 -
679.756 

7.269 0.083 -0.006 -0.370 0.374 

 

           

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 35 

 Out of Tolerance 1 

Performance 100% 

Mean -0.247 

Std.deviation 0.534 

Max.Value 0.991 

Min.Value -1.459 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
 

 

 

 

Ing. Silviu Dan Avram   107 

 

 

 

 

Fig 5.18. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere forţată 
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                                                                                       Tabel 5.16.  

Raport de măsurare 12 

Raport măsurare volum suprafaţă plană în cazul lubrifierii forţate 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa1_922 Gauche_ 2013 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-
19 

0.000 -1.000 1.000 2450.687 -
650.210 

15.170 -0.062 -0.269 0.271 -0.387 

SP-
20 

0.000 -1.000 1.000 2450.814 -
659.200 

14.293 0.063 -0.004 -0.280 0.289 

SP-
21 

0.000 -1.000 1.000 2432.114 -
693.288 

22.949 0.164 -0.012 -0.737 0.755 

SP-
22 

0.000 -1.000 1.000 2432.480 -
693.222 

11.873 0.216 -0.015 -0.967 0.991 

SP-
23 

0.000 -1.000 1.000 2365.968 -
656.523 

-4.682 0.039 -0.003 -0.175 0.189 

SP-
24 

0.000 -1.000 1.000 2365.665 -
649.250 

-3.046 0.074 0.321 -0.322 0.400 

SP-
25 

0.000 -1.000 1.000 2364.142 -
652.571 

3.882 0.017 -0.154 -0.074 0.172 

SP-
26 

0.000 -1.000 1.000 2361.061 -
655.506 

17.859 -0.006 -0.549 0.029 0.550 

SP-
27 

0.000 -1.000 1.000 2356.567 -
650.408 

32.108 -0.113 -0.747 0.506 0.009 

SP-
28 

0.000 -1.000 1.000 2353.240 -
632.441 

43.492 -0.181 -0.169 0.811 0.845 

SP-
29 

0.000 -1.000 1.000 2353.996 -
612.858 

40.630 -0.123 0.309 0.551 -0.645 

SP-
30 

0.000 -1.000 1.000 2440.271 -
636.587 

61.715 -0.148 -0.248 0.664 -0.724 

SP-
31 

0.000 -1.000 1.000 2440.919 -
614.591 

60.992 -0.124 0.262 0.554 -0.625 

SP-
32 

0.000 -1.000 1.000 2449.292 -
669.078 

19.699 -0.001 0.081 0.006 -0.081 

SP-
33 

0.000 -1.000 1.000 2447.754 -
681.404 

26.254 0.074 -0.005 -0.332 0.340 

SP-
34 

0.000 -1.000 1.000 2364.290 -
668.590 

0.854 -0.005 0.797 0.043 -0.798 

SP-
35 

0.000 -1.000 1.000 2362.794 -
679.756 

7.269 0.083 -0.006 -0.370 0.374 

 

           

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 35 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.220 

Std.deviation 0.507 

Max.Value 0.991 

Min.Value -0.798 
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Fig 5.19. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la lubrifiere redusă 
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                                                                                          Tabel 5.17.  

Raport de măsurare 13 

Raport măsurare volum suprafață plană în cazul lubrifierii reduse 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Piesa1_922 Gauche_ 2013 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-
19 

0.000 -1.000 1.000 2450.687 -650.210 15.170 -0.062 -0.269 0.271 -1.387 

SP-
20 

0.000 -1.000 1.000 2450.814 -659.200 14.293 0.063 -0.004 -0.280 0.289 

SP-
21 

0.000 -1.000 1.000 2432.114 -693.288 22.949 0.164 -0.012 -0.737 0.755 

SP-
22 

0.000 -1.000 1.000 2432.480 -693.222 11.873 0.216 -0.015 -0.967 0.991 

SP-
23 

0.000 -1.000 1.000 2365.968 -656.523 -4.682 0.039 -0.003 -0.175 0.189 

SP-
24 

0.000 -1.000 1.000 2365.665 -649.250 -3.046 0.074 0.321 -0.322 0.400 

SP-
25 

0.000 -1.000 1.000 2364.142 -652.571 3.882 0.017 -0.154 -0.074 -0.172 

SP-
26 

0.000 -1.000 1.000 2361.061 -655.506 17.859 -0.006 -0.549 0.029 -0.550 

SP-
27 

0.000 -1.000 1.000 2356.567 -650.408 32.108 -0.113 -0.747 0.506 0.009 

SP-
28 

0.000 -1.000 1.000 2353.240 -632.441 43.492 -0.181 -0.169 0.811 0.845 

SP-
29 

0.000 -1.000 1.000 2353.996 -612.858 40.630 -0.123 0.309 0.551 -1.645 

SP-
30 

0.000 -1.000 1.000 2440.271 -636.587 61.715 -0.148 -0.248 0.664 -1.724 

SP-
31 

0.000 -1.000 1.000 2440.919 -614.591 60.992 -0.124 0.262 0.554 -1.625 

SP-
32 

0.000 -1.000 1.000 2449.292 -669.078 19.699 -0.001 0.081 0.006 0.081 

SP-
33 

0.000 -1.000 1.000 2447.754 -681.404 26.254 0.074 -0.005 -0.332 0.340 

SP-
34 

0.000 -1.000 1.000 2364.290 -668.590 0.854 -0.005 0.797 0.043 0.798 

SP-
35 

0.000 -1.000 1.000 2362.794 -679.756 7.269 0.083 -0.006 -0.370 0.374 

 

           

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 35 

 Out of Tolerance 10 

Performance 71% 

Mean -0.510 

Std.deviation 0.471 

Max.Value 0.991 

Min.Value -1.798 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
 

 

 

 

Ing. Silviu Dan Avram   111 

 

 

          5.5.2.Concluzii experiment piesa Guseu 

 

Analiza experimentală efectuată pe lotul probă de 50.000 relevă în condițiile impuse 

următoarea rată de conformitate: 

o Elemente de ghidare cu lubrefiere normală prezentate în tabelul 5.20, procentul de 

conformitate este de 97,6 % 

Măsurători în procente lubrifiere normală                          Tabel 5.20 

Nr crt Măsuratoare 1în 

procente 

Măsuratoare 2 în 

procente 

Masurătoare 3 în procente 

1 97 100 100 

 

o Elemente de ghidare cu lubrefiere forțată reprezentată în tabelul 5.21, procentul de 

conformitate este de 97,6 % 

Măsurători în procente lubrifiere forţată                              Tabel 5.21 

Nr crt Măsurătoare 1în 

procente 

Măsurătoare 2 în 

procente 

Măsurătoare 3 în procente 

1 100 100 100 

 

o Elemente de ghidare cu lubrefiere redusă reprezentată în tabelul 5.22, procentul de 

conformitate este de 67 % 

 

Măsurători în procente lubrifiere redusă                            Tabel 5.22 

Nr crt Măsurătoare 1în 

procente 

Măsurătoare 2 în 

procente 

Măsurătoare 3 în procente 

1 30 100 71 

 

S-au făcut o serie de măsurători și pe macheta de control a piesei Guseu 922-923 

care sunt prezentate în tabelele 5.23 ÷ 5.30. 
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                                                                                                       Tabel 5.23  

Raport de măsurare 14  

          Raport măsurare macheta de control 

 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

Raport calitate                                                           
2013 

Nr.Raport 

Denumire:MAQUETTE DE CONTROLE 
CHAPE TETE ESSIEU G&D 

Verificat:            Macheta de control 

922/923 

Nr.Reper:60 40 002 922/923  

                           Operator DEA:Avram S.D. 

Coordonate Pinuleø20_4 buc 

Sphere 1 

Diameter                                        
                                     
                                      
x 
Centre                          
y 
                                      
z 

0.000 0.022 20.000 20.011 0.011  

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000  2238.335   

0.000 0.000  -743.910   

0.000 0.000  211.150   

Sphere 2 

Diameter                                        
                                     
                                      
x 
Centre                          
y 
                                      
z 

0.000 0.022 20.000 20.009 0.009  

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000  2472.565   

0.000 0.000  -745.615   

0.000 0.000  263.455   

Sphere 3 

Diameter                                        
                                     
                                      
x 
Centre                          
y 
                                      
z 

0.000 0.022 20.000 20.014 0.014  

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000  2557.605   

0.000 0.000  -751.485   

0.000 0.000  -117.115   

Sphere 4 

Diameter                                        
                                     
                                      
x 
Centre                          
y 
                                      
z 

0.000 0.022 20.000 20.002 0.002  

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000  2323.235   

0.000 0.000  -750.080   

0.000 0.000  -169.525   
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                                                                                               Tabel 5.24  

Raport de măsurare 15 

Raport măsurare macheta de control 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

Găuri Centrori_Poziții&dimensiuni 

Circle 1 

 
                                  
x 
Centre 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2401.790 2401.860 0.70  

      

-0.100 0.100 137.119 137.122 0.003  

0.000 0.018 14.000 14.009 0.009  

Circle 2 

 
                                  
x 
Centre 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2366.940 2367.006 0.066  

      

-0.100 0.100 82.252 82.239 -0.013  

0.000 0.018 14.000 14.015 0.015  

Circle 3 

 
                                  
x 
Centre 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2356.930 2357.012 0.088  

      

-0.100 0.100 127.105 127.103 -0.002  

0.000 0.015 8.000 8.003 0.003  

Circle 4 

 
                                  
x 
Centre 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2411.790 2411.845 0.055  

      

-0.100 0.100 92.279 92.297 00.018  

-0.150 0.050 8.000 8.002 0.002  

Poziție Joje 70 verticale 

Circle 5 

 
                                  
x 
Centre 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2356.982 2357.080 0.092  

      

-0.100 0.100 34.559 34.549 -0.010  

0.000 0.015 10.000 10.014 0.014  

Circle 6 

 
                                  
x 
Centre 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2359.390 2359.437 0.047  

      

-0.100 0.100 14.524 14.433 -0.091  

0.000 0.015 10.000 10.011 0.011  

Poziție găuri Joje laterale 

Circle 7 

 
                                  
x 
Centre                      

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2470.170 2470.220 0.050  

-0.100 0.100 -628.221 -682.231 -0.010  

-0.100 0.100 -61.787 -61.819 -0.032  

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 
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y 
                                  
z 
Diameter 

0.000 0.018 12.000 12.008 0.008  

Circle 8 

 
                                  
x 
Centre                      
y 
                                  
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 2380.370 2380.416 0.046  

-0.100 0.100 -628.221 -628.202 0.009  

-0.100 0.100 -81.824 -81.895 -0.071  

0.000 0.018 12.000 12.002 0.002  

 

                                                                                               Tabel 5.25  

Raport de măsurare 16  

Raport măsurare macheta de control 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

Pastile așezare piesa la 5 mm 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -0.050 0.050 2349.390 -694.781 125.206 0.000 0.015 0.000 0.015 

SP-2 0.000 -0.050 0.050 2354.949 -694.678 136.347 0.000 0.012 0.000 0.012 

SP-3 0.000 -0.050 0.050 2365.632 -694.868 129.394 0.000 -0.009 0.000 -0.008 

SP-4 0.000 -0.050 0.050 2359.308 -694.948 119.377 0.000 -0.005 0.000 0.005 

SP-5 0.000 -0.050 0.050 2410.027 -696.658 100.372 0.000 0.024 0.000 0.024 

SP-6 0.000 -0.050 0.050 2413.781 -696.924 83.332 0.000 0.019 0.000 0.019 

SP-7 0.000 -0.050 0.050 2404.677 -696.743 90.647 0.000 0.017 0.000 0.017 

SP-8 0.000 -0.050 0.050 2419.835 -696.823 94.691 0.000 -0.003 0.000 0.003 

SP-9 0.000 -0.050 0.050 2365.994 -695.393 91.126 0.000 -0.010 0.000 -0.010 

SP-10 0.000 -0.050 0.050 2376.284 -695.583 83.878 0.000 -0.013 0.000 -0.013 

SP-11 0.000 -0.050 0.050 2369.772 -695.667 73.475 0.000 -0.009 0.000 -0.009 

SP-12 0.000 -0.050 0.050 2358.677 -695.473 80.479 0.000 0.014 0.000 0.014 

SP-13 0.000 -0.050 0.050 2400.610 -694.951 146.084 0.000 0.018 0.000 0.018 

SP-14 0.000 -0.050 0.050 2393.285 -695.041 134.702 0.000 0.004 0.000 0.004 

SP-15 0.000 -0.050 0.050 2404.618 -695.228 128.377 0.000 -0.007 0.000 0.007 

SP-16 0.000 -0.050 0.050 2410.472 -695.130 139.434 0.000 0.011 0.000 0.011 

          

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 16 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.005 

Std.deviation 0.013 

Max.Value 0.024 

Min.Value -0.013 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
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                                                                                                             Tabel 5.26  

Raport de măsurare 17  

Raport măsurare macheta de control 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

Volum placa verticală cu treaptă-joje 70 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000  -0.050 0.050 2451.848 -538.421 48.097 0.000 -0.009 0.000 -0.009 

SP-2 0.000 -0.050 0.050 2457.266 -538.807 23.371 0.000 0.001 0.000 0.001 

SP-3 0.000 -0.050 0.050 2412.045 -538.556 12.272 0.000 0.010 0.000 0.010 

SP-4 0.000 -0.050 0.050 2406.658 -538.127 40.236 0.000 0.016 0.000 0.016 

SP-5 0.000 -0.050 0.050 2433.269 -538.485 31.309 0.000 0.011 0.000 0.011 

SP-6 0.000 -0.050 0.050 2387.159 -538.743 33.658 0.000 0.022 0.000 0.022 

SP-7 0.000 -0.050 0.050 2392.612 -539.131 8.774 0.000 0.014 0.000 0.014 

SP-8 0.000 -0.050 0.050 2349.445 -538.877 -0.738 0.000 -0.003 0.000 -0.003 

SP-9 0.000 -0.050 0.050 2343.102 -538.465 25.326 0.000 -0.019 0.000 -0.019 

SP-
10 

0.000 -0.050 0.050 2368.560 -538.823 15.699 0.000 0.004 0.000 0.004 

          

 

Volum joje 70 laterale 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000  -0.050 0.050 2469.911 -618.938 -61.989 -0.002 0.000 0.007 0.007 

SP-2 0.000 -0.050 0.050 2461.598 -626.814 -63.721 0.000 0.000 0.001 -0.001 

SP-3 0.000 -0.050 0.050 2469.585 -638.452 -61.757 -0.003 0.000 0.012 0.012 

SP-4 0.000 -0.050 0.050 2478.151 -626.077 -60.039 -0.001 0.000 0.005 -0.005 

SP-5 0.000 -0.050 0.050 2378.829 -619.483 -82.305 0.003 0.000 -0.014 0.014 

SP-6 0.000 -0.050 0.050 2371.028 -628.176 -83.910 0.002 0.000 -0.009 0.009 

SP-7 0.000 -0.050 0.050 2380.269 -638.165 -81.692 0.003 0.000 -0.012 0.013 

SP-8 0.000 -0.050 0.050 2389.405 -627.270 -79.824 0.002 0.000 -0.011 0.011 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 10 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.005 

Std.deviation 0.012 

Max.Value 0.022 

Min.Value -0.019 

Number of points 8 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean 0.003 

Std.deviation 0.010 

Max.Value 0.014 

Min.Value -0.012 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
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                                                                                                   Tabel 5.27  

Raport de măsurare 18 

Raport măsurare macheta de control  

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

Volum rașina 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000  -0.200 0.200 2378.223 -701.457 21.096 -0.001 -0.057 0.001 -0.057 

SP-2 0.000 -0.200 0.200 2430.570 -701.767 32.437 -0.001 -0.080 0.001 -0.080 

SP-3 0.000  -0.200 0.200 2395.038 -701.134 55.754 -0.001 -0.054 0.001 -0.053 

SP-4 0.000 -0.200 0.200 2362.997 -700.711 65.884 0.000 -0.020 0.000 -0.020 

SP-5 0.000  -0.200 0.200 2421.867 -701.036 80.437 -0.001 -0.064 0.001 -0.064 

SP-6 0.000 -0.200 0.200 2384.580 -700.288 110.953 0.000 -0.025 0.000 -0.025 

SP-7 0.000  -0.200 0.200 2347.221 -699.582 138.405 0.000 0.041 -0.001 0.041 

SP-8 0.000 -0.200 0.200 2402.414 -699.876 152.819 0.000 -0.036 0.001 -0.036 

SP-9 0.000  -0.200 0.200 2328.070 -653.160 128.867 -0.161 0.001 -0.036 -0.019 

SP-
10 

0.000 -0.200 0.200 2327.871 -683.399 129.066 -0.103 -0.005 -0.023 -0.106 

SP-
11 

0.000  -0.200 0.200 2338.830 -685.299 80.367 -0.119 -0.014 -0.026 0.123 

SP-
12 

0.000 -0.200 0.200 2338.602 -637.140 82.108 -0.141 0.001 -0.031 -0.144 

SP-
13 

0.000  -0.200 0.200 2346.904 -614.092 45.522 -0.104 0.001 -0.023 -0.107 

SP-
14 

0.000 -0.200 0.200 2346.440 -652.859 46.582 -0.140 0.001 -0.031 -0.143 

SP-
15 

0.000  -0.200 0.200 2347.496 -684.067 41.041 -0.084 0.000 -0.019 -0.086 

SP-
16 

0.000 -0.200 0.200 2354.045 -681.405 11.768 -0.119 0.001 -0.027 -0.122 

SP-
17 

0.000  -0.200 0.200 2356.550 -658.412 1.150 -0.157 0.001 -0.035 -0.160 

SP-
18 

0.000 -0.200 0.200 2428.583 -649.799 146.871 -0.084 0.001 -0.019 0.086 

SP-
19 

0.000  -0.200 0.200 2428.368 -681.678 146.999 -0.123 0.001 -0.028 0.126 

SP-
20 

0.000 -0.200 0.200 2437.955 -642.254 105.085 -0.097 0.001 -0.022 0.099 

SP-
21 

0.000  -0.200 0.200 2437.320 -682.658 106.869 -0.128 0.001 -0.029 0.132 

SP-
22 

0.000 -0.200 0.200 2444.940 -676.208 72.905 -0.114 0.001 -0.025 0.117 

SP-
23 

0.000  -0.200 0.200 2445.787 -617.366 70.654 -0.113 0.001 -0.025 0.116 

SP-
24 

0.000 -0.200 0.200 2452.263 -681.307 39.970 -0.124 0.001 -0.028 0.127 

SP-
25 

0.000  -0.200 0.200 2455.851 -658.071 24.502 -0.101 0.001 -0.023 0.104 

          

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 
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                                                                                             Tabel 5.28  

Raport de măsurare 19  

         Raport măsurare macheta de control 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 

923 

Control-Afloriment rasina 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000  -0.200 0.200 2354.606 -657.443 -7.203 -0.019 0.001 0.085 -0.087 

SP-2 0.000 -0.200 0.200 2329.549 -656.981 -12.801 -0.020 0.001 0.089 -0.091 

SP-3 0.000  -0.200 0.200 2328.520 -651.372 -5.979 -0.008 0.069 0.040 0.080 

SP-4 0.000 -0.200 0.200 2353.404 -651.303 -0.791 -0.006 0.048 0.029 0.056 

SP-5 0.000  -0.200 0.200 2349.918 -655.476 14.960 0.000 -0.009 0.000 -0.009 

SP-6 0.000 -0.200 0.200 2326.924 -655.349 9.629 0.000 0.012 0.000 0.011 

SP-7 0.000  -0.200 0.200 2323.026 -648.111 27.377 0.011 0.055 -0.047 0.073 

SP-8 0.000 -0.200 0.200 2344.818 -646.993 33.597 0.005 0.021 -0.021 0.030 

SP-9 0.000  -0.200 0.200 2343.673 -607.954 41.434 0.000 -0.004 0.000 -0.004 

SP-
10 

0.000 -0.200 0.200 2320.287 -607.817 36.198 0.000 0.014 0.000 0.014 

SP-
11 

0.000  -0.200 0.200 2318.541 -613.091 43.991 -0.001 0.005 0.006 0.008 

SP-
12 

0.000 -0.200 0.200 2341.743 -612.924 48.895 0.000 0.002 0.002 0.003 

SP-
13 

0.000  -0.200 0.200 2337.044 -627.037 66.826 -0.008 0.081 0.039 0.090 

SP-
14 

0.000 -0.200 0.200 2314.046 -627.864 63.796 -0.007 0.075 0.033 0.082 

SP-
15 

0.000  -0.200 0.200 2307.881 -635.039 86.847 -0.004 0.083 0.022 0.086 

SP-
16 

0.000 -0.200 0.200 2332.746 -634.987 91.651 -0.003 0.062 0.016 0.064 

SP-
17 

0.000  -0.200 0.200 2325.584 -643.035 120.573 -0.004 0.083 0.022 0.086 

SP-
18 

0.000 -0.200 0.200 2302.853 -642.819 115.183 -0.005 0.095 0.025 0.098 

SP-
19 

0.000  -0.200 0.200 2299.402 -650.923 127.363 -0.007 0.022 0.030 0.037 

SP-
20 

0.000 -0.200 0.200 2323.981 -650.202 132.181 -0.006 0.023 0.028 0.036 

SP-
21 

0.000  -0.200 0.200 2322.172 -666.346 136.325 0.023 -0.002 -0.105 -0.107 

SP-
22 

0.000 -0.200 0.200 2298.324 -666.451 131.005 0.024 -0.002 -0.106 -0.109 

SP-
23 

0.000  -0.200 0.200 2298.285 -680.244 131.212 0.023 -0.002 -0.102 -0.104 

SP-
24 

0.000 -0.200 0.200 2322.113 -680.544 136.533 0.022 -0.002 -0.099 -0.101 

Number of points 25 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.022 

Std.deviation 0.106 

Max.Value 0.132 

Min.Value -0.165 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 
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Ing. Silviu Dan Avram   118 

SP-
25 

0.000  -0.200 0.200 2335.938 -702.227 139.957 0.023 -0.002 -0.101 -0.103 

SP-
26 

0.000  -0.200 0.200 2335.801 -716.415 140.148 0.023 -0.002 -0.103 -0.105 

SP-
27 

0.000 -0.200 0.200 2356.196 -702.523 145.507 0.020 -0.001 -0.088 -0.090 

SP-
28 

0.000  -0.200 0.200 2356.037 -718.278 145.717 0.019 -0.001 -0.084 -0.086 

SP-
29 

0.000 -0.200 0.200 2392.109 -703.729 153.539 0.022 -0.002 -0.100 -0.103 

SP-
30 

0.000  -0.200 0.200 2392.022 -
`721.705 

153.801 0.016 -0.001 -0.071 -0.073 

SP-
31 

0.000 -0.200 0.200 2430.240 -669.991 160.497 0.020 -0.001 -0.091 -0.093 

SP-
32 

0.000  -0.200 0.200 2430.133 -681.164 160.647 0.022 -0.002 -0.098 -0.100 

SP-
33 

0.000 -0.200 0.200 2455.902 -666.747 166.172 0.023 -0.002 -0.105 -0.107 

SP-
34 

0.000  -0.200 0.200 2455.763 -683.157 166.397 0.024 -0.002 -0.109 -0.112 

SP-
35 

0.000 -0.200 0.200 2458.832 -652.825 163.620 0.009 -0.027 -0.043 -0.051 

SP-
36 

0.000  -0.200 0.200 2432.563 -652.225 157.460 0.006 -0.017 -0.025 -0.031 

SP-
37 

0.000 -0.200 0.200 2434.941 -643.260 143.420 0.002 -0.031 -0.008 -0.032 

SP-
38 

0.000  -0.200 0.200 2456.134 -643.295 147.818 0.003 -0.050 -0.013 -0.052 

SP-
39 

0.000 -0.200 0.200 2462.853 -634.856 117.331 0.003 -0.058 -0.015 -0.060 

SP-
40 

0.000  -0.200 0.200 2439.766 -635.152 113.806 0.002 -0.034 -0.009 -0.035 

SP-
41 

0.000 -0.200 0.200 2445.577 -625.799 87.457 0.000 -0.002 -0.001 -0.002 

SP-
42 

0.000  -0.200 0.200 2468.425 -625.589 91.956 0.002 -0.020 -0.011 -0.023 

SP-
43 

0.000 -0.200 0.200 2471.986 -611.272 75.898 0.010 -0.036 -0.044 -0.058 

SP-
44 

0.000  -0.200 0.200 2449.984 -612.456 72.085 0.004 -0.017 -0.020 -0.027 

SP-
45 

0.000 -0.200 0.200 2451.421 -608.584 65.502 -0.001 -0.095 0.001 -0.095 

SP-
46 

0.000  -0.200 0.200 2473.148 -608.715 70.002 -0.001 -0.082 0.001 -0.082 

SP-
47 

0.000 -0.200 0.200 2452.097 -643.550 60.617 0.017 0.054 -0.074 0.093 

SP-
48 

0.000  -0.200 0.200 2478.933 -644.727 65.822 0.008 0.027 -0.034 0.044 

SP-
49 

0.000 -0.200 0.200 2483.526 -655.704 45.377 -0.002 -0.106 0.006 0.106 

SP-
50 

0.000  -0.200 0.200 2457.985 -655.536 39.973 -0.002 -0.081 0.006 -0.082 

SP-
51 

0.000 -0.200 0.200 2461.712 -651.256 23.122 0.001 -0.008 -0.005 -0.009 

SP-
52 

0.000  -0.200 0.200 2481.622 -651.950 28.559 0.001 -0.007 -0.004 -0.008 

SP-
53 

0.000 -0.200 0.200 2483.722 -657.539 21.610 -0.017 0.001 0.076 -0.078 

SP-
54 

0.000  -0.200 0.200 2463.270 -657.279 17.043 -0.018 0.001 0.079 -0.081 
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                                                                                                            Tabel 5.29 

Raport de măsurare 20 Raport măsurare macheta de control       

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-
55 

0.000 -0.200 0.200 2435.905 -706.730 24.005 -0.012 0.001 0.054 -0.055 

SP-
56 

0.000  -0.200 0.200 2435.841 -719.405 24.188 -0.013 0.001 0.056 -0.058 

SP-
57 

0.000  -0.200 0.200 2435.843 -719.630 24.193 -0.014 0.001 0.062 -0.064 

SP-
58 

0.000 -0.200 0.200 2378.209 -705.830 11.116 -0.015 0.001 0.066 -0.067 

SP-
59 

0.000  -0.200 0.200 2378.068 -720.135 11.308 -0.015 0.001 0.068 0.070 

SP-
60 

0.000 -0.200 0.200 2351.985 -668.527 -1.531 0.000 -0.023 0.000 0.021 

SP-
61 

0.000  -0.200 0.200 2327.921 -668.340 -7.689 -0.001 0.027 0.003 0.003 

SP-
62 

0.000 -0.200 0.200 2350.788 -682.789 4.638 -0.001 0.000 0.003 -0.003 

SP-
63 

0.000  -0.200 0.200 2332.340 -686.024 0.572 0.000 0.000 -0.001 0.001 

SP-
64 

0.000 -0.200 0.200 2361.421 -703.152 7.328 0.013 -0.001 -0.058 0.059 

SP-
65 

0.000  -0.200 0.200 2361.238 -721.577 7.575 0.006 0.000 -0.025 0.025 

SP-
66 

0.000 -0.200 0.200 2453.616 -699.143 27.836 -0.003 0.000 0.015 0.016 

SP-
67 

0.000  -0.200 0.200 2453.425 -718.342 28.096 0.006 0.000 -0.027 0.027 

SP-
68 

0.000 -0.200 0.200 2459.773 -682.903 28.959 0.000 0.000 0.002 -0.002 

SP-
69 

0.000  -0.200 0.200 2480.612 -686.575 33.666 0.000 0.000 0.000 0.000 

SP-
70 

0.000 -0.200 0.200 2461.858 -669.153 22.519 0.001 0.075 -0.003 0.003 

SP-
71 

0.000  -0.200 0.200 2484.906 -669.217 27.076 0.002 -0.044 -0.009 0.011 

SP-
72 

0.000 -0.200 0.200 2451.813 -632.060 65.578 0.013 -0.056 -0.058 0.061 

SP-
73 

0.000  -0.200 0.200 2474.611 -631.652 70.766 0.011 0.011 -0.048 0.050 

SP-
74 

0.000 -0.200 0.200 2477.432 -612.803 68.033 0.018 0.008 -0.084 0.098 

SP-
75 

0.000  -0.200 0.200 2452.157 -613.473 62.842 0.020 -0.048 -0.092 0.104 

SP-
76 

0.000 -0.200 0.200 2341.290 -613.827 38.346 0.020 -0.049 -0.091 0.103 

SP-
77 

0.000  -0.200 0.200 2315.348 -613.285 32.354 0.017 -0.046 -0.075 0.086 

SP-
78 

0.000 -0.200 0.200 2313.902 -630.582 35.001 0.018 -0.039 -0.082 0.085 

SP-
79 

0.000  -0.200 0.200 2342.557 -631.244 41.320 0.022 0.012 -0.098 -0.104 

SP-
80 

0.000 -0.200 0.200 2304.636 -700.131 132.939 0.013 0.001 -0.057 -0.063 

SP-
81 

0.000  -0.200 0.200 2304.419 -715.364 133.129 0.009 -0.001 -0.042 -0.049 

SP-
82 

0.000  -0.200 0.200 2422.942 -701.159 159.355 0.013 -0.001 -0.057 -0.058 

SP-
83 

0.000 -0.200 0.200 2422.795 -715.657 159.548 0.010 -0.001 -0.045 -0.046 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 
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SP-
84 

0.000  -0.200 0.200 2443.908 -701.503 164.038 0.013 -0.001 -0.057 -0.059 

SP-
85 

0.000 -0.200 0.200 2443.755 -717.041 164.427 0.012 -0.001 -0.053 -0.055 

 

   

 

 

 

                                                                                                 Tabel 5.30 

Raport de măsurare 21  

 Raport măsurare macheta de control 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Maquette de Control Ok_Chape Tete Essieu G&D 922 923 

(26) Tampon 2xø57,7 
Cote=98 

Distance 0.000 0.030 98.000 98.019 0.019  

Cylinder 1=ø57.7 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.300 57.700 57.866 0.166  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.001 
0.001 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

Cylinder 2=ø57.7 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.300 57.700 57.875 0.0175  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.000 
0.000 

Min.value 
Max.value 

0.000 
0.000 

(27) Tampon T/NT(ø36.6/ ø37.1) 
Cote=120 

Distance -0.200 0.200 120.000 119.972 -0.028  

Cylinder 1=ø57.7 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.020 36.600 36.603 0.003  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.002 
0.001 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

Cylinder 2=ø57.7 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.020 37.100 37.101 0.001  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.003 
0.001 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

(28) Broche Tampon (ø10.7/ ø10.75) 
Cylinder 1=ø8 g6 

Diameter -0.014 -0.005 8.000 7.987 -0.013  

Number of points 85 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.015 

Std.deviation 0.068 

Max.Value 0.106 

Min.Value -0.112 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 
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Cylindricity Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.003 
0.001 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

Cylinder 2=ø8 g6 

Diameter 
Cylindricity 

-0.014 -0.005 8.000 7.989 -0.011  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

82.239 
14.015 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

Cylinder 3= ø10.7 (T) 

Diameter 
Cylindricity 

-0.150 0.020 10.700 10.677 -0.023  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.002 
0.001 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

Cylinder 4= ø10.75 (N.T.) 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.020 10.750 10.754 0.004  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

0.001 
0.001 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

(29) Broche Tampon (ø10.15x/ø11.1) 
Cylinder 1=ø10.75 (N.T.) 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.020 10.150 10.152 0.002  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

82.239 
14.015 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

Cylinder 2=ø57.7 

Diameter 
Cylindricity 

0.000 0.020 11.100 11.105 0.005  

Limit 
No.of points 

0.010 
6 

Measured 
Std.dev. 

82.239 
14.015 

Min.value 
Max.value 

-0.001 
0.001 

 

 

 

 

5.5.3.Recomandări  

 

În urma măsurării prin metoda comparativă piesă – machetă control, ştanţa de 

perforat şi decupat a primit acceptul pentru folosinţă în regimul de serie mare comandat. 

 

Pentru realizarea procentului urmărit de piese conforme se recomandă lubrefierea 

forţată, la serii de peste 50.000 piese fără reascuţiri a elementelor tăietoare. 

 

În condiţii de lubrifiere forţată, la cerinţele impuse de către beneficiar, productivitatea 

muncii a crescut cu aproape 20 % pe schimb de lucru. 

 

La serii de până la 50.000 piese se recomandă lubrifierea normală cu reascuţiri a 

elementelor active la 25.000 piese realizate. 
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5.6. Analiza experimentală la piesa Garnitura Hayon B90 

 

5.6.1. Programul de măsurare 

 

S-a analizat execuţia reperului pe un lot de 10.000 piese, execuţie cu presa Komatsu 

2000, presare la rece cu ştanţa decupat și perforat, în regim de lubrifiere normal, cu ghidare 

asigurată de 2 coloane dispuse în diagonală sau 4 coloane dispuse simetric.  

Măsurătorile se realizează pe maşina de măsurat 3D Derby – Etalon prezentată în 

figura 5.1 şi cu caracteristicile tehnice prezentate în tabelul 5.4. 

Rapoartele măsurătorilor sunt prezentate în tabelele 5.31 ÷ 5.38 iar reprezentările 

grafice ale masurătorilor în figurile 5.20 ÷ 5.26. 

 

                                                                                      Tabel 5.31  

Raport de măsurare 22  

Raport măsurare contur clip albastru 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Garniture Hayon 

Contur  clip albastru cu cala de 5 mm 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.000 -1.400 1.400 3036.053 -150.346 556.834 0.786 -0.007 1.157 -1.399 

2 0.000 -1.400 1.400 3035.379 -119.539 557.587 0.748 -0.014 1.100 -1.331 

3 0.000 -1.400 1.400 3035.966 -83.990 557.501 0.748 -0.006 1.100 -1.330 

4 0.000 -1.400 1.400 3035.962 -47.699 557.612 0.700 -0.001 1.030 -1.245 

5 0.000 -1.400 1.400 3036.086 -15.090 557.534 0.734 0.000 1.080 -1.306 

6 0.000 -1.400 1.400 3035.165 7.495 558.158 0.746 0.000 1.097 -1.326 

7 0.000 -1.400 1.400 3035.917 38.217 557.649 0.753 0.001 1.107 -1.339 

8 0.000 -1.400 1.400 3035.155 80.652 558.069 0.773 0.006 1.137 -1.375 

9 0.000 -1.400 1.400 3034.965 113.957 557.935 0.770 0.013 1.133 -1.370 

10 0.000 -1.400 1.400 3034.737 154.990 557.702 0.513 0.004 0.754 -0.912 

 

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 10 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -1.293 

Std.deviation 0.140 

Max.Value -0.912 

Min.Value -1.399 
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                                                                             Tabel 5.32  

Raport de măsurare 23  

Raport măsurare volum piesa cu  clip albastru 

 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Garnitură Hayon 

Puncte volum piesa cu clip albastru  
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.000 -1.500 1.500 2995.151 -199.284 800.608 0.565 0.125 0.113 -0.589 

2 0.000 -1.500 1.500 3005.339 -197.201 715.278 0.416 0.072 0.052 -0.425 

3 0.000 -1.500 1.500 3020.691 -198.772 596.366 0.399 0.008 0.052 -0.403 

4 0.000 -1.500 1.500 3018.409 174.933 607.655 0.602 -0.019 0.098 -0.611 

5 0.000 -1.500 1.500 3006.116 179.467 689.638 0.878 -0.115 0.128 -0.895 

6 0.000 -1.500 1.500 2994.739 190.739 792.326 -0.085 0.018 -0.013 0.088 

7 0.000 -1.500 1.500 2980.936 74.795 763.402 0.677 -0.057 0.103 -0.687 

8 0.000 -1.500 1.500 2978.163 -1.525 761.096 1.342 0.003 0.233 -1.363 

9 0.000 -1.500 1.500 2985.924 -119.682 762.754 0.988 0.132 0.142 -1.007 

 

 

 

S 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 9 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.654 

Std.deviation 0.412 

Max.Value 0.088 

Min.Value -1.363 
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Fig 5.20. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la volum piesa cu clip albastru 

 

 

 

 



 Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în 
vederea creşterii rezistenţei la uzare în exploatare 
 

 

 

 

Ing. Silviu Dan Avram   125 

 

 
 

Fig 5.21. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la contur clip albastru 
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Fig 5.22. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la contur piesa cu clip serie 
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                                                                                     Tabel 5.33 

     Raport de măsurare 24                   Raport măsurare contur piesa cu clip serie                             

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
  Garnitură Hayon 

Contur piesa cu clip serie 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.400 1.400 3064.503 273.046 808.325 0.160 -0.415 0.122 -0.461 

SP-2 0.000 -1.400 1.400 3057.125 266.281 790.233 0.224 -0.666 0.116 -0.712 

SP-3 0.000 -1.400 1.400 3047.504 260.486 769.072 0.281 -0.983 0.099 -1.082 

SP-4 0.000 -1.400 1.400 3048.490 257.894 735.597 0.178 -0.777 0.059 -0.799 

SP-5 0.000 -1.400 1.400 3048.661 255.958 708.060 0.110 -0.547 0.037 -0.559 

SP-6 0.000 -1.400 1.400 3048.484 254.355 684.192 0.016 -0.084 0.005 -0.086 

SP-7 0.000 -1.400 1.400 3045.568 252.183 657.083 0.006 -0.034 0.002 -0.035 

SP-8 0.000 -1.400 1.400 3042.217 250.070 629.606 0.010 -0.058 0.003 -0.059 

SP-9 0.000 -1.400 1.400 3039.288 247.364 608.883 -0.033 0.140 -0.024 0.146 

SP-10 0.000 -1.400 1.400 3036.705 242.655 593.885 -0.036 0.103 -0.039 0.116 

SP-11 0.000 -1.400 1.400 3035.999 236.039 581.617 0.016 -0.030 0.021 -0.040 

SP-12 0.000 -1.400 1.400 3034.519 225.237 571.153 0.188 -0.206 0.264 -0.384 

SP-13 0.000 -1.400 1.400 3034.043 212.270 564.062 0.260 -0.153 0.376 -0.482 

SP-14 0.000 -1.400 1.400 3034.120 196.084 559.618 0.497 -0.118 0.729 -0.890 

SP-15 0.000 -1.400 1.400 3036.147 170.779 556.658 0.727 0.000 1.072 -1.295 

SP-16 0.000 -1.400 1.400 3036.909 145.039 556.285 0.715 0.007 1.052 -1.272 

SP-17 0.000 -1.400 1.400 3039.560 120.918 557.072 1.268 0.008 -0.112 -1.273 

SP-18 0.000 -1.400 1.400 3039.645 94.669 558.049 2.017 0.009 0.427 -2.061 

SP-19 0.000 -1.400 1.400 3039.606 69.394 558.480 3.022 0.007 1.091 -3.213 

SP-20 0.000 -1.400 1.400 3039.589 44.264 558.607 4.055 0.002 1.681 -4.390 

SP-21 0.000 -1.400 1.400 3039.597 17.172 558.583 4.923 -0.002 2.035 -5.327 

SP-22 0.000 -1.400 1.400 3039.602 -13.739 558.565 5.026 0.003 2.046 -5.426 

SP-23 0.000 -1.400 1.400 3039.601 -41.206 558.579 4.306 -0.001 1.735 -4.643 

SP-24 0.000 -1.400 1.400 3039.686 -66.401 558.245 3.915 -0.007 1.044 -4.051 

SP-25 0.000 -1.400 1.400 3039.566 -90.380 558.404 2.0288 -0.010 0.783 -2.418 

SP-26 0.000 -1.400 1.400 3039.520 -106.739 558.278 1.511 -0.010 0.474 -1.583 

SP-27 0.000 -1.400 1.400 3039.409 -131.231 557.883 0.485 -0.007 0.103 -0.496 

SP-28 0.000 -1.400 1.400 3036.123 -156.552 556.751 0.760 -0.006 1.119 -1.353 

SP-29 0.000 -1.400 1.400 3034.025 -181.063 558.271 0.773 0.045 1.138 -1.376 

SP-30 0.000 -1.400 1.400 3032.716 -200.729 561.454 0.674 0.214 0.985 -1.212 

SP-31 0.000 -1.400 1.400 3033.159 -222.817 570.339 0.393 0.385 0.557 -0.783 

SP-32 0.000 -1.400 1.400 3034.109 -236.565 583.892 0.240 0.470 0.304 -0.609 

SP-33 0.000 -1.400 1.400 3037.290 -245.427 602.149 0.137 0.489 0.125 -0.523 

SP-34 0.000 -1.400 1.400 3039.903 -249.407 625.553 0.099 0.561 0.040 -0.571 

SP-35 0.000 -1.400 1.400 3043.518 -251.334 648.515 0.122 0.702 0.040 -0.714 

SP-36 0.000 -1.400 1.400 3046.940 -253.698 678.246 0.132 0.721 0.045 -0.735 

SP-37 0.000 -1.400 1.400 3049.443 -256.070 707.404 0.211 1.054 0.072 -1.078 

SP-38 0.000 -1.400 1.400 3050.388 -258.662 739.794 0.268 1.134 0.091 -1.169 

SP-39 0.000 -1.400 1.400 3049.396 -260.369 762.481 0.328 1.196 0.114 -1.245 

SP-40 0.000 -1.400 1.400 3050.649 -262.818 781.232 0.387 1.240 0.162 -1.310 

 

 

 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 43 

 Out of Tolerance 9 

Performance 75% 

Mean -1.367 

Std.deviation 1.417 

Max.Value 0.146 

Min.Value -5.426 
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Fig 5.23. Reprezentare grafică a punctelor de măsură la contur piesa cu clip serie 

lateral 
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                                                                               Tabel 5.34  

Raport de măsurare 25 

Raport măsurare contur piesa cu  clip serie 

 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Contur piesa cu clip serie lateral 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.400 1.400 3050.400 265.578 833.467 -0.051 -0.011 -0.758 -0.760 

SP-2 0.000 -1.400 1.400 3050.955 239.754 834.453 -0.050 -0.065 -1.063 -1.066 

SP-3 0.000 -1.400 1.400 3052.329 220.017 835.916 -0.022 -0.081 -0.888 -0.892 

SP-4 0.000 -1.400 1.400 3053.910 200.500 837.909 0.000 -0.108 -0.941 -0.947 

SP-5 0.000 -1.400 1.400 3052.819 156.041 843.566 0.051 -0.099 -0.729 -0.737 

SP-6 0.000 -1.400 1.400 3052.722 132.581 846.692 0.068 -0.086 -0.659 -0.668 

SP-7 0.000 -1.400 1.400 3052.454 105.738 849.921 0.080 -0.066 -0.596 -0.605 

SP-8 0.000 -1.400 1.400 3050.881 78.577 852.283 0.111 -0.055 -0.695 -0.706 

SP-9 0.000 -1.400 1.400 3050.040 50.563 853.866 0.175 -0.044 -1.012 -1.028 

SP-10 0.000 -1.400 1.400 3050.072 29.764 854.535 0.236 -0.028 -1.341 -1.362 

SP-11 0.000 -1.400 1.400 3046.643 -25.447 853.993 0.248 0.022 -1.331 -1.354 

SP-12 0.000 -1.400 1.400 3050.034 -49.792 853.898 0.209 0.052 -1.203 -1.222 

SP-13 0.000 -1.400 1.400 3049.435 -77.271 852.151 0.088 0.041 -0.535 -0.544 

SP-14 0.000 -1.400 1.400 3052.588 -112.517 849.167 0.041 0.037 -0.320 -0.325 

SP-15 0.000 -1.400 1.400 3052.961 -139.852 845.757 0.053 0.076 -0.573 -0.580 

SP-16 0.000 -1.400 1.400 3054.226 -196.478 838.379 0.004 0.094 -0.790 -0.795 

SP-17 0.000 -1.400 1.400 3048.383 -221.577 835.866 -0.014 0.061 -0.727 -0.730 

SP-18 0.000 -1.400 1.400 3052.282 -245.089 834.075 -0.033 0.032 -0.589 -0.590 

SP-19 0.000 -1.400 1.400 3052.419 -263.802 833.363 -0.014 0.004 -0.204 -0.204 

 

 

 

 

 

 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 19 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.795 

Std.deviation 0.313 

Max.Value -0.204 

Min.Value -1.362 
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Fig 5.24. Reprezentare grafică a punctelor de măsură volum cu clip serie 
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                                                                               Tabel 5.35 

Raport de măsurare 26 

                                Raport măsurare puncte volum cu clip serie 

 

 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Puncte volum cu clip serie 

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

SP-1 0.000 -1.500 1.500 2996.980 -196.677 785.416 0.369 0.082 0.047 -0.380 

SP-2 0.000 -1.500 1.500 3008.375 -199.108 693.217 0.364 0.054 0.045 -0.371 

SP-3 0.000 -1.500 1.500 3020.960 -202.204 594.756 0.614 0.010 0.078 -0.619 

SP-4 0.000 -1.500 1.500 3002.701 -131.445 679.027 0.677 0.060 0.131 -0.692 

SP-5 0.000 -1.500 1.500 2985.730 -88.027 743.956 0.609 0.056 0.123 -0.624 

SP-6 0.000 -1.500 1.500 2975.454 -86.531 808.659 0.615 0.059 0.171 -0.641 

SP-7 0.000 -1.500 1.500 2979.236 -5.338 755.463 1.039 0.006 0.209 -1.060 

SP-8 0.000 -1.500 1.500 2975.297 84.332 808.471 0.188 -0.018 0.052 -0.196 

SP-9 0.000 -1.500 1.500 2987.249 81.451 733.755 0.691 -0.056 0.143 -0.707 

SP-
10 

0.000 -1.500 1.500 2996.374 197.057 790.528 -0.369 0.081 -0.053 0.381 

SP-
11 

0.000 -1.500 1.500 3011.414 221.156 697.504 0.716 -0.122 0.069 -0.729 

SP-
12 

0.000 -1.500 1.500 3005.880 140.342 666.400 0.769 -0.064 0.146 -0.785 

SP-
13 

0.000 -1.500 1.500 3019.147 200.755 608.722 0.691 -0.026 0.088 -0.697 

 

 

 

 

 

 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 13 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.548 

Std.deviation 0.352 

Max.Value -0.381 

Min.Value -1.060 
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Fig 5.25. Reprezentare grafică a punctelor de măsură contur piesa cu clip serie  

cu cala de 5 mm 
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                                                                               Tabel 5.36  

Raport de măsurare 27 

 Raport măsurare contur piesa cu clip serie cu cala de 5 mm 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Garnitură Hayon 

Contur piesa cu clip serie cu cala de 5 mm 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.000 -1.400 1.400 3034.817 151.715 557.666 0.354 0.003 0.521 -0.630 

2 0.000 -1.400 1.400 3035.610 117.261 557.458 0.534 0.010 0.786 -0.951 

3 0.000 -1.400 1.400 3035.951 79.750 557.532 0.592 0.004 0.872 -1.054 

4 0.000 -1.400 1.400 3035.194 40.991 558.139 0.549 0.001 0.808 -0.977 

5 0.000 -1.400 1.400 3035.527 6.369 557.912 0.362 0.000 0.533 -0.644 

6 0.000 -1.400 1.400 3034.688 -29.367 558.486 0.488 0.000 0.718 -0.868 

7 0.000 -1.400 1.400 3034.635 -71.140 558.462 0.682 -0.004 1.003 -1.213 

8 0.000 -1.400 1.400 3034.955 -105.728 558.028 0.717 -0.010 1.055 -1.276 

9 0.000 -1.400 1.400 3034.116 -140.993 558.211 0.637 -0.007 0.936 -1.132 

10 0.000 -1.400 1.400 3032.971 -174.842 558.833 0.392 0.007 0.578 -0.699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRAZITEC HAUSTEIN SRL 

CARANSEBEȘ 

Number of points 10 

 Out of Tolerance 0 

Performance 100% 

Mean -0.944 

Std.deviation 0.232 

Max.Value -0.630 

Min.Value -1.276 
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                                                                         Tabel 5.37  

Raport de măsurare 28   

Raport măsurare aliniere dispozitiv 

 

 

 
Student Drd.ing.D.S.Avram 

Raport măsurare                                                           
2013 

Nr.Raport 

Denumire:GARNITURE HAYON 
 

Verificat:    PIESE 

 

Nr.Reper:8200732412  

                           Ind.G. Operator DEA:Avram S.D. 

Aliniere dispozitiv 

Plane 1  
         Flatness 

                                                                                                

Limit 
No.of 
points 

0.200 
4 

Measured 
Std.Dev. 

0.013 
0.008 

Min.Value 
Max.Value 

-0.007 
0.007 

Circle 1 Ref.                                                                                                                                   Referinta 

                                          
 Circle                           
y 
                                      
z  
                                       

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 223.000 223.000 0.000  

-0.100 0.100 750.000 750.000 0.000  

-0.100 0.100 12.210 12.174 -0.036  

Piloți centare 

Slot 1  

                                          
Centre                          
y 
                                      
z 
Lenght 
Width 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

-0.100 0.100 -223.000 -223.056 -0.056  

-0.100 0.100 750.000 750.000 0.000  

-0.100 0.100 16.200 16.121 -0.079  

-0.100 0.100 12.200 12.263 0.063  

Coordonate găuri pentru pinule 

G 1 

 
                                  x 
Centre                      y 
                                  z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000 0.000 3195.000   

0.000 0.000 0.000 314.877   

0.000 0.000 0.000 489.910   

0.000 0.015 0.000 6.698   

G 2 

 
                                  x 
Centre                      y 
                                  z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000 0.000 3195.000   

0.000 0.000 0.000 -315.096   

0.000 0.000 0.000 489.755   

0.000 0.015 0.000 6.625   

G 3 

  
                                    
x 
Centre                        y 
                                    
z 
Diameter 

-Tol +Tol Nominal Measured Dev/Mean Error 

0.000 0.000 0.000 3195.000   

0.000 0.000 0.000 314.900   

0.000 0.000 0.000 919.792   

0.000 0.015 0.000 6.703   
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Fig 5.26. Reprezentare grafică a punctelor de măsură contur piesa cu clip serie 
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                                                                           Tabel 5.36  

          Raport de măsurare 29             

 

 Raport măsurare contur piesa cu clip serie 

 

 Student Drd.ing.D.S.Avram 
Garnitură Hayon 

Contur piesa cu clip serie 
Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

1 0.000 -1.400 1.400 3053.043 273.837 823.185 0.107 -0.254 0.119 -0.301 
2 0.000 -1.400 1.400 3063.547 273.130 809.847 0.236 -0.608 0.185 -0.678 
3 0.000 -1.400 1.400 3059.524 267.672 793.364 0.285 -0.825 0.159 -0.888 
4 0.000 -1.400 1.400 3050.847 262.461 777.940 0.298 -0.978 0.121 -1.029 
5 0.000 -1.400 1.400 3048.982 259.505 754.165 0.284 -1.095 0.095 -1.135 
6 0.000 -1.400 1.400 3049.252 257.788 731.912 0.156 -0.692 0.052 -0.711 
7 0.000 -1.400 1.400 3049.856 256.323 709.861 0.072 -0.357 0.025 -0.365 
8 0.000 -1.400 1.400 3048.778 254.672 688.293 0.000 0.000 0.000 0.000 
9 0.000 -1.400 1.400 3046.195 252.523 661.001 -0.031 0.175 -0.010 0.178 

10 0.000 -1.400 1.400 3043.690 250.837 639.079 -0.018 0.105 -0.006 0.107 
11 0.000 -1.400 1.400 3040.631 249.016 619.275 -0.046 0.240 -0.023 0.245 
12 0.000 -1.400 1.400 3038.077 246.425 605.533 -0.088 0.345 -0.073 0.364 
13 0.000 -1.400 1.400 3036.892 242.026 592.117 -0.161 0.436 -0.179 0.498 
14 0.000 -1.400 1.400 3035.188 235.983 582.168 -0.140 0.263 -0.179 0.347 
15 0.000 -1.400 1.400 3033.988 227.438 573.357 -0.023 0.028 -0.032 0.048 
16 0.000 -1.400 1.400 3033.969 215.657 565.616 -0.064 0.045 -0.093 0.121 
17 0.000 -1.400 1.400 3033.902 198.709 560.230 0.145 -0.041 0.212 -0.260 
18 0.000 -1.400 1.400 3034.658 176.913 557.721 0.718 -0.021 1.058 -1.279 
19 0.000 -1.400 1.400 3036.356 153.698 556.609 1.127 0.009 1.308 -1.354 
20 0.000 -1.400 1.400 3037.564 128.504 555.985 1.674 0.029 1.036 -1.381 
21 0.000 -1.400 1.400 3039.659 104.338 557.622 1.340 0.007 1.036 -1.343 
22 0.000 -1.400 1.400 3039.715 79.036 557.979 2.911 0.008 0.506 -2.954 
23 0.000 -1.400 1.400 3039.618 53.868 558.513 3.641 0.004 1.357 -3.886 
24 0.000 -1.400 1.400 3039.629 24.224 558.507 4.966 -0.001 1.875 -5.309 
25 0.000 -1.400 1.400 3039.628 -4.763 558.484 5.387 0.003 2.025 -5.756 
26 0.000 -1.400 1.400 3039.660 -29.561 558.423 5.126 0.000 1.743 -5.415 
27 0.000 -1.400 1.400 3039.671 -57.329 558.347 4.208 -0.005 1.283 -4.399 
28 0.000 -1.400 1.400 3039.664 -83.775 558.155 3.063 -0.010 0.738 -3.151 
29 0.000 -1.400 1.400 3039.428 -108.072 558.506 1.232 -0.009 0.503 -1.331 
30 0.000 -1.400 1.400 3036.678 -129.559 556.575 1.991 -0.033 0.863 -1.346 
31 0.000 -1.400 1.400 3035.981 -153.196 556.866 1.525 -0.013 0.751 -1.212 
32 0.000 -1.400 1.400 3035.307 -176.171 557.267 1.058 0.026 1.041 -1.384 
33 0.000 -1.400 1.400 3033.796 -193.382 559.441 0.726 0.142 1.065 -1.297 
34 0.000 -1.400 1.400 3033.049 -208.884 563.481 0.474 0.236 0.689 -0.868 
35 0.000 -1.400 1.400 3033.440 -226.377 572.843 0.327 0.380 0.457 -0.678 
36 0.000 -1.400 1.400 3034.799 -236.319 582.972 0.216 0.415 0.275 -0.543 
37 0.000 -1.400 1.400 3037.684 -244.245 597.554 0.131 0.420 0.131 -0.459 
38 0.000 -1.400 1.400 3039.924 -248.246 613.748 0.107 0.506 0.067 -0.521 
39 0.000 -1.400 1.400 3044.251 -250.978 639.883 0.103 0.604 0.034 -0.614 
40 0.000 -1.400 1.400 3047.769 -253.192 667.529 0.119 0.665 0.040 -0.676 
41 0.000 -1.400 1.400 3050.152 -255.240 693.008 0.149 0.780 0.052 -0.796 
42 0.000 -1.400 1.400 3051.045 -256.930 714.997 0.224 1.081 0.078 -1.107 
43 0.000 -1.400 1.400 3052.148 -259.010 738.968 0.265 1.126 0.093 -1.160 
44 0.000 -1.400 1.400 3050.920 -260.474 759.244 0.313 1.167 0.110 -1.213 
45 0.000 -1.400 1.400 3050.724 -262.230 776.346 0.388 1.290 0.155 -1.356 
46 0.000 -1.400 1.400 3058.941 -266.985 790.747 0.417 1.231 0.223 -1.319 
47 0.000 -1.400 1.400 3067.379 -273.896 807.455 0.464 1.210 0.355 -1.343 
48 0.000 -1.400 1.400 3057.819 -274.961 821.244 0.304 0.728 0.321 -0.851 
49 0.000 -1.400 1.400 3054.178 150.547 844.412 0.049 -0.089 -0.647 -0.655 
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Tabel 5.36( continuare)    

Surface Points 

Name Offset -Tol. +Tol. X Y Z dX dY dZ DL 

50 0.000 -1.400 1.400 3053.241 127.501 847.403 0.074 -0.088 -0.687 -0.696 

51 0.000 -1.400 1.400 3053.437 106.173 850.003 0.078 -0.066 -0.593 -0.601 

52 0.000 -1.400 1.400 3053.146 79.537 852.559 0.110 -0.059 -0.719 -0.730 

53 0.000 -1.400 1.400 3052.004 53.694 854.055 0.187 -0.054 -1.119 -1.136 

54 0.000 -1.400 1.400 3052.667 -45.674 854.514 0.213 0.049 -1.274 -1.293 

55 0.000 -1.400 1.400 3053.784 -64.716 853.733 0.151 0.060 -0.952 -0.966 

56 0.000 -1.400 1.400 3053.816 -86.147 852.091 0.069 0.043 -0.471 -0.478 

57 0.000 -1.400 1.400 3053.382 -104.797 850.149 0.053 0.045 -0.402 -0.408 

58 0.000 -1.400 1.400 3053.795 -109.318 849.691 0.047 0.043 -0.371 -0.377 

59 0.000 -1.400 1.400 3054.458 -136.404 846.358 0.057 0.081 -0.602 -0.610 

60 0.000 -1.400 1.400 3054.191 -153.869 843.958 0.053 0.104 -0.759 -0.768 

 

 

 

 

 5.6.2.  Concluzii experiment piesa garnitura Hayon B 90 

 
În condiţiile de lucru stabilite, fără reascuţiri ale poansoanelor şi cu elemente de 

ghidare cu 4 coloane dispuse simetric şi, respectiv,  2 coloane în diagonală, în regim de 

lubrifiere normală, s-au obţinut la 10.000 piese, rezultate asemănătoare pentru ambele tipuri 

de ghidaje respectiv, un indice de performanţă de  93,75 % pentru cele cu 4 coloane dispuse 

simetric şi 93 ,33 % pentru ştanţele  cu 2 coloane în diagonală. 
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CAPITOLUL 6 

CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 

 

 

6.1.Concluzii generale 

 

Cercetarea doctorală a urmărit identificarea unor posibilităţi de creştere a duratei de 

viaţă în exploatare a ștanţelor complexe de perforat şi decupat folosite în industria auto. 

Analiza stadiului actual al cercetărilor din domeniu a relevat importanţa temei 

abordate şi a indicat principalele direcţii de cercetare abordate până în prezent, creşterea 

duratei de folosinţă a părţilor active între două reascuţiri, respectiv influenţa factorilor de 

lubrifiere, asupra elementelor de ghidare, implicit asupra duratei de exploatare a elementelor 

active în condiţii impuse de o fabricaţie de serie foarte mare cu piese conforme cerinţelor 

productive. 

Cercetarea experimentală s-a realizat în mai multe etape. 

După etapa de documentare propriu-zisă în procesul de proiectare şi realizare 

efectivă a ştanţelor complexe pentru industria auto, s-a trecut la documentarea efectivă în 

procesul de exploatare a ştanţelor complexe de perforare şi decupare folosite pentru 

realizare de piese prin presare la rece pentru repere din industria auto. 

După aceste etape s-au efectuat fişe de observaţii pe ştanţe, îndeosebi asupra 

elementelor active şi a elementelor de ghidare, raportate permanent la numărul de piese 

conforme realizate. 

Cercetarea experimentală s-a desfăşurat pe un număr de 10 repere din cadrul 

ansamblului Dacia Logan, iar în lucrare sunt prezentate efectiv 6 tipuri de probe care 

prezintă comportamentul în fabricaţie a elementelor urmărite: poansoane, placa activă, 

bucşe de ghidare şi coloane de ghidare. 

Prima probă a urmărit uzura poansoanelor de perforare în regim de lucru şi de 

productivitate impusă pe un lot de fabricaţie, în condiţii de lubrifiere normală a elementelor de 

ghidare.  

Următoarea probă a urmărit uzura elementelor de ghidare, respectiv, a coloanelor de 

ghidare, pe un lot impus, în condiţii de lubrifiere normală, stabilind numărul de piese 

conforme realizate între două reascuţiri ale poansoanelor. 

Celelalte patru probe au fost realizate măsurând experimental piesele ştanţate în 

diferite condiţii de lucru din punctul de vedere a lubrifierii elementelor de ghidare, a numărului 

de coloane precum şi dispunerea acestora. 

S-a luat în considerare regimul de lubrifiere normală, forţată şi redusă folosind în 

producție un ulei mineral adecvat de lubrifiere. 

S-au folosit diferite moduri de amplasare a coloanelor de ghidare. 
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Rezultatele obţinute prin măsurarea piesei ștanțate în diferite regimuri de lubrifiere și 

execuţie a ștanţelor au fost transpuse în tabelele, diagramele şi indicii de performanţă 

obţinuţi prin programul maşinii de măsurat 3D. 

Cercetările efectuate privind creşterea duratei de exploatare a ştanţelor au condus la 

următoarele concluzii: 

 Materialele folosite în execuţia parților active, prezintă o mare importanță în durata de 

exploatare; 

 Realizarea părţilor active ale ştanţelor complexe prin prelucrare pe maşini unelte  

CNC au dus la o creştere a preciziei de prelucrare în stare durificată a materialelor şi, 

implicit, a duratei de viaţă a elementelor active; 

 Aplicarea pastilelor din oţeluri aliate în cadrul execuţiei părţilor active aduce o 

însemnată  economie prin scăderea  costului de execuţie; 

 Aplicarea metodei de prelucrare pe CNC în 3D a materialului călit la 62÷65 HRC, 

duce la o precizie ridicată şi creşterea duratei de exploatare efectivă între două 

reascuţiri: 

 Aplicarea metodei de durificare a porţiunilor tăietoare prin scântei electrice duce la 

creşterea cu 40 % a duratei de exploatare; 

 Aplicarea de depunere prin sudură pe porţiunile tăietoare crește durata în exploatare 

cu 30 %, cu condiţia ca prelucrarea  de după depunere să se facă obligatoriu în 3D 

pe CNC; 

 Aplicarea de depunere prin sudură se va face pe materiale de bază compatibile cu 

materialul de adaos pentru a evita fisurile operație realizată cu preâncalzire, ţinând 

cont că elementele active sunt supuse la şocuri mari şi repetate; 

 Simularea numerică a unei ștanţe prin metoda elementului finit a urmărit comportarea 

ansamblului pentru diferite condiţii impuse, într-un proces de scurtă durată la care 

încărcările variază brusc; 

 Simularea a urmărit momentul şocului în care poansonul apasă pe tabla de ștanțat, 

iar elementele analizate sunt: bucşele de ghidare şi tabla de presare, fără a lua în 

considerare etapa de deformare plastică; 

 Aplicația este de tip static linear unde forţa este constantă, iar  deformaţiile sunt în 

domeniul elastic, neglijându-se  efectele mediului în care este plasată presa (căldură, 

factori corozivi, frig etc); 

 Simularea s-a realizat cu condiţii impuse cu privire la:  

o variația unghiulară a forței; 

o grosimi diferite ale bucșelor; 
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o Forme diferite ale bucșelor; 

o Materiale diferite ale bucșelor. 

o Prin determinări s-a stabilit legătura dintre comportarea ansamblului ștanță, 

piesa obținută și: 

o Influența grosimii și a materialului bucșelor cilindrice; 

o Influența geometriei și a materialului la bucșe conice cu grosime G= 40 mm;  

o Influența modificării geometriei poansonului; 

o Influența grosimii și a materialului la bucșe cu unghiul β= 10o. 

 

     6.2. Contribuţii personale 

 

În urma cercetărilor experimentale și a simulărilor numerice realizate se desprind  

următoarele contribuţii personale ale autorului: 

 

 Sinteza bibliografiei din domeniul creşterii duratei de exploatare a ștanțelor complexe, 

prin elementele primordiale ale procesului, cele active şi de ghidare. 

 Prezentarea principalelor metode de obţinere a elementelor de ghidare și active în 

condiții de precizie solicitată în industria auto; 

 Prezentarea principalelor metode tehnologice de creştere a duratei de exploatare a 

părților active`și a elementelor de ghidare; 

 Prezentarea posibilităților de reducere a prețului de cost al elementelor active precum 

și posibilități de recondiționare a acestora; 

 Stabilirea influenței părților de ghidare în cadrul procesului productiv de piese 

conforme; 

 Stabilirea influenței regimului de lubrifiere folosit la elementele de ghidare.; 

 Stabilirea influenței dispunerii elementelor de ghidare; 

 Stabilirea influenței numărului elementelor de ghidare 

 Stabilirea influenței folosirii machetelor de control în verificarea pieselor ștanțate; 

 Stabilirea influenței regimului de lubrifiere ales pentru ghidare în durata dintre două 

reascuțiri a părților tăietoare; 

 Stabilirea influenței uzurii poansoanelor asupra obținerii de piese conforme; 

 Stabilirea influenței uzurii coloanelor și bucșelor de ghidare asupra obținerii de piese 

conforme; 

 Stabilirea unei corelări între numărul de piese finite obținute cu diverse regimuri de 

lubrifiere a elementelor de ghidare; 
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 Stabilirea unei corelări între numărul de piese finite obținute între două reascuțiri ale 

pieselor tăietoare; 

 S-a pus în evidență necesitatea efectuării lotului de probă și a punerii la punct a 

ștanței in condiții de lucru efectiv, în garanție și post garanție; 

 S-au oferit soluții tehnice de reducere a prețului de cost a ștanței; 

 S-au oferit soluții de îmbunătățiri tehnice constructive cu efect imediat în numărul 

realizat de piese finite; 

 Simularea numerică pe ștanța de decupare prin Metoda Elementelor Finite a urmărit 

evoluția stării de tensiune și deformați în bucșele de ghidare cilindrice și conice 

executate din același material sau materiale diferite; 

 S-a stabilit un mod de optimizare a modelului unei ștanțe prin Metoda elementelor 

finite cu privire la: 

 Modul de încărcare a poansonului în vederea comportării acestuia cât mai apropiat 

de procesul tehnologic de exploatare; 

 S-a stabilit influența geometriei poansonului în procesul efectiv de ștanțare; 

 S-a stabilit influența materialului și a geometriei bucșelor de ghidare asupra 

ansamblului ștanței. 

 

     6.3. Direcţii de continuare a cercetărilor 

 

În urma analizei rezultatelor obținute în cercetările prezentate în această lucrare și 

luând în considerare stadiul actual al cercetărilor în domeniu, se pot identifica următoarele 

direcții de dezvoltare a cercetărilor: 

o Extinderea cercetării pentru operațiile de ambutisare, răsfrangere, tundere; 

o Identificarea de soluții de materiale compozite pentru părțile de ghidare; 

o Identificarea unei soluții tehnice de pastilare a părților active și un mod de demontare 

cu acțiune rapidă; 

o Evaluarea influenței organelor de asamblare și centrare asupra preciziei piesei finite; 

o Evaluarea posibilităților de execuție a ștanțelor cu acțiune succesivă,a folosirii 

elementelor tipizate în cadrul părților tăietoare; 

o Evaluarea posibilităților de execuție a unui sistem de ghidare în regim hidraulic, care 

ar elimina uzura și descentrarea dintre partea superioară și partea inferioară a ștanței. 
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