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REZUMAT
Teza de abilitare prezintă principalele activităţi de cercetare realizate după obţinerea titlului de
„doctor inginer” în 2007. Domeniile abordate cu precădere în această perioadă au fost proiectarea
optimală (cu algoritmi evolutivi) şi proiectarea inovativă cu aplicabilitate în ingineria industrială
acestea fiind şi principalele direcţii de cercetare în care mi-am desfăşurat activitatea. În cea mai
mare parte activităţile de cercetare s-au desfăşurat în cadrul Centrului de Proiectare Optimală a
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (al cărui membru sunt).
Capitolul 1, Proiectarea optimală şi inovativă a sistemelor de aruncare la matriţele de injectat,
prezintă în prima parte o metodologie de calcul a forţei de demulare pentru piesele injectate cu
pereţi subţiri din materiale plastice (cu profil liniar, curbiliniu sau combinat), model extrem de util
la proiectarea sistemelor de aruncare de la matriţele de injectat. În partea a doua s-a realizat o
proiectare multi-obiectiv a aruncătoarelor pneumatice la matriţele de injectat. Ca obiective ale
problemei de proiectare optimală s-au considerat, volumul (care trebuie minimizat) şi randamentul
(care trebuie maximizat) aruncătorului pneumatic. Cele două cerinţe au un caracter antagonist
deoarece randamentul creşte odată cu creşterea diametrului pistonului aruncătorului şi, deci, a
volumului aruncătorului. Un volum minim al aruncătorului pneumatic determină o economie în
spaţiul matriţei, spaţiul economisit fiind utilizat pentru mărirea suprafeţei de schimb termic al
sistemului de răcire. Acest lucru conduce la reducerea timpului de răcire şi, implicit, la reducerea
timpului unui ciclu de injecţie şi la creşterea productivităţii. Creşterea randamentului aruncătorului
implică o utilizare eficientă a potenţialului acestuia ca urmare a reducerii pierderilor prin frecare,
lucru care duce la scăderea energiei consumate pentru acţionarea acestuia.
În capitolul 2, Proiectarea optimală a sistemului de răcire la matriţele de injectat, cercetările
s-au axat pentru început pe analiza mişcării pieselor injectate tronconice la aruncarea din matriţă
precum şi pe studiul dinamicii aruncătorului pneumatic propus (cu implicaţii directe asupra
proiectării sistemului de răcire). Apoi s-a urmărit o re-proiectare optimală a sistemului de răcire al
miezului unei matriţe, în corelaţie cu sistemul de aruncare, astfel încât să se obţină o maximizare a
suprafeţei canalelor de răcire. În acelaşi timp aruncătorul pneumatic trebuie astfel proiectat încât, la
aruncarea din matriţă, viteza piesei injectate să determine o traiectorie corespunzătoare a acesteia.
Dacă viteza este prea mică, atunci piesa nu se desprinde de pe miez, iar dacă viteza este prea mare,
piesa injectată se va lovi de partea fixă a matriţei. Rezultatul optimizării a fost remarcabil, suprafaţa
de răcire crescând, în varianta optimizată faţă de varianta iniţială, cu 30,8%.
În cadrul capitolului 3, Proiectare optimală cu aplicaţii în ingineria industrială, sunt prezentate
o serie de exemple de proiectare optimală cu Algoritmi Evolutivi.
 Proiectarea optimală a unui reductor coaxial cu două trepte cu roţi dinţate cilindrice cu
dinţi înclinaţi.
Deoarece descrierea completă a angrenajelor corespunzătoare unui reductor coaxial cu două
trepte cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi necesită un număr mare de variabile de proiectare
(de obicei peste 10) rezultând un spaţiu de căutare a soluţiei optime extrem de vast, am propus
(pentru rezolvarea acestei probleme complexe de proiectare) un algoritm evolutiv (într-o formulare
care poate fi modificată cu uşurinţă). Obiectivul este minimizarea volumului delimitat de suprafaţa
interioară a carcasei reductorului. În urma optimizării s-a obţinut o soluţie mult îmbunătăţită faţă de
soluţia obţinută în urmă proiectării clasice.
 Proiectarea optimală a angrenajelor unei transmisii planetare.
Se prezintă atât etapele necesare descrierii problemei de optimizare, cât şi problema propriuzisă de optimizare (funcţia obiectiv, genele şi restricţiile acesteia). Chiar şi numai din tratarea
acestei secvenţe din ansamblul proiectului de optimizare a întregului reductor planetar, rezultă
perspectivele economice avantajoase oferite de metoda propusă.
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 Proiectarea optimală a unui cuplaj dinţat.
Este prezentată proiectarea optimală cu ajutorul algoritmilor evolutivi a unui cuplaj dinţat
destinat compensării nealinierilor unghiulare din liniile tehnologice. Funcţia obiectiv este masa
cuplajului. S-au luat în considerare 11 gene şi 12 restricţii. Pentru rezolvarea problemei de
optimizare s-a utilizat un algoritm evolutiv în două faze (inspirat de conceputul „punctuated
equilibrium”) într-o formulare care permite luarea în considerare şi a altor obiective.
 Proiectarea optimală cu Algoritmi Evolutivi a rulmenţilor radiali cu role.
Proiectarea unui rulment este o sarcină dificilă pentru ingineri. Este prezentată o metodă cu
ajutorul căruia se obţine o proiectare optimală a rulmentului. În această problemă de optimizare sunt
folosite patru variabile de proiectare pentru a maximiza funcţia obiectiv care este capacitatea de
încărcare dinamică de bază.
 Optimizarea mono-obiectiv a rulmenţilor radiali cu role cilindrice din punctul de vedere al
lubrifierii.
La rulmenţi, în cazul în care nu se poate forma un film de lubrifiant cu o grosime suficientă
între elementele de rulare şi calea de rulare, apare contactul metal-metal, ceea ce conduce la uzura
adezivă, fenomen ce reduce durabilitatea rulmentului. Pentru a evita ieşirea prematură din uz a
rulmentului optimizarea are ca scop maximizarea grosimii stratului de lubrifiant între elementele de
contact (funcţia obiectiv) astfel încât să fie înlăturat contactul metal-metal. În această problemă sunt
folosite trei variabile de proiectare.
 Proiectarea optimală a arcurilor din componenţa maiurilor compactoare.
Arcurile elicoidale sunt repere foarte importante din componenţa maiurilor compactoare.
Montate în baterii de câte două sau trei, arcurile elicoidale trebuie să respecte o serie de
constrângeri: dimensionale, de rezistenţă, vibraţii, etc. În acest context, proiectarea acestor arcuri
implică luarea în considerare a unui număr semnificativ de factori, fiind prezentată o metodă de
proiectare optimală utilizând algoritmi evolutivi.
 Proiectarea optimală a unui lanţ logistic cu trei stadii.
Este prezentat modelul unui lanţ logistic cu trei stadii. Lanţul logistic este format din cinci
furnizori posibili, patru posibile locaţii pentru fabrici, trei locaţii pentru centrele de distribuţie şi
zece clienţi a căror cerere este cunoscută. Modelul propus conţine restricţii referitoare la capacităţile
furnizorilor, fabricilor şi centrelor de distribuţie precum şi restricţii privind cantităţile minime ce pot
fi transportate. Funcţia obiectiv minimizează costul total care este format din costul de producţie,
costul de achiziţie şi de transport al materiei prime, costul de manipulare şi de transport al
produselor.
Capitolul 4, Proiectare inovativă în ingineria industrială, prezintă un număr de cinci proiecte
inovative (invenţii brevetate sau în curs de brevetare): Aruncător pneumatic pentru matriţe de
injectat (construcţie compactă, din elemente tipizate, uşor de utilizat la matriţele de injectat în
aproape orice configuraţie), Maşină pentru debitarea curelelor sau benzilor transportoare (în fâşii
de lăţime constantă şi egală pentru serii mici de fabricaţie), Maşină pentru prelucrarea capetelor
curelelor şi benzilor transportoare (prelucrare cu avans transversal, practic pentru orice lăţime),
Dispozitiv şi metodă pentru depresarea bolţurilor lanţurilor cu role (construcţie modulară pentru
patru tipodimensiuni de lanţ) şi Dispozitiv şi metodă pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role
(pentru patru dimensiuni de lanţ şi patru tipuri de eclise).
În capitolul 5, Diseminarea rezultatelor cercetării, este prezentat modul în care au fost
valorificate rezultatele cercetărilor prezentate în cadrul tezei de abilitare.
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ABSTRACT
The habilitation thesis presents the main research activities accomplished after obtaining the
title “PhD. Engineer” in 2007. The domains approached especially in this period of time were
optimal design (with evolutionary algorithms) and innovative design with applications in industrial
engineering. These were also the main research directions in which I have conducted my work.
Most of the research activities took place at the Optimal Design Center of the Technical University
of Cluj-Napoca (whose member I am).
Chapter 1, Optimal and innovative design of the throw-out system of the injection molds,
presents in its first part a methodology for calculating the mold release force for thin-walled plastic
molded parts (with linear, curvilinear or combined profile), model extremely useful for designing
the throw-out systems of the injection molds. In the second part a multi-objective optimization of
the pneumatic ejectors of the injection molds was conducted. The considered objectives of the
optimal design problem were the volume (which needs to be minimized) and the efficiency (which
needs to be maximized) of the pneumatic ejector. The two requirements have an antagonistic
character due to the fact that the efficiency increases with the increase of the ejector piston diameter
and, therefore, of the ejector diameter. A minimum volume of the pneumatic ejector determines a
saving in the mold space, the saved space being used to increase the heat exchange surface of the
cooling system. This leads to the decrease of the cooling time and, implicitly, to the time decrease
of an injection cycle and to the productivity increase. The efficiency increase of the ejector implies
an efficient use of its potential as a result of the decreased friction loss, fact that leads to lower
energy consumption for its operation.
In chapter 2, The optimal design of the cooling system of the injection molds, the research was
focused at first on the analysis on the motion of the tapered molded parts when thrown-out of the
mold, as well as on the study of the dynamics of the proposed pneumatic ejector (with direct
implications on the design of the cooling system). Then the aim was to obtain an optimal re-design
of the cooling system of the mold core in correlation with the throw-out system so that the cooling
channel surface is maximized. At the same time the pneumatic ejector has to be designed so that the
velocity of the molded part determines its appropriate trajectory when thrown-out of the mold. If the
velocity is too low then the part does not detach from the core and if the velocity is too high the
molded part will hit the fixed part of the mold. The optimization result was outstanding, the cooling
surface increasing, in the optimized version when compared to the initial one, with 30.8%.
Chapter 3, Optimal design with applications in industrial engineering, presents a series of
examples of optimal design with Evolutionary Algorithms.
 The optimal design of a two-stage coaxial helical speed reducer gearings.
Taking into consideration that the full description of the gears of a two-stage coaxial helical
speed reducer gearings require a large number of design variables (usually more than 10) resulting
in an extremely large search space for the optimal solution, I proposed (for the solving of this
complex design problem) an evolutionary algorithm (in a form that can be easily modified). The
objective is to minimize the volume determined by the interior surface of the speed reducer case.
The solution obtained after conducting the optimization is greatly enhanced compared to the classic
design solution.
 The optimal design of the gears of a planetary transmission.
There are presented the steps required for the optimal design problem description, as well as the
optimal design problem itself (its objective function, genes, and restrictions). Even considering only
this sequence of the whole optimization project of the entire epicicloidal speed reducer results in
favorable economic perspectives offered by the proposed method.
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 The optimal design of a gear coupling.
The optimal design using evolutionary algorithms of a gear coupling destined to compensate
for the angular misalignment of the technological lines is presented. The objective function is the
coupling mass. In this case 11 genes and 12 constraints were considered. A two-phased
evolutionary algorithm (inspired from the concept of „punctuated equilibrium”) was used for
solving this optimization problem in a form that allows considering other objectives.
 The optimal design of cylindrical rolling bearings using Evolutionary Algorithms.
The design of a rolling bearing is a difficult task for engineers. A method that allows obtaining
an optimal design of a rolling bearing is presented. In this optimization problem four design
variables were used in order to maximize the objective function which is given by the basic
dynamic radial load rating of the bearing.
 The mono-objective optimization of cylindrical roller bearings in terms of lubrication.
In the case of rolling bearings, when the lubricant film between the rolling elements and the
raceway is not thick enough, the metal-metal contact occurs, which leads to adhesive wear,
phenomenon that reduces the rolling bearing life. In order to avoid the rolling bearing failure the
optimization aims at maximizing the thickness of the lubricant film between the contact elements
(the objective function) so that the metal-metal contact is eliminated. In this problem three design
variables were used.
 The optimal design of the helical compression springs from tamping rammers.
The helical springs are important parts of the tamping rammers. Mounted in banks of two or
three, the helical springs have to meet a series of constraints: dimensional, strength, vibrations etc.
In the context of the design of this springs which implies taking into consideration of a significant
number of factors, a method of optimal design using evolutionary algorithms is presented.
 The optimal design of a three stages supply chain.
The model of a supply chain with three stages is presented. The supply chain is composed of
five possible suppliers, four possible locations for the factories, three locations for the distribution
centers, and ten clients whose demand is known. The proposed model contains constraints
regarding the suppliers, factories and distribution centers’ abilities as well as constraints regarding
the minimum quantities that can be transported. The objective function minimizes the total cost
composed of the production cost, raw material acquisition and transportation cost, production
handling and transportation cost.
Chapter 4, Innovative design in industrial engineering, presents a number of five innovative
projects (patented inventions or patent pending): Pneumatic ejector for injection mold (compact
design, standard elements, easy to use the injection molds in almost any configuration), Machine for
cutting-off conveying belts or bands includes support on which there is mounted driving axle
provided (in strips of constant width and equal for small series production), Machine for processing
ends of wide bands and conveying belts made of polyamide, has a mobile assembly, consisting of a
rectifying head mounted on a slide and two lateral carriages (processing with transversal feed,
practical for any width), Device and method for depressing bolts of roller chains, has press with
base plate supporting rotary plate with two working points for each chain size type (modular design
for four chain size types) and Device and method for mounting roller chain link plates, consists of
press with base plate supporting rotary plate, with four working points for each chain size type (for
four chain sizes and four plates types).
Chapter 5, The dissemination of the research results, presents how the research results
presented within the habilitation thesis were tackled.
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REZULTATE OBŢINUTE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Introducere
Creşterea extraordinară a complexităţii produselor, de orice fel, concepute în ultimele decenii a
impus, în proiectarea acestora, utilizarea aproape exclusivă a calculatoarelor. Un număr mare de
metode de calcul au fost dezvoltate şi implementate în acest domeniu, metode care acoperă astăzi
toate etapele muncii de proiectare, de la studiul cerinţelor, până la stabilirea detaliilor tehnologice.
Tendinţa actuală în munca de concepţie tehnică este proiectarea optimală. În lucrarea de faţă,
prin proiectare optimală se înţelege realizarea unui program de optimizare, calat pe modelul
matematic al unei situaţii inginereşti concrete.
Din punct de vedere strict matematic, programele de optimizare luate în considerare în această
lucrare pot fi descrise astfel:
Se consideră vectorul variabilelor de decizie (proiectare):
x  x1 , x2 , ... , x p 

cu componentele în următoarele domenii:











x1  x1l , x1u , x2  x2l , x2u , ... , x p  x lp , x up



şi se propune spre rezolvare unul dintre următoarele programe de optimizare:
Optimizare mono-obiectiv:
Obiectiv: f  x   min sau max

(1)

 g1  x   0
g  x   0
 2
Restricţii: 

g q  x   0


(2)

sau
Optimizare multiobiectiv:
 f1  x   min sau max

 f  x   min sau max
Obiective:  2

 f  x   min sau max
 m

(3)

 g1  x   0
g  x   0
 2
Restricţii: 
(4)





g q  x   0

Ca urmare, stabilirea funcţiei (funcţiilor) obiectiv (scop) este primul şi cel mai important pas al
procesului de optimizare şi rezultă direct din punerea problemei sau trebuie dedusă din cerinţele
generale. Atunci când aceste cerinţe sunt multiple şi adesea chiar contradictorii, se pot utiliza funcţii
obiectiv compuse. Funcţiile obiectiv pot fi: masa pieselor sau a unor subansamble, deformaţiile unor
componente ale construcţiei, energia potenţială înmagazinată, randamentul unei transmisii etc.
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Pasul următor este identificarea parametrilor care guvernează problema (de care depinde
funcţia sau funcţiile scop) şi care sunt supuşi la anumite restricţii de ordin geometric, economic etc.
Restricţiile pot fi relaţii care se referă la rezistenţa organelor de maşini sau la considerente de natură
tehnologică, economică etc.
O altă etapă de o importanţă deosebită în clădirea unei probleme de optimizare este stabilirea
domeniilor în care variabilele de proiectare (parametrii sistemului de optimizat) pot lua valori,
produsul cartezian al acestor domenii devenind spaţiul de căutare al soluţiei optime. Această
operaţie necesită atât intuiţie inginerească, cât şi o bună cunoaştere a limitelor metodei alese,
respectiv a sistemului de calcul utilizat.
Odată făcută opţiunea pentru proiectarea optimală, problema care apare imediat este aceea a
alegerii instrumentului de rezolvare a programului de optimizare. Ca de multe ori, şi de data aceasta
natura pare să vină în ajutorul matematicienilor şi inginerilor, inspirând o nouă generaţie de tehnici
de optimizare: algoritmii evolutivi. Aceştia preiau principiile selecţiei naturale şi le aplică unei
populaţii de soluţii posibile ale unei probleme de optimizare.
Algoritmii evolutivi pot fi folosiţi pentru o mare varietate de scopuri, în special în sistemele
inteligente de rezolvare a problemelor. Aceştia diferă substanţial de metodele tradiţionale de căutare
şi optimizare. Cele mai semnificative diferenţe sunt:
 Algoritmii evolutivi cercetează în paralel o întreagă populaţie de puncte şi nu unul singur.
 Algoritmii evolutivi nu necesită informaţii asupra derivabilităţii funcţiei obiectiv şi nici
alte cunoştinţe suplimentare; numai funcţia obiectiv şi nivelele corespunzătoare ale
adaptabilităţii influenţează direcţiile de căutare.
 Algoritmii evolutivi folosesc reguli probabilistice de tranziţie şi nu unele deterministe şi se
pare că sunt foarte robuşti în mediile cu mult zgomot.
 Algoritmii evolutivi sunt, în general, mai puternici în aplicaţii decât cei tradiţionali.
 Algoritmii evolutivi sunt capabili să furnizeze nu o soluţie, ci o întreagă clasă de soluţii
pentru o problemă dată. Alegerea finală constituie o opţiune a utilizatorului. Astfel, în
cazurile în care o problemă particulară nu are o singură soluţie, ca, de exemplu, familiile de
soluţii Pareto-optimale, ca în cazul optimizării multiobiectiv sau în problemele de
organizare (scheduling problems), atunci algoritmii evolutivi sunt potenţial mai folositori
pentru identificarea simultană a acestor soluţii alternative.
În cadrul Centrului de Proiectare Optimală (din care fac parte) a fost dezvoltată o platformă
proprie de optimizare (Cambrain) cu algoritmi evolutivi. Acest software are marele avantaj de a
permite conceperea şi implementarea cu rapiditate a unui număr practic infinit de algoritmi
evolutivi.
Proiectarea inovativă este definită în mai multe moduri diferite. Un mod de definire este acela
în care se consideră că o inovaţia vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenții.
Inovaţia şi invenţia sunt determinate de creativitate. Suportul dezvoltării capacităţii de inovare
este, evident, cercetarea ştiinţifică.
Împreună cu colegii din cadrul Centrului de Proiectare Optimală am conceput şi proiectat o
serie de produse şi metode de realizare a unor procese tehnologice industriale inovative. Acestea sau realizat la solicitarea unor firme care activează în domeniul producţiei industriale.
O parte dintre aceste produse au fost brevetate, altele sunt în curs de brevetare sau în faza de
validare experimentală în practică.
În anumite situaţii proiectarea optimală şi cea inovativă se întrepătrund. Spre exemplu,
aruncătorul pneumatic pentru matriţe de injectat a fost proiectat optimal cu algoritmi evolutivi, a
fost validat experimental în cadrul procesului de producţie la firme cunoscute din domeniul
prelucrării maselor plastice şi a fost apoi brevetat ca invenţie.
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1 PROIECTAREA OPTIMALĂ ŞI INOVATIVĂ A SISTEMELOR DE
ARUNCARE LA MATRIŢELE DE INJECTAT
1.1 Consideraţii privind proiectarea optimală a matriţelor de injectat
Matriţele de injectat sunt formate din mai multe sisteme: sistemul de injecţie, sistemul de
răcire, sistemul de aruncare etc. Aceste sisteme au fiecare un rol bine definit în cadrul ansamblului
matriţei fiind în acelaşi timp interconectate între ele. Astfel, proiectarea sistemului de aruncare
influenţează în mod direct proiectarea şi construcţia sistemului de răcire. Un sistem de răcire
eficient conduce la reducerea timpului de răcire şi implicit la creşterea productivităţii.
Principalul obiectiv urmărit la proiectarea optimală a sistemelor de aruncare şi a sistemelor de
răcire ale matriţelor a fost productivitatea dorindu-se o maximizare a acesteia. Procesul de injectare
are un caracter ciclic, fiecare ciclu fiind format din mai multe operaţii.
Timpul total al unui ciclu de injecţie se poate scrie [65]:
t c  tu  t r  t d
(1.1)
unde: tu
tr
td

– timpul de umplere;
– timpul de răcire;
– timpul de demulare.
t u  t r  t d

(1.2)

Timpul de demulare se poate scrie [65]:
t d  t dm  t a  t im

(1.3)

unde: tdm – timpul de deschidere a matriţei;
ta – timpul de aruncare;
tim – timpul de închidere a matriţei.
Înlocuind (1.3) în (1.1) se obţine:
t c  t u  t r  t dm  t a  t im

(1.4)

Cadenţa (frecvenţa ciclului) se defineşte ca fiind:
1
f  [s-1]
tc

(1.5)

iar productivitatea:
P  f  3600 [piese/oră]

(1.6)

Se observă că, prin reducerea oricărui „timp” din relaţia (1.4) se va reduce timpul total al unui
ciclu de injecţie lucru care conduce la creşterea productivităţii.
1.1.1 Sisteme de aruncare pneumatice

La fabricarea prin injecţie a pieselor din mase plastice, după solidificarea, respectiv răcirea
piesei injectate, aceasta trebuie eliminată din matriţă în timpul sau după deschiderea acesteia. Faza
de scoatere, respectiv de aruncare a piesei din matriţă fac parte din ciclul de injectare. Evacuarea
produsului din cavitatea matriţei se realizează cu ajutorul sistemului de aruncare.
Sistemele de aruncare utilizate pentru scoaterea pieselor injectate din matriţă pot fi clasificate
în trei mari grupe:
 aruncare mecanică (simplă sau în trepte).
 aruncare hidraulică.
 aruncare pneumatică.
Un sistem de aruncare pneumatic este format, în general, dintr-o supapă şi un aruncător
pneumatic. Aruncătoarele pneumatice pot fi cu simplă acţiune sau cu dublă acţiune.
10
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Aruncătoarele pneumatice cu simplă acţiune se
folosesc pentru piesele care au înălţime mică (tăvi,
4
capace etc.). La acestea se foloseşte aerul comprimat
doar pentru cursa de aruncare, readucerea
aruncătorului în poziţia iniţială realizându-se cu
3
ajutorul unui arc elicoidal (fig.1.1).
Aruncătoarele pneumatice cu dublă acţiune se
5
folosesc atunci când e necesară o cursă mare de
aruncare (în cazul pieselor înalte, ca de exemplu:
2
ghivece pentru flori, găleţi, cutii etc.). Atât cursa de
aruncare cât şi cea de retragere a aruncătorului se
realizează cu ajutorul aerului comprimat.
6
În figura 1.2 este prezentat un exemplu de
1
utilizare a unui sistem de aruncare pneumatic în
cazul unei piese cu pereţi subţiri cu profil combinat
(un ghiveci de flori). La deschiderea matriţei
produsul rămâne pe miez datorită contracţiei
Fig.1.1 Matriţă de injectat tavă
materialului. La sfârşitul cursei de deschidere aerul
1 - placă de formare (partea mobilă); 2 - supapă
de aer; 3 - piesa injectată; 4 - aruncător pneumatic
pătrunde prin supapă între miez şi fundul produsului
cu simplă acţiune; 5 - placă de formare (partea
(produsul fiind elastic) realizând desprinderea
fixă); 6 - supapă de aer.
acestuia de pe miez.
Produsul se desprinde de pe miez, dar datorită formei sale nu cade din matriţă. Aruncătorul
pneumatic elimină produsul din matriţă fără a găuri peretele acestuia. Aruncătorul revine la poziţia
iniţială tot cu ajutorul aerului comprimat.
aer spre
piston

aer spre
supapă

aer pentru cursa
de retragere

6

1

5

4

2

3

aer spre
supapă

Fig.1.2 Matriţă de injectat ghiveci pentru flori
1 - piesa injectată; 2 - aruncător pneumatic cu dublă acţiune; 3 - supapă de aer;
4 - partea fixă a matriţei (cuib); 5 - supapă de aer; 6 - partea mobilă a matriţei (miez).
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Din punctul de vedere al aruncării, ideal ar fi ca aruncătorul pneumatic să fie plasat în centrul
matriţei. Acest lucru nu se poate realiza practic. În centrul matriţei este şi punctul de injecţie fiind
necesară o răcire suplimentară a acestei porţiuni. Aruncătorul va fi poziţionat excentric faţă de axa
piesei, lucru care se poate observa în figura 1.2 (poz.2).
În cazul unor piese care au o înclinare mică a pereţilor (lighene, jardiniere) există riscul ca ele
să se „împăneze” pe miez, fiind necesare în acest caz două aruncătoare. În figura 1.3 este prezentată
o matriţă de injectat prevăzută cu două aruncătoare pneumatice. Piesa injectată este, în acest caz, o
cutie de formă dreptunghiulară.
Sistemele de aruncare pneumatice se pot utiliza şi în combinaţie cu cele mecanice pentru
piesele mai complexe.
În cazul matriţei din figura 1.4 sistemul de aruncare este format dintr-o placă dezbrăcătoare, o
supapă şi un aruncător pneumatic cu simplă acţiune.
Placa dezbrăcătoare este acţionată de către două şuruburi telescopice (care nu se văd în această
secţiune). Cursa de aruncare a acesteia este mică, ea realizând (împreună cu aerul care pătrunde prin
supapă) desprinderea piesei injectate de pe miez. În continuare piesa injectată este aruncată din
matriţă de către aruncătorul pneumatic.

1

1
2
3

2

3
4
5

4

5
6
7

6

Fig.1.3 Matriţă de injectat cutie dreptunghiulară

Fig.1.4 Matriţă de injectat cutie rotundă

1 - placă de formare (partea mobilă); 2 - aruncător
pneumatic cu dublă acţiune; 3 - supapă de aer; 4 - placă de
formare (partea fixă); 5 - supapă de aer; 6 - piesa injectată.

1 - şurub limitator; 2 - placă dezbrăcătoare; 3 - miez;
4 - piesa injectată; 5 - aruncător pneumatic cu simplă
acţiune; 6 - supapă de aer; 7 - cuib.

Un alt exemplu de utilizare a unui sistem de aruncare combinat este prezentat în figura 2.24. În
acest caz piesa injectată are o formă complexă. La deschiderea matriţei produsul rămâne în partea
fixă a acesteia. Sistemul de aruncare este format din tije aruncătoare, supapă de aer şi un aruncător
pneumatic. Ansamblul de aruncare (placă aruncătoare şi placă portaruncătoare) este acţionat de
către tijele pistoanelor a doi cilindri pneumatici.
Tijele aruncătoare realizează desprinderea piesei injectate de pe miez, iar aruncătorul
pneumatic-eliminarea acesteia din matriţă.
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4
5

3

2
6
7

1

8
Fig.1.5 Sistem de aruncare combinat
1 - piesa injectată; 2 - partea fixă a matriţei (miez); 3 - partea mobilă a matriţei (cuib); 4 - tijă aruncătoare; 5 - aruncător
pneumatic cu dublă acţiune; 6 - supapă de aer; 7 - placă aruncătoare; 8 - placă portaruncătoare.

1.1.2 Influenţa proiectării optimale a sistemului de aruncare asupra sistemului de
răcire

În cadrul lucrărilor [24] şi [25] s-a realizat o proiectare optimală monoobiectiv a aruncătorului
pneumatic pentru matriţa de injectat găleată de 10 l (un produs de uz general fabricat de S.C.
Napochim S.A. Cluj-Napoca), prezentată, pe scurt, în continuare.
Matriţa de injectat găleată de 10 l care se utiliza era o matriţă cu aruncare mecanică. S-a realizat
un proiect de matriţă pentru găleata de 10 l având modificat sistemul de aruncare, înlocuindu-se
sistemul de aruncare mecanic cu un sistem de aruncare pneumatic, aruncătorul pneumatic fiind
proiectat optimal. Practic s-a reproiectat partea mobilă a matriţei.
S-au definit astfel două matriţe pentru acelaşi produs:
 Matriţa de injectat găleată de 10 l de tip A, cu sistem de aruncare mecanic.
 Matriţa de injectat găleată de 10 l de tip B, cu sistem de aruncare pneumatic.
La matriţa de tip B partea fixă (fig.1.6) a rămas aceeaşi ca în cazul aruncării mecanice,
modificându-se numai partea mobilă (semimatriţa mobilă) (fig.1.7 şi 1.8). Partea mobilă a matriţei
este mai compactă şi mai rigidă decât în cazul matriţei cu aruncare mecanică.
În figura 1.9 sunt prezentate sistemele de răcire pentru miezurile celor două matriţe (tip A şi tip
B). În ambele cazuri sunt câte trei circuite de răcire formate din canale cu şicane. Un prim circuit
este format dintr-un canal cu şicană plasat central, identic la ambele miezuri. Cel de-al doilea circuit
de răcire format din două canale cu şicane legate în serie este, de asemenea, identic în ambele
cazuri. Al treilea circuit de răcire este, însă, diferit. La miezul matriţei de tip A circuitul este format
dintr-un singur canal cu şicană, în timp ce, pentru miezul matriţei de tip B, circuitul are două canale
cu şicană legate în serie.
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2

II

III

3
4
5
6
1
I

7

I

III

II

Fig.1.6 Partea fixă a matriţei de injectat găleată de 10 l
1 - cuib; 2 - bucşă de ghidare; 3 - inel de centrare; 4 - pastilă; 5 - duză; 6 - supapă de aer; 7 - placă cuib;
I-I, II-II, III-III - circuite de răcire.

4, 5

II

1

III

3

I

III

I
III

2

2

II

3

6
III

1

II

7
I

I
II

6

10 9 8

5

4

Fig.1.8 Partea mobilă a matriţei de injectat

Fig.1.7 Partea mobilă a matriţei de injectat
găleată de 10 l de tip A

găleată de 10 l de tip B

1 - placă miez; 2 - distanţier; 3 - cep de aruncare;
4 - placă aruncătoare; 5 - placă portaruncătoare;
6 - supapă de aer; 7 - tijă aruncătoare; 8 - coloană de
ghidare; 9 - pastilă; 10 - miez;
I-I, II-II, III-III - circuite de răcire.

1 - placă miez; 2 - supapă de aer; 3 - aruncător
pneumatic; 4 - coloană de ghidare;5 - pastilă;
6 - miez;
I-I, II-II, III-III - circuite de răcire.

Aruncătorul pneumatic utilizat la matriţa de tip B va ocupa un spaţiu mai mic în volumul
matriţei. Volumul economisit s-a utilizat pentru realizarea unei răciri suplimentare. Astfel, s-a
prevăzut un canal cu şicană suplimentar. S-a mărit în acest fel suprafaţa de răcire a miezului
matriţei de tip B comparativ cu suprafaţa de răcire a miezului matriţei de tip A.
Prin creşterea suprafeţei de răcire se realizează o răcire mai bună a miezului şi, ca urmare, o
scădere a timpului de răcire. Scăderea timpului de răcire duce la reducerea timpului total al unui
ciclu de injecţie şi deci la mărirea productivităţii.
Modificarea câmpurilor de temperatură pentru matriţa de tip B este evidenţiată şi de analiza cu
element finit a câmpurilor de temperatură pentru miezurile celor două matriţe (fiind utilizat
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programul Cosmos Works). Rezultatele obţinute sunt prezentate în figura 1.10. Se observă că
răcirea miezului este mai bună în cazul matriţei de tip B
II

III

III
I

II

I

III
III
I

I
II

a

II

b

Fig.1.9 Sistemul de răcire al miezurilor matriţelor de injectat găleată de 10 l
a - matriţa de tip A; b - matriţa de tip B; I-I, II-II, III-III - circuite de răcire.

Fig.1.10 Câmpurile de temperatură pentru miezurile matriţei de tip A, respectiv de tip B

Rezultă că, prin utilizarea sistemului de aruncare pneumatic (aruncător pneumatic proiectat
optimal şi supapă de aer), s-a redus timpul total al unui ciclu de injecţie de la 32,8 s la 28,8 s iar
cadenţa a crescut cu 13,88. Practic a avut loc o creştere a productivităţii cu 13,88.
Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul tezei de doctorat, cercetările în domeniul proiectării
optimale a matriţelor de injectat s-au axat pe două direcţii principale:
1. Proiectarea optimală multiobiectiv a aruncătoarelor pneumatice.
2. Proiectarea optimală a sistemului de răcire la matriţele de injectat.
Tipul de aruncător pneumatic cu dublă acţiune (proiectat optimal) conceput în cadrul tezei de
doctorat a fost brevetat [81] brevetul obţinând două medalii de aur şi una de bronz la saloane
naționale şi internaţionale de inventică.
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1.2 Calculul forţei de demulare la piesele injectate cu pereţi subţiri din mase
plastice
La proiectarea sistemelor de aruncare pneumatice la matriţele de injectat mase plastice trebuie
să se ia în considerare numeroşi factori, printre care forţa de demulare (forţa necesară desprinderii
piesei injectate din matriţă). Valoarea acestei forţe influenţează în mod direct soluţia constructivă
pentru sistemul de aruncare al matriţei de injectat.
În figura 1.11 [31] este prezentat un exemplu de utilizare a unui sistem de aruncare pneumatic
în cazul unei piese cu pereţi subţiri, cu profil combinat.

Fig.1.11 Sistem de aruncare pneumatic
1 - miez; 2 - produs; 3 - aruncător pneumatic; 4 - supapă de aer.

La deschiderea matriţei produsul rămâne pe miez datorită contracţiei materialului. La sfârşitul
cursei de deschidere aerul pătrunde prin supapă între miez şi peretele de fund al produsului
(produsul fiind elastic) realizând desprinderea acestuia de pe miez. Desprinderea se realizează în
două etape. Într-o primă etapă se desprinde fundul piesei. De aceea la calculul forţei de demulare
aria suprafeţei de contact dintre piesă şi miez este aria laterală.
FA  FD  FR
(1.7)
Forţa de aruncare este:
unde: FD – forţa de demulare.
FR – forţele de frecare în sistemul matriţei.
În cazul sistemelor de aruncare pneumatice aceste forţe de frecare sunt neglijabile. În acest caz:
FA  FD
(1.8)
1.2.1 Calculul forţei de demulare pentru piese cu profil liniar

Calculul forţei de demulare se realizează în baza figurii 1.12 [31].
FD    p  A
Conform [52]:
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unde: μ

– coeficientul de frecare dintre piesa injectată şi miez. Acest coeficient de frecare se
determină experimental şi depinde de materialul plastic injectat şi de calitatea
prelucrării suprafeţelor active ale matriţei.
p – presiunea de contact dintre piesă şi miez.
A – aria suprafeţei de contact dintre piesă şi miez.
În relaţia de mai sus, precum şi în cele care urmează s-a lucrat în sistemul SI de unităţi de
măsură.

Fig.1.12 Piesă cu profil liniar

Presiunea p se poate calcula prin analogie cu modelul vasului conic cu pereţi subţiri, supus unei
presiuni interioare.
Dependenţa dintre presiunea din vas, tensiunile şi elementele geometrice ale acestuia este dată
de ecuaţia lui Laplace:
1  2
p


(1.10)
1  2
h
unde: σ1 – tensiunea meridiană.
σ2 – tensiunea circumferenţială.
ρ1 – prima rază de curbură principală (meridiană).
ρ2 – a doua rază de curbură principală.
p – presiunea de contact.
h – grosimea peretelui piesei injectate.
1   2          
Conform [51]:

(1.11)

unde: E(T) – modulul de elasticitate al materialului piesei injectate la temperatura de demulare.
ε(T) – contracţia specifică a materialului la temperatura de demulare.
În cazul vasului conic cu pereţi subţiri ρ1 = ∞ şi din relaţia (1.10) rezultă:
2 p
h
(1.12)

 p  2 
2 h
2
y
cos 

Din figura 1.12 rezultă:

2 

Din (1.11), (1.12) şi (1.13) rezultă:

p         
17
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Se observă că presiunea de contact este variabilă, valoarea ei fiind maximă pentru cazul y = r.
La calculul forţei de demulare se poate utiliza această valoare maximă:
h  cos 
p         
(1.15)
r
Aria A a suprafeţei de contact dintre piesă şi miez este, în acest caz, aria laterală:
L
A 
 R  r 
(1.16)
cos 
Din (1.9), (1.15) şi (1.16) rezultă:
h
(1.17)
FD               L  R  r 
r
Cu relaţia (1.17) se poate calcula forţa de demulare pentru piese tronconice având cunoscute
materialul piesei şi dimensiunile geometrice ale acesteia.
1.2.2 Calculul forţei de demulare pentru piese cu profil curbiliniu

Calculul forţei de demulare se realizează în baza figurii 1.13 [31].

Fig.1.13 Piesă cu profil curbiliniu

Presiunea p se poate calcula prin analogie cu modelul vasului de rotaţie cu pereţi subţiri, supus
unei presiuni interioare.
Din ecuaţia lui Laplace:
1  2 p


1  2 h

Din (1.11) şi (1.18) rezultă:



  
p  h  1  2 
 1 2 

1
1 
p          h    
 1  2 
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În cazul nostru:
1  R  ct.
unde R este raza de curbură a profilului piesei.
ρ2 se calculează din figura 1.13:

AB AC

ED EC



ABC ~ EDC

(1.20)

2 



ry
a

R  2 2

R

(1.21)
(1.22)

a
1
ry

Din (1.19), (1.20) şi (1.22) rezultă:

p          

h 
a
 2

R 
ry

p         

h 
a
  2  
R 
r1 



(1.23)


Se observă că presiunea de contact este variabilă, valoarea ei fiind maximă pentru cazul ry = r1.
La calculul forţei de demulare se poate utiliza această valoare maximă:
(1.24)

În figura 1.13 considerăm sistemul Oxy. Profilul piesei este un arc de cerc, ecuaţia cercului
fiind:

x  b 2   y  a 2  R 2

(1.25)

y  R 2  x  b   a

(1.26)

f x   R 2  x  b   a

(1.27)

2

2

deci

l

A  2     f  x   1   f  x  dx
2

(1.28)

0

Din (1.27) şi (1.28) rezultă:
l


xb
l b
b 


 arcsin 
A  2    R   x  a  arcsin
  2    R  l  a   arcsin
R 0
R
R 




(1.29)

Din (1.9), (1.24) şi (1.29) rezultă:

a 
l b
b 

(1.30)
FD  2              h   2    l  a   arcsin
 arcsin 
r1  
R
R 


Cu relaţia (1.30) se poate calcula forţa de demulare pentru piese cu profil curbiliniu cu pereţi
subţiri având cunoscute materialul piesei şi dimensiunile geometrice ale acesteia.

1.2.3 Calculul forţei de demulare pentru piese cu profil combinat

O piesă cu pereţi subţiri, cu profil combinat este prezentată în figura 1.11. O parte a profilului
piesei este curbilinie (arc de cerc), iar cealaltă parte este liniară.
Calculul forţei de demulare se realizează în baza figurii 1.14 [31].
În acest caz:
FD  FD1  FD 2
(1.31)
unde: FD1 – forţa de demulare pentru porţiunea piesei cu profil curbiliniu.
FD2 – forţa de demulare pentru porţiunea piesei cu profil liniar.
Calculul forţei de demulare pentru porţiunea piesei cu profil curbiliniu
FD1    p1  A1
19
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Din ecuaţia lui Laplace:

 
p1  h   1  2 
 11 21 
– prima rază de curbură principală (meridiană).
– a doua rază de curbură principală.
– presiunea de contact.
p
1  2

 1
h
11  21

unde: ρ11
ρ21
p1



(1.33)

Fig.1.14 Piesă cu profil combinat

Din (1.11) şi (1.33) rezultă:

În cazul nostru:

 1
1 


p1          h  


21 
 11
11  R  ct.

(1.34)
(1.35)

unde R este raza de curbură a profilului piesei.
ρ21 se calculează din figura 1.14:
ABC ~ EDC



AB AC

ED EC
 21 



R
a
1
ry

ry
a

R   21  21

(1.36)
(1.37)

Din (1.34), (1.37) şi (1.37) rezultă:
p1         
20

h 
a
 2 
R 
ry 

(1.38)
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Se observă că presiunea de contact este variabilă, valoarea ei fiind maximă pentru cazul ry = r1.
La calculul forţei de demulare se poate utiliza această valoare maximă:
h 
a
  2  
R 
r1 
În figura 1.14 considerăm sistemul Oxy. Profilul piesei este un arc de cerc.
Din (1.27) şi (1.28) (adaptate pentru cazul curent, cu A1 şi l1) rezultă:
p1         

(1.39)

l1


l b
xb
b 


A1  2    R   x  a  arcsin
 arcsin 
  2    R  l1  a   arcsin 1
R 0
R
R 




(1.40)

Din (1.32), (1.39) şi (1.41) rezultă:

l b
a 
b 

 arcsin 
FD1  2              h   2    l1  a   arcsin 1
r1  
R
R 



Calculul forţei de demulare pentru porţiunea piesei cu profil liniar
FD 2    p 2  A2

(1.41)

(1.42)

Din ecuaţia lui Laplace:
p
1 2
 2

h
12  22

   
p2  h   1  2 
 12 22 
y
12   şi  22 
În acest caz
cos 
Din (1.11) (adaptată pentru cazul curent, cu 1 şi 2 ), (1.43) şi (1.44) rezultă:



(1.43)
(1.44)

h  cos 
(1.45)
y
Se observă că presiunea de contact este variabilă, valoarea ei fiind maximă pentru cazul y = r2.
La calculul forţei de demulare se poate utiliza această valoare maximă:
h  cos 
(1.46)
p 2         
r2
p 2         

Aria A2 a suprafeţei de contact dintre piesă şi miez este:
l
A2    2  r3  r2 
cos 
Din (1.42), (1.46) şi (1.47) rezultă:
 r 
FD 2              h  l 2  1  3 
 r2 

(1.47)

(1.48)

Calculul forţei de demulare
Din (1.31), (1.41) şi (1.48) rezultă:

 
 r 
a 
l b
b 

FD           h   2   2    l1  a   arcsin 1
 arcsin    l2  1  3   (1.49)
r1  
R
R 

 r2  
 
Cu relaţia (1.49) se poate calcula forţa de demulare având cunoscute materialul piesei şi
dimensiunile geometrice ale acesteia.
Pentru ca aerul care pătrunde prin supapă, acţionând împreună cu aruncătorul pneumatic, să
desprindă piesa de pe miez trebuie să existe inegalitatea:
FS  n  Fa  FD
(1.50)
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n
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–
–
–
–

forţa de scoatere (forţa datorată aerului comprimat care pătrunde prin supapă).
forţa cu care acţionează un aruncător.
numărul de aruncătoare.
forţa de demulare.
1
FS     d p2  p aer
(1.51)
4
unde: dp – diametrul de fund al produsului.
paer – presiunea
reţelei
de
aer
(paer = 0,5...0,8 MPa).
Dacă forţa de demulare FD este mai mare
decât suma dintre forţa de scoatere FS şi forţa
dezvoltată de aruncătorul pneumatic (sau
aruncătoarele pneumatice), atunci trebuie
modificat sistemul de aruncare, prin realizarea
unor canale suplimentare în miezul matriţei
(figura 1.15, [31]). Prin aceste canale se introduce
aer comprimat concomitent cu acţionarea supapei
de aer, realizându-se o gonflare a produsului şi o
desprindere a acestuia. Construcţia matriţei
Fig.1.15 Sistem suplimentar de gonflare
devine în acest caz mai complexă.
1.2.4 Concluzii




La proiectarea sistemelor de aruncare pneumatice la matriţele de injectat mase plastice
trebuie să se ia în considerare numeroşi factori, printre care forţa de demulare. Valoarea
acestei forţe influenţează în mod direct soluţia constructivă a sistemului de aruncare.
Se poate calcula forţa de demulare FD după metodologia propusă având cunoscute
materialul piesei injectate şi dimensiunile geometrice ale acesteia.
Se compară FD cu forţa de scoatere FS şi în funcţie de raportul lor se ia o decizie privind
soluţia constructivă a sistemului de aruncare.

1.3 Proiectarea optimală multiobiectiv a aruncătoarelor pneumatice pentru
piese injectate cu pereţi subţiri
Găleata de 10 l (fig.1.16) este un produs de uz general
fabricat de S.C. Napochim S.A. Cluj-Napoca. Este format din
corpul găleţii şi din mâner, ambele fiind piese injectate.
Principala componentă a produsului este corpul găleţii, care este
o piesă injectată cu pereţi subţiri de formă tronconică. Materialul
din care se realizează corpul găleţii este polipropilena.
Pentru această piesă (corpul găleţii) se cunosc:
 Dp – diametrul mare al piesei (miezului).
 dp – diametrul mic al piesei (miezului).
 h – grosimea peretelui piesei injectate.
 lp – lungimea (înălţimea) piesei injectate.
 Caracteristicile materialului piesei injectate (modulul
de elasticitate, contracţia specifică, tensiunea admisibilă
Fig.1.16 Găleata de 10 l
la strivire, coeficientul de frecare dintre piesa injectată
şi miez etc.).
 Parametrii de proces (temperatura de demulare, presiunea aerului comprimat etc.).
22

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

Matriţa utilizată pentru obţinerea acestei piese
este prezentată în figura 1.17. Sistemul de aruncare
(necesar pentru evacuarea piesei injectate din
matriţă) este format dintr-o supapă de aer şi un
aruncător pneumatic cu dublă acţiune.
În cadrul lucrării [25] s-a realizat o proiectare
optimală monoobiectiv a aruncătorului pneumatic.
Funcţia obiectiv a fost în acel caz volumul
aruncătorului. S-a urmărit ca volumul ocupat de
sistemul de aruncare în volumul matriţei să fie cât
mai mic, fără însă a afecta buna funcţionare a
matriţei. O economie de spaţiu în volumul matriţei
permite, de pildă, un volum mai mare a sistemului
de răcire (piesa se va răci mai repede). La
Fig.1.17 Matriţa de injectat găleată de 10 l
proiectarea aruncătorului s-a ţinut cont de faptul că
cele cinci tipuri de inele O sunt standardizate.
Pentru cilindrul pistonului se foloseşte ţeavă de inox. Aruncătorul pneumatic optimal obţinut
are volumul V = 358146 mm3.
Plecând de la rezultatele obţinute s-a trecut la proiectarea optimală multiobiectiv cu algoritmi
evolutivi a aruncătorului pneumatic.
1.3.1 Stabilirea funcţiilor obiectiv

S-au considerat ca obiective obţinerea unui aruncător cu volum cât mai mic şi randament cât
mai mare (fig.1.18). Evident cele două cerinţe au un caracter antagonist deoarece, în cazul
aruncătoarelor pneumatice, randamentul creşte relativ odată cu creşterea diametrului pistonului
aruncătorului (şi implicit a volumului aruncătorului).
Prima funcţie obiectiv este volumul aruncătorului (dorindu-se o minimizare a acestuia).
Va 

unde: df
lf
dd1
ld1
dc
tsp

–
–
–
–
–
–

li –
ld2 –
lb –
d –
l –
n –
Cea de-a
acestuia).



  d 2f  l f  d d21  ld 1  d c  2  t sp   li  ld 2   d c2  lb  d 2  l
2

4

 n

 min

(1.52)

diametrul flanşei.
lungimea flanşei.
diametrul 1 al dopului.
lungimea porţiunii 1 a dopului.
diametrul cilindrului.
spaţiu prin care circulă aerul pentru cursa de retragere.
d  dc
(1.53)
t sp  d 2
2
lungimea cilindrului.
lungimea porţiunii 2 a dopului.
lungimea bucşei.
diametrul tijei pistonului.
lungimea porţiunii de diametru d.
numărul de aruncătoare necesare.
doua funcţie obiectiv este randamentul aruncătorului (dorindu-se o maximizare a


Fa  F f
Fa

 max

unde: Fa – forţa de aruncare.
Ff – forţa de frecare dintre inelele O şi cilindru.
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partea mobilă a
matriţei (miez)

lp

0,5·lp
h

Dp

dp

d

dc

dd2

dd1

df

piesa
injectată

lf ld1 ld2
aer pentru cursa
de retragere

aer spre
piston

ld3

dop cu
flanşă

lb l

li

piston

tijă piston

cilindru

lpiston

bucşă

larc

lb

inel V

d

D

piuliţă

şurub

inel IV

la

inel III inel II

arc

inel I

Fig.1.18 Aruncătorul pneumatic şi poziţionarea lui în matriţă

Fa 

  D 2  pa
4

(1.55)

unde: D – diametrul pistonului.
pa – presiunea reţelei de aer.
Conform [13] forţa de frecare este:
F f  c1    p    D  b  i

(1.56)

unde: c1 – factor de corecţie dependent de numărul garniturilor de etanşare (c1=1 pentru
garnituri singulare; c1=0,5 pentru pachete de garnituri).
μ – coeficientul de frecare dintre inelul O şi cilindru.
p – presiunea efectivă dintre garnitură şi suprafaţa de contact.
p  pa  patm

(1.57)

patm – presiunea atmosferică (patm=0,1 MPa).
b – lăţimea de contact a inelului O (b=1,2·dinel 2, [13]).
i – numărul de garnituri identice din pachet.
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Rezultă expresia forţei de frecare:
F f     pa  patm     D 1,2  d inel 2

(1.58)

1.3.2 Realizarea programului de optimizare multi-obiectiv

Pentru simulare s-a folosit programul de optimizare cu Algoritmi Genetici Cambrian v. 3.2.
S-au folosit populaţii de 1000 de indivizi, probabilitatea de încrucişare pc = 0,7 şi probabilitatea de
mutaţie pm = 0,25 pentru faza I şi pc = 0,8 respectiv pm = 0,1 pentru faza a II-a cu un prag de
acceptare a indivizilor fezabili de 0,4.
În tabelul 1.1 sunt prezentate datele de intrare.
Tabelul 1.1 Datele de intrare ale programului de proiectare optimală a aruncătorului pneumatic
Semnificaţie
Diametrul mare al piesei (miezului)
Diametrul mic al piesei (miezului)
Lungimea piesei
Grosimea peretelui piesei
Temperatura de demulare
Tensiunea admisibilă la strivire a materialului
piesei injectate la temperatura de demulare
Presiunea aerului comprimat din reţea
Coeficientul de frecare dintre inelul O şi cilindru

Notaţie

Valoare

Dp
dp
lp
h
T

287 mm
205 mm
265 mm
2 mm
60ºC

σas

10 MPa

pa
μ

0,6 MPa
0,4

În tabelul 1.2 sunt prezentate genele alese pentru rezolvarea problemei de proiectare optimală.
Fiecare listă de inele O conţine patru tipuri de inele având diametrele de 1,8; 2,65; 3,55 şi 5,3 mm.
Listele detaliate ale genelor problemei de proiectare optimală se găsesc în [69].
Tabelul 1.2 Genele problemei de proiectare optimală a aruncătorului
Nr. de variante
Semnificaţia mărimilor determinate de
dimensionale ale genei
poziţia în listă

Gena

Simbol

0

Ţeava (cilindrul)

64

1

Inel I

64

2

Inel II

64

3

Inel V

64

dc – diametrul exterior al ţevii
hc – grosimea pereţilor ţevii
d – diametrul tijei pistonului
dinel 1 – diametrul inelului I
D – diametrul interior al cilindrului
dinel 2 – diametrul inelului II
dd1 – diametrul 1 al dopului
dinel 5 – diametrul inelului V

1.3.3 Identificarea restricţiilor

S-au stabilit ca restricţii ale programului de optimizare un număr de 12 restricţii. Acestea sunt:
R1

R2

Între d şi D trebuie să existe un spaţiu (tretr) pentru ca aruncătorul să fie cu dublă acţiune. La
sfârşitul cursei de aruncare aerul comprimat intră în spaţiul dintre tijă şi cilindru determinând
revenirea aruncătorului la poziţia iniţială:
2  tretr  d
g1 
1  0
(1.59)
D
Între dc şi dd2 trebuie să existe un spaţiu (tsp) prin care circulă aerul pentru cursa de retragere a
aruncătorului:
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g2 

2  tsp  d c
dd 2

1  0

(1.60)

R3

Între dd1 şi dd2 trebuie să existe o diferenţă (tmontaj) care să permită montarea inelului IV fără
deteriorarea acestuia:
2  tmontaj  d d 2
g3 
1  0
(1.61)
d d1

R4

Diametrul interior al ţevii D trebuie să fie mai mic decât diametrul exterior dc:
D
1  0
g4 
dc

R5

R6

Diferenţa dintre dc şi D nu poate fi mai mare decât dublul pereţilor ţevii hc:
dc
1  0
g5 
2  hc  D
Grosimea pereţilor ţevii nu poate fi mai mică decât o valoare minimă stabilită:
2  D
 d  1  0 dacă d c  25
g6   c
3 D

 1  0 dacă d c  25
 d c

(1.62)

(1.63)

(1.64)

Grosimea peretelui flanşei în zona de montaj a inelului III trebuie să fie mai mare decât o
valoare minimă stabilită (se va ţine cont de adâncimea t1 a locaşului inelului O):
4  d gol  2  t1
g7 
1  0
(1.65)
D
R8, R9 Raportul dintre d şi dp trebuie să fie cuprins între valori prestabilite:
d
(1.66)
 0,2  0
g8 
dp
R7

g 9  0,07 

d
0
dp

R10 Aruncătorul nu trebuie să deterioreze peretele de fund al piesei injectate:

g10  s  1  0
as

s 

4  Fa
d2

(1.67)

(1.68)
(1.69)

unde: σs – tensiunea de strivire.
σas – tensiunea admisibilă la strivire pentru materialul piesei injectate, la temperatura de
demulare.
R11 Lungimea de aruncare trebuie să fie un număr pozitiv:
g11  la  0
(1.70)
l a  li  l d 3  l piston  l arc  l b

(1.71)

R12 Lungimea de aruncare trebuie să fie mai mare decât o fracţiune din lungimea piesei injectate:
0,6  l p
g12 
1  0
(1.72)
la
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1.3.4 Rezultatele optimizării

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 1.3 iar frontul Pareto-optimal în figura 1.19. Se
observă că avem mai multe variante de aruncător optimal (toate aceste variante fiind variante bune).
Tabelul 1.3 Rezultatele optimizării aruncătorului (numai variabile cu V<106 mm3)
Ţeava de inox

Inelul „O” I

Inelul „O” II

(REV INOX)

(ISO 3601)

(ISO 3601)

Poziţia
în listă

dc

hc

[mm] [mm]

Poziţia
Simbol
în listă

d

dinel 1 Poziţia

[mm] [mm]

în listă

Simbol

Inelul „O” V
Volumul
Randamentul
aruncătorului
η
3
d
d
d1
inel 5 Va, [mm ]
Simbol
[mm] [mm]
(ISO 3601)

D dinel 2 Poziţia
[mm] [mm]

în listă

17

30

1,5

9

26501500

15

2,65

21

35502000

27

3,55

15

26503000

35

2,65

358146

0,789

17

30

1,5

9

26501500

15

2,65

21

35502000

27

3,55

28

35502800

35

3,55

358787

0,789

18

30

2

9

26501500

15

2,65

21

35502000

27

3,55

28

35502800

35

3,55

358787

0,789

22

32

2,5

9

26501500

15

2,65

23

35503340

29

3,55

29

35503000

37

3,55

400576

0,804

26

35

2

10

26501600

16

2,65

24

35502360

31

3,55

31

35503450

41

3,55

470353

0,816

27

35

2,5

9

26501500

15

2,65

24

35502360

31

3,55

31

35503450

41

3,55

470836

0,816

29

38

2

9

26501500

15

2,65

28

35502800

35

3,55

22

26503870

43

2,65

539441

0,837

30

38

3

9

26501500

15

2,65

28

35502800

35

3,55

32

35503650

43

3,55

540233

0,837

29

38

2

9

26501500

15

2,65

28

35502800

35

3,55

32

35503650

43

3,55

540233

0,837

32

40

2

9

26501500

15

2,65

29

35503000

37

3,55

33

35503870

45

3,55

591547

0,846

33

40

3

9

26501500

15

2,65

29

35503000

37

3,55

33

35503870

45

3,55

591547

0,846

35

42,4

2

10

26501600

16

2,65

30

35503150

39

3,55

35

35504370

50

3,55

664727

0,854

36

42,4

3

10

26501600

16

2,65

30

35503150

39

3,55

35

35504370

50

3,55

664727

0,854

38

45

2

9

26501500

15

2,65

33

35503450

42

3,55

35

35504370

50

3,55

730253

0,864

40

48,3

2

9

26501500

15

2,65

36

35503750

45

3,55

36

35504750

54

3,55

832706

0,873

42

48,3

3

9

26501500

15

2,65

36

35503750

45

3,55

36

35504750

54

3,55

832706

0,873

1
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Fig.1.19 Frontul Pareto-optimal în spaţiul obiectivelor

Astfel, prima poziţie din tabel corespunde unui aruncător având diametrul pistonului
D = 27 mm şi diametrul tijei d = 15 mm. Acesta va avea un volum V = 358146 mm3 şi un
randament η = 78,9 %.
Ultima poziţie din tabel corespunde unui aruncător având diametrul pistonului D = 45 mm şi
diametrul tijei d = 15 mm. Acesta va avea un volum V = 832706 mm3 şi un randament η = 87,3 %.
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Un volum minim al aruncătorului pneumatic determină o economie în spaţiul matriţei, spaţiul
economisit fiind utilizat pentru realizarea unui sistem de răcire mai bun, lucru care conduce la
reducerea timpului de răcire şi implicit la reducerea timpului unui ciclu de injecţie şi la creşterea
productivităţii.
Creşterea randamentului aruncătorului implică o utilizare eficientă a potenţialului acestuia ca
urmare a reducerii pierderilor prin frecare, lucru care duce la scăderea energiei consumate pentru
acţionarea acestuia.
Alegerea aruncătorului având randament maxim (D = 45 mm, d = 15 mm) implică un volum al
aruncătorului prea mare, inacceptabil din punct de vedere al proiectării sistemului de răcire (o
creştere a randamentului cu 10% determină practic o dublare a volumului aruncătorului).
O soluţie acceptabilă ar fi alegerea punctului celui mai apropiat de punctul ideal care aici este
originea. Acesta ar corespunde unui aruncător pneumatic având volumul V = 539441 mm3 şi
randamentul η = 83,7 % cu diametrul pistonului D = 35 mm şi diametrul tijei d = 15 mm (soluţie
marcată cu un fond diferit în tabelul 1.3).
1.3.5 Concluzii
 Randamentul η al aruncătorului nu este un factor un factor de influenţă foarte important.
 Creşterea volumului aruncătorului este aproximativ liniară cu creşterea randamentului, un
randament maxim conduce la un volum al aruncătorului excesiv de mare ceea ce este
inacceptabil.
 Soluţiile din frontul Pareto cu V > 106 mm3 nu sunt incluse deoarece, cu toate că
randamentul creşte în cazul acestora, ele sunt total necorespunzătoare.
 Posibilităţile multiple de alegere a soluţiei ce urmează a fi realizată deschid perspective şi
pentru alegerea altor criterii de optimizare.
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2 PROIECTAREA OPTIMALĂ A SISTEMULUI DE RĂCIRE LA
MATRIŢELE DE INJECTAT
Ghiveciul ϕ270 este un produs fabricat de S.C.
Napochim Cluj-Napoca. Ghiveciul (fig.2.1) este o piesă
injectată cu pereţi subţiri de formă tronconică.
Se cunosc dimensiunile acesteia şi masa iar materialul
din care se fabrică este polipropilena.
Se cunosc, de asemenea, dimensiunile matriţei de
injectat cu care se realizează ghiveciul.
Sistemul de aruncare al matriţei cu care se fabrică
ghiveciul este format dintr-o supapă de aer şi un aruncător
pneumatic cu dublă acţiune (fig.2.2).
Fig.2.1 Ghiveci Φ 270
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Fig.2.2 Aruncătorul pneumatic şi poziţionarea lui în matriţă
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La deschiderea matriţei piesa injectată rămâne pe miez datorită contracţiei materialului. La
sfârşitul cursei de deschidere aerul pătrunde prin supapă între miez şi fundul piesei (piesa fiind
elastică) realizând desprinderea acesteia de pe miez. Piesa se desprinde de pe miez dar, datorită
formei sale, nu cade din matriţă. Aruncătorul pneumatic elimină piesa injectată (ghiveciul) din
matriţă fără a o deteriora. Aruncătorul revine la poziţia iniţială tot cu ajutorul aerului comprimat.
Sistemul de răcire este format din mai multe canale de răcire cu şicană. În figura 2.3 este
reprezentat un canal de răcire cu şicană.
dg

placă

miez

şicană

dburghiu

d8
ss

Lr

inel VI

Fig.2.3 Canal de răcire cu şicană

S-a urmărit o reproiectare optimală a sistemului de răcire al miezului matriţei în corelaţie cu
sistemul de aruncare astfel încât să se obţină o maximizare a suprafeţei canalelor de răcire. Prin
maximizarea suprafeţei canalelor de răcire se reduce timpul de răcire şi implicit timpul total al unui
ciclu de injecţie. În acelaşi timp aruncătorul pneumatic trebuie astfel proiectat încât, la aruncarea
din matriţă, viteza piesei injectate să determine o traiectorie corespunzătoare a acesteia. Dacă viteza
este prea mică atunci piesa nu se desprinde de pe miez, iar dacă viteza este prea mare piesa injectată
se va lovi de partea fixă a matriţei (existând riscul de deteriorare a piesei injectate).

2.1 Analiza mişcării piesei injectate la aruncarea din matriţă
Aruncarea unui punct material este una din problemele cele mai studiate ale mecanicii, inclusiv
având în vedere influenţa forţei rezistente datorate aerului. Dacă un corp material de formă sferică
este aruncat, studiul acestuia se face în mod similar cu al punctului material.
În cazul în care este aruncat un corp având o formă tronconică, traiectoria descrisă de centrul
său de masă nu va coincide cu traiectoria descrisă de punctul în care acţionează rezultanta forţelor
de presiune a aerului. Din cauza apariţiei unui moment al forţei de presiune în raport cu o axă
perpendiculară pe planul mişcării şi care trece prin centrul de masă al corpului acesta va executa şi
o mişcare de rotaţie.
În figura 2.4 este reprezentată piesa injectată de formă tronconică (definită de razele R şi r a
bazelor şi înălţimea h) în timpul mişcării. Piesa este aruncată cu o viteză iniţială orizontală v0.
C este centrul de greutate (centrul de masă) al piesei (în care acţionează forţa de greutate
G=mp·g) iar P este centrul de presiune (în care acţionează forţa de presiune a aerului Frez). Centrul
de presiune P va fi centrul de greutate al proiecţiei piesei pe un plan perpendicular pe direcţia
vitezei sale (tangenta la traiectorie).
S – axa de simetrie a piesei.
T – tangenta la traiectorie.
φ – unghiul dintre orizontală şi axa de simetrie a piesei, [rad].
ψ – unghiul dintre axa de simetrie a piesei şi tangenta la traiectorie, [rad].
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mp – masa piesei, [kg].
JC – momentul de inerţie mecanic axial în raport cu o axă perpendiculară pe planul în care
se află traiectoria, axă ce trece prin centrul de masă al piesei, [kg·m2].
x şi y– coordonatele curente ale centrului de masă, [m].
Frez – forţa de presiune a aerului, [N].
ρaer – densitatea aerului, (ρaer = 1,205 kg/m3).
ΔPC – distanţa dintre centrul de masă C şi centrul de presiune P (braţul forţei de presiune
Frez în raport cu centrul de masă), [m].
g – acceleraţia gravitaţională, (g = 9,81 m/s2).

y
x

O

C[x,y]
P

φ

Frez

D

ψ
mpg

H
S

T
traiectoria

Fig.2.4

Rezolvarea numerică a sistemului de ecuaţii diferenţiale care descrie mişcarea, în plan, a piesei
aruncate impune determinarea prealabilă a tuturor elementelor geometrice şi mecanice care intervin
în ecuaţii. Astfel, trebuie cunoscută masa piesei aruncate şi poziţia centrului de masă, momentul de
inerţie axial central, mărimea variabilă a suprafeţei pe care acţionează forţa de presiune, poziţia
punctului în care se poate considera că acţionează rezultanta forţei de presiune (de asemenea
variabilă).
2.1.1 Determinarea poziţiei centrului de masă al piesei

Abscisa centrului de masă (centrul de greutate) al unui ghiveci cu raza bazei mari R, raza bazei
mici r, înălţime h şi grosimea pereţilor e (fig.2.5) este [34]:


e
e  1  sin  0 
ITC R, r , h   ITC  R 
,r
, h  e
cos  0
cos  0


hC 
(2.1)


e
e  1  sin  0 
VTC R, r , h   VTC  R 
,r
, h  e
cos  0
cos  0


unde:

ITC R, r , h  



  h2  R 2  2  R  r  3  r 2
12



  h  R2  R  r  r 2
VTC R, r , h  
3
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Fig.2.5

2.1.2 Determinarea momentului de inerţie mecanic axial

Pentru a determina momentul de inerţie al piesei aceasta se va considera descompusă (fig.2.6)
în două corpuri, primul fiind o placă circulară de rază r şi grosime e şi un al doilea corp, un trunchi
de con ai cărui pereţi laterali au aceeaşi grosime e iar dimensiunile sunt cunoscute (R, r şi h).
Masa plăcii circulare este m1     m  r 2  e (unde ρm este densitatea materialului piesei) iar
momentul de inerţie mecanic axial în raport cu un diametru al acestei plăci, care trece prin punctul
D, este:
1
1
J1D   m1  r 2     m  r 4  e
(2.4)
4
4
În cazul celei de-a doua părţi a acestei piese care este un trunchi de con cu o grosime dată
valoarea momentului de inerţie axial va rezulta în urma calculului unei integrale definite.

Fig.2.6

În cazul unui cilindru gol de raze R şi r şi înălţime h momentul de inerţie mecanic axial în
raport cu o axă perpendiculară pe axa de simetrie, care trece prin centrul de masă, se calculează cu
formula:
32

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

J   m 

  h  (R2  r 2 )  2 2 h2 
  R  r  
4
3


(2.5)

Dacă se consideră un cilindru gol de înălţime elementară dz care are raza exterioară x iar cea
interioară x-e (fig.2.7), pe baza formulei (2.5) se poate scrie:
d z 2
(dz ) 2 
2  2
2
 x  ( x  e)   x  ( x  e) 
dJ 2    m 
4
3 




dJ 2  





 m    dz 4
 x  ( x  e) 4
4



(2.6)

neglijându-se infinutul mic de ordinul doi.

Fig.2.7

Masa acestui cilindru de înălţime dz se exprimă cu formula:
dm   m    x 2  ( x  e) 2 dz





(2.7)

Pentru a exprima momentul de inerţie mecanic axial al cilindrului de înălţime elementară dz în
raport cu o axă ce trece prin punctul D (axa din planul bazei mici de rază r), se va aplica teorema lui
Steiner,
dJ 2 D  dJ 2   z 2 dm
Ecuaţia generatoarei trunchiului de con, cuprinsă în planul xOz, este:
xr
z
h
r h
x

sau z 
Rr
Rr
Rr h
iar după diferenţiere se obţine
dz 

h
dx
Rr

Pe baza relaţiilor anterioare se poate scrie expresia momentului de inerţie axial al corpului doi,
în raport cu o axă ce trece prin D.









R

m    h  1 4
h2
    x  ( x  e) 4 
 ( x  r ) 2  x 2  ( x  e) 2 dx
J 2 D 
2
R  r r 4
(Rr )

iar momentul de inerţie axial al întregului corp este
J D  J1  D  J 2  D
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Valoarea integralei definite se poate calcula fie exact, efectuând o serie de calcule pentru a
obţine expresia primitivei, fie utilizând una din metodele numerice cunoscute (a dreptunghiurilor,
trapezelor sau Simpson).
Pentru a obţine valoarea momentului de inerţie axial în raport cu axa care trece prin centrul de
masă C se aplică formula lui Steiner.
J C  J D  m p  DC

2

(2.10)

2.1.3 Calculul ariei proiecţiei şi a centrului de presiune

În figura 2.8 se prezintă modul cum se realizează proiecţia unui trunchi de con pe un plan
perpendicular pe vectorul viteză. Pentru analiză s-au considerat două sisteme de coordonate
carteziene XOY (cu originea în centrul proiecţiei centrului bazei mari) şi xoy (cu originea în centrul
bazei mici a trunchiului de con).
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Fig.2.8
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Aşa cum se poate uşor observa:
Oo  h  sin 
(2.11)
Este de asemenea uşor de văzut că elipsele de proiecţie ale celor două baze ale trunchiului de
con au semiaxele R·cos ψ şi R, respectiv r·cos ψ şi r.
Evident între coordonatele unui punct M, în cele două sisteme de coordonate există legătura
(fig.2.9):
 X  x  h  sin 
(2.12)

Y  y
Y
y
Y

y

O

o

M (x, z)
M (X, Y)
x
X

X, x

h·sinψ
Fig.2.9

Ecuaţia elipsei mari în sistemul XOY este:
X2
Y2

1
R 2  cos 2  R 2
Analog, ecuaţia elipsei mici în sistemul xoy este:

(2.13)

x2
y2

1
(2.14)
r 2  cos 2  r 2
Folosind relaţiile de transformare (2.12), ecuaţia elipsei mici în sistemul XOY este:
 X  h  sin  2  Y 2  1
(2.15)
r 2  cos 2 
r2
Din figura 2.8 se observă că atâta timp cât unghiul de înclinare ψ este mai mic decât o valoare
limită ψ0, proiecţia bazei mici a trunchiului de con va fi inclusă complet în proiecţia bazei mari.
Valoarea acestui unghi limită se poate determina scriind legătura (conform relaţiilor (2.12)) dintre
abscisele punctului A (fig.2.8) în cele două sisteme de coordonate:
R  cos  0  r  cos  0  h  sin  0
(2.16)

Se obţine imediat:

tan  0  R  r  h

(2.17)

Este demn de menţionat că unghiul ψ0 coincide cu semiunghiul de la vârful conului din care
face parte trunchiul de con.
Calculul ariei şi a poziţiei centrului de greutate al proiecţiei devine interesant atunci când
ψ0<ψ≤π/2. În acest caz (fig.2.10), s-a descompus suprafaţa proiecţiei în patru suprafeţe. Folosind
elementele din [69] se pot calcula aceste arii elementare şi poziţiile centrelor lor de greutate, în
sistemul XOY.
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 A0    R 2  cos  2

 X P 0   IFE ( R cos , R, 1) A0



 A1  SFE R cos , R, Q 

 X P1  IFE ( R cos , R, Q) A1

(2.18)
(2.19)



 A  ST R 1  Q 2 , r 1  Q 2 , h sin   QR  r cos 
2

 X P 2  RQ cos   IT ( R 1  Q 2 , r 1  Q 2 , h sin   QR  r cos ) A2

(2.20)


 A3  SCE r cos , r , Q 

ICE (r cos , r , Q)
 X P 3  h sin   rQ cos  

A3

(2.21)

unde
Rr
(2.22)
h  tan 
Aria proiecţiei trunchiului de con pe un plan perpendicular pe direcţia vectorului viteză şi
centrul ei de greutate (centrul de presiune) sunt:
a) 0 ≤ ψ ≤ ψ0
 A    R 2  cos 
(2.23)

X P  0
b) ψ0 ≤ ψ ≤ π/2
Q

3


A
Ai


i 0

3
 X P    X Pi  Ai  A

 i 0
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În acelaşi sistem de coordonate, proiecţia centrului de greutate C al trunchiului de con pe axa
OX are abscisa:
X C  hC  sin 
(2.25)
2.1.4 Determinarea sistemului de ecuaţii diferenţiale care modelează mişcarea
piesei

Coordonatele generalizate, care definesc poziţia piesei în timpul mişcării sunt x, y şi φ.
Sunt determinate funcţiile XC(ψ) şi XP(ψ) astfel că se poate calcula braţul forţei rezistente Frez.
(2.26)
ΔPC = XP(ψ) – XC(ψ)
De asemenea a fost determinată dependenţa dintre proiecţia suprafeţei pe un plan perpendicular
pe traiectorie şi unghiul ψ, A(ψ).
Panta m a tangentei la traiectorie se poate scrie sub forma:
d y d y d t y



m  tan(    ) 
d x d t d x x
de unde rezultă:
 y 
  arctan    
(2.27)
 x 
Forţa rezistentă datorată presiunii aerului se calculează considerând formula de calcul acceptată
în majoritatea lucrărilor [21], [57], [76] pentru forţa de presiune a aerului asupra unui obiect:
Frez

v2
 ca  S   aer 
2

(2.28)

unde: v – viteza, [m/s].
ρaer – densitatea aerului.
S – suprafaţa expusă a corpului perpendicular de direcţia fluidului (pe direcţia de
deplasare a corpului), [m2].
ca – coeficientul de antrenare, determinat experimental pentru diferite tipuri de corpuri şi
care depinde de numărul lui Reynolds.
În figura 2.11 [61] sunt prezentate diagramele de variaţie ale coeficientului de antrenare ca în
funcţie de numărul lui Reynolds şi pentru diferite forme de corpuri (sferă, cilindru, disc, placă).

Fig.2.11 Variaţia coeficientului de antrenare în funcţie de numărul lui
Reynolds, pentru diferite corpuri
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În cazul analizat forţa rezistentă este:
v2
x 2  y 2
(2.29)
 ca  A ( )   aer 
2
2
Pentru a obţine sistemul de ecuaţii diferenţiale care modelează mişcarea plană a corpului se vor
folosi cele două ecuaţii ale lui Euler, teorema mişcării centrului de masă şi teorema momentului
cinetic relativ, acestea fiind următoarele
 m p  x   Frez  cos(   )

(2.30)
 m p  y  m p  g  Frez  sin(   )
 J 
 C   Frez  d P ( )  d C ( )
Frez  ca  A    aer 

Condiţiile iniţiale sunt următoarele:
t  0;
x  y    0 ; x  v0 ; y    0

(2.31)

Pentru a rezolva numeric sistemul de ecuaţii diferenţiale acesta trebuie scris sub forma unui
sistem de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi.
Se fac notaţiile:
y1  x , y 2  y , y3   , y 4  x , y5  y , y 6  
iar calculele corespunzătoare unei iteraţii se fac în felul următor:
1. Pe baza rezultatelor obţinute la sfârşitul iteraţiei anterioare se determină unghiul ψ, cu
formula:
y 
 y 
  arctan     arctan  5   y3
 x 
 y4 

2. Se determină valoarea proiecţiei suprafeţei pe planul perpendicular pe traiectorie, prin
interpolarea funcţiei A(ψ).
3. Se determină braţul forţei rezistente Frez
 d (  )  d C ( ) ,   0 ,
(2.32)
 PC   P
 d C ( )  d P ( ) ,   0 ,

valorile celor două funcţii rezultând, de asemenea, ca urmare a două interpolări.
4. Se determină valoarea forţei rezistente Frez, cu formula
x 2  y 2
y 2  y52
(2.33)
Frez  ca  A( )   aer 
 ca  A( )   aer  4
2
2
5. Se calculează valorile membrilor din dreapta a ecuaţiilor diferenţiale de ordinul întâi care
sunt folosite în cadrul metodei Runge-Kutta pentru calculul valorilor coordonatelor şi vitezelor
generalizate la sfârşitul iteraţiei curente.
 dy1
 dt  y4
 dy
 2  y5
 dt
 dy3  y
6
 dt
(2.34)
1
 dy4
 dt   m  Frez  cos( y3   )
p

dy
 5   g  1  F  sin( y  )
3
rez
 dt
mp

 dy6  1 Frez  d P ( )  d C ( ) 
 dt
JC
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6. Pe baza condiţiilor iniţiale (2.31) se pot scrie condiţiile iniţiale(2.35) pentru rezolvarea
sistemului (2.34).
t  0 ; y1  y2  y3  y5  y6  0 ; y4  v0
(2.35)

După cum se poate observa, singurul parametru variabil în cadrul condiţiilor iniţiale poate fi
viteza orizontală de aruncare.

Fig.2.12 Reprezentarea mişcării plane a piesei aruncate
Viteza iniţială v0=1,65

m/s

Fig.2.13 Reprezentarea mişcării plane a piesei aruncate
Viteza iniţială v0=2,23
39
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2.1.5 Rezultate numerice

S-a utilizat un program C pentru rezolvarea numerică a sistemului de ecuaţii diferenţiale (2.30),
cu metoda Runge-Kutta şi obţinerea simulării mişcării plane a corpului aruncat. Valorile numerice
corespunzătoare piesei injectate analizate sunt următoarele: R = 0,137 m, r = 0,105 m, h = 0,237 m,
mp = 0,321 kg, JC = 0,00392463 kg·m2, ρm = 900 kg/m3.
În figurile 2.12÷2.14 sunt prezentate mişcările pe care le execută piesa aruncată, în funcţie de
viteza iniţială de aruncare v0, pentru diferite valori realizabile practic. În aceste figuri lângă fiecare
poziţie a corpului în mişcare sunt precizate valoarea timpului şi a unghiului de înclinare.

Fig.2.14 Reprezentarea mişcării plane a piesei aruncate
Viteza iniţială v0=2,85

m/s

2.2 Dinamica aruncătorului pneumatic
În figura 2.15 este reprezentată piesa injectată (ghiveciul) la aruncarea din matriţă. Viteza v0 a
piesei trebuie să asigure o traiectorie corespunzătoare a acesteia. Dacă viteza este prea mică piesa
rămâne pe miez. Dacă viteza este prea mare piesa injectată se va ciocni de semimatriţa fixă.
Condiţia de evitare a rămânerii piesei injectate pe miez este:
xL  xC  hC  cos 1  R  sin 1  xlim min
(2.36)
unde: xL –
xC –
hC –
R –
xlim min
α1 –

abscisa punctului L aparţinând piesei, [m].
abscisa centrului de masă C, [m].
distanţa de la centrul de masă la baza mare a piesei, [m].
raza bazei mari a piesei, [m].
– deschiderea minimă a matriţei, [m].
unghiul de înclinare, [rad].
 y 
1       arctan 
 x 

unde: y – componenta verticală a vitezei piesei, [m/s].
x – componenta orizontală a vitezei piesei, [m/s].
φ şi ψ– au fost definite la §2.1.
40
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Condiţiile de evitare a coliziunii dintre piesa injectată şi semimatriţa fixă sunt:
 xV  xC  hC  cos 1  R  sin 1  xlim max

 yV  yC  hC  sin 1  R  cos 1  ylim

(2.38)

unde: xV şi yV – coordonatele punctului V aparţinând piesei, [m].
xC şi yC– coordonatele centrului de masă C, [m].
xlim max – deschiderea maximă a matriţei, [m].
ylim – cotă de siguranţă, [m].
D
ylim   m
(2.39)
2
unde: Dm – diametrul exterior al matriţei, [m].
După deschiderea matriţei aerul pneumatic care pătrunde prin supapă realizează desprinderea
piesei injectate de pe miez. Piesa rămâne pe miez la o distanţă ximpact de suprafaţa frontală a
acestuia. Aruncătorul pneumatic loveşte piesa şi o aruncă de pe miez. Are loc o ciocnire elastică
între tija aruncătorului pneumatic şi piesa injectată. Cunoscând viteza aruncătorului în momentul
impactului, masa piesei şi masa elementelor mobile ale aruncătorului se poate calcula viteza v0 a
piesei injectate la aruncarea din matriţă:
2  vai
(2.40)
v0  camort 
 mp 
1 

 ma 
unde: vai –
mp –
ma –
camort

viteza elementelor mobile ale aruncătorului înainte de impact, [m/s].
masa piesei, [kg].
masa elementelor mobile ale aruncătorului, [kg].
– coeficient de amortizare, ţine cont de faptul că viteza piesei după impact va fi mai
mică ca urmare a disipării unei părţi din energia de impact datorită elasticităţii
materialului piesei injectate, (camort = 0,8 determinat experimental).
Viteza vai se determină rezolvând ecuaţia de mişcare a pistonului aruncătorului şi ecuaţiile
diferenţiale ale presiunilor în camerele de lucru ale aruncătorului.
În figura 2.16 este reprezentat schematic aruncătorul pneumatic (o reprezentare mai detaliată a
acestuia, incluzând şi dimensiuni constructive este prezentată în figura 2.2).
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As out
A2

A1
p1

p2

As in

Fig.2.16

Ecuaţia de mişcare a pistonului este [18]:
ma  xa  p1  A1  p2  A2  F f 1  F f 2
unde: xa
p1
p2
A1
A2

–
–
–
–
–

(2.41)

acceleraţia elementelor mobile ale aruncătorului, [m/s2].
presiunea aerului din camera 1 a aruncătorului (activă la aruncare), [Pa].
presiunea aerului din camera 2 a aruncătorului (pasivă la aruncare), [Pa].
aria secţiunii camerei 1, [m2].
aria secţiunii camerei 2, [m2].
A1 

  D2
4



  D2  d 2
A2 
4

(2.42)



(2.43)

unde: D – diametrul pistonului, [m].
d – diametrul tijei pistonului, [m].
Ff1 şi Ff2 sunt forţele de frecare dintre inelul II şi cilindru, respectiv dintre inelul I şi tija
aruncătorului. Conform [13] forţele de frecare sunt:
F f 1  c1     p1  p2     D  b1  io1
(2.44)
F f 2  c1     p2  pa     d  b2  io 2

(2.45)

unde: c1 – factor de corecţie dependent de numărul garniturilor de etanşare (c1 = 1 pentru
garnituri singulare; c1 = 0,5 pentru pachete de garnituri).
μ – coeficientul de frecare dintre inelele O şi cilindru, (μ = 0,4) [13].
pa – presiunea atmosferică, (pa = 105 Pa).
b1, b2 – lăţimile de contact ale inelelor O (b1 = 1,2·dinel 1,
b2 = 1,2·dinel 2, [13]).
io1, io2 – numărul de garnituri identice din pachet, (io1 = 1, io2 = 2).
Masa elementelor mobile ale aruncătorului se calculează cu relaţia:
ma  otel  Va
(2.46)
unde: ρoţel – densitatea oţelului, (ρoţel = 7800 kg/m3).
Va – volumul elementelor mobile ale aruncătorului, [m3].
Va  Vta  V p  V piulita

(2.47)

unde: Vta – volumul tijei aruncătorului, [m3].
Vp – volumul pistonului, [m3].
Vpiuliţă – volumul piuliţei (depinde de tipul şi mărimea piuliţei de fixare), [m3].
Vta 

d2
 li  ld 3  l piston  lb  l 
4
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lungimea cilindrului (ţevii) aruncătorului, [m].
lungimea tronsonului pe care se montează inelul III, [m].
– lungimea pistonului, [m].
lungimea bucşei, [m].
lungimea de ajustare a tijei aruncătorului, [m].
li  lm  l  lb  ld 2  ld 1  l f

unde: lm – lungimea (înălţimea) semimatriţei mobile, [m].
ld2 – lungimea porţiunii 2 a dopului, [m].
ld1 – lungimea porţiunii 1 a dopului, [m].
lf – lungimea flanşei, [m].
Volumul pistonului se calculează cu relaţia:





2    D 2  D  2  ti 2   bi 2
  D2
 l piston 
4
4
unde: ti2 şi bi2 – dimensiunile canalului în care se montează inelul II, [m].
Înlocuind (2.71) şi (2.72) în (2.68) se obţine:
ma  xa  p1  A1  p2  A2       p2  pa   d  b1   p1  p2   D  b2 
Vp 

2

(2.49)

(2.50)

(2.51)

Cu relaţia (2.51) şi utilizând ecuaţiile diferenţiale ale presiunilor în camerele de lucru [18]
adaptate la cazul prezentat se obţine sistemul:


ma  xa  p1  A1  p2  A2       p2  pa   d  b1   p1  p2   D  b2 


k 1
2



2  k      p1  k  p1  k
k



  As in 
       A1  p1  xa 
(2.52)
 p 1 
V01  xa  A1
k 1
pr   pr 







k
2
1




2  k      p a  k  pa  k
k



       A2  p2  xa 
 p 2  V  x  A   As out 
k 1
a
02
2
 p2   p 2 






unde: k – exponent adiabatic (pentru aer k = 1,4) [13].
 – constanta gazului (pentru aer  = 287,04 J/kg·K) [13].
T – temperatura aerului, (T = 293 K).
pr – presiunea reţelei de aer, (pr = 5·105 Pa).
xa – distanţa parcursă de piston (cursa elementelor active ale aruncătorului), [m].
xa – viteza pistonului, egală cu viteza elementelor active ale aruncătorului, [m/s].
As in şi As out– ariile orificiilor de alimentare cu aer a cilindrului aruncătorului, [m2].
  d s2in
  d s2out
(2.53)
As in 
; As out 
4
4
unde: ds in – diametrul găurii de intrare a aerului, [m].
diametrul găurii de ieşire a aerului, [m].
ds out –
V01 şi V02 sunt volumele iniţiale ale camerelor de lucru (pentru xa = 0) plus volumele
conductelor de legătură. Calculul acestor volume se face pe baza figurii 2.2.
Volumul iniţial V01 al camerei 1 a aruncătorului (activă la aruncare) este:
2
2
  d s2in
  d gol
  d d21  d d 1  ldd 1 
(2.54)
V01 
 ld 3 
 ls in 
 ldd 1  V piulita
4
4
4
unde: dgol – diametrul locaşului piuliţei, [m].
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ls in – lungimea totală a găurilor de diametru ds in, [m].
dd1 – diametrul 1 al dopului, [m].
ldd1 – lăţimea canalului circular de alimentare, [m].
d l
D
ls in  ls in1  m  Rarunc  s in dd 1
(2.55)
2
2
ls in1 – lungimea găurii axiale de diametru ds in, [m].
Rarunc – raza cercului pe care se montează aruncătorul (distanţa dintre axa aruncătorului şi
axa miezului), [m].
Volumul iniţial V02 al camerei 2 a aruncătorului este:
  d s2 out  Dm
d 
  d d22  d c2 
  D 2  d 2 
V02 
 li  ld 3  l piston  lb  
 li 

 Rarunc  d 2   Varc (2.56)
4
4
4
2 
 2
unde: dd2 – diametrul 2 al dopului, [m].
dc – diametrul exterior al cilindrului (ţevii din inox), [m].
Varc – volumul arcului, [m3].
Rolul arcului elicoidal cilindric de compresiune este de amortizare a pistonului la sfârşitul
cursei de aruncare. Volumul arcului se calculează cu relaţia:
  d sa2
Varc 
 lsa
(2.57)
4
unde: dsa – diametrul sârmei arcului, [m].
lsa – lungimea sârmei arcului, [m].
  Dma  ntsa
lsa 
(2.58)
cos  arc
Dma – diametrul mediu de înfăşurare al arcului, (Dma = D – dsa) [m].
ntsa – numărul total de spire ale arcului.
αarc – unghiul de înfăşurare al arcului nesolicitat, [rad].
 t

 arc  arctan a 
   Dma 
ta – pasul arcului nesolicitat, [m].
Notăm xa  va iar sistemul (2.52) devine:


xa  va

 xa  va



v  p1  A1  p2  A2       p2  pa   d  b1   p1  p2   D  b2 
 a
ma


k 1
2



k
k









2
k
k
p
p


 p1 
  As in 
  1    1   A1  p1  va 

V01  xa  A1
k 1
 pr   pr 






k 1
2



k
2  k      pa  k  p a  k


 p 2 
  As out 
       A2  p2  va 
V02  xa  A2
k 1

 p2   p2 






(2.59)

(2.60)

Metoda de rezolvare a sistemului (2.60) este Runge-Kutta standard. Condiţiile iniţiale (la t = 0)
sunt:
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 xa 0   0
v 0   0
 a
(2.61)



p
0
p

1
a

 p2 0   pa
S-a rezolvat sistemul (2.87) pentru un caz concret (ma = 0,468 kg, D = 0,027 m, d = 0,015 m,
ds in = ds out = 0,006 m, dinel 1 = 0,0018 m, dinel 2 = 0,00265 m). Rezultatele sunt prezentate în figurile
2.17÷2.19. În figura 2.17 este prezentat spaţiul parcurs de către piston la aruncare în funcţie de timp
iar în figura 2.18 viteza pistonului în acelaşi interval de timp. În figura 2.19 este prezentată variaţia
presiunilor în cele două camere ale aruncătorului.
Spatiul parcurs de piston
0.16
0.14
0.12

x [m]

0.1
0.08

spatiul

0.06
0.04
0.02
0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

t [sec]

Fig.2.17

Viteza pistonului
7

6

v [m/s]

5

4
viteza
3

2

1

0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

t [sec]

Fig.2.18

Presiunile in cele doua camere
600000

500000
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400000
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0
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Fig.2.19
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2.3 Dimensionarea sistemului de răcire
Sistemul de răcire al miezului este format din mai multe canale de răcire cu şicană. În figura
2.3 este prezentată o secţiune axială a unui canal de răcire, iar în figura 2.20 o schiţă cu amplasarea
acestor canale. Etanşarea canalelor de răcire se realizează cu ajutorul unor inele O.
dburghiu

d8

as

B

A
locaşul
aruncătorului
pneumatic

dd1

α

as

Rarunc

d8

O

De

dburghiu

Fig.2.20 Amplasarea canalelor de răcire

Puterea calorică cedată de piesa injectată matriţei în cursul unui ciclu de injectare este [5]:
3600
Q 
 m p  i2  i1  [kJ/h]
(2.62)
tc
unde: tc – durata ciclului de injectare, [s].
mp – masa produsului (piesa injectată), [kg].
i2 şi i1 – entalpia corespunzătoare temperaturilor materialului plastic la intrarea în matriţă,
respectiv la demulare, [kJ/kg].
Neglijând pierderile prin convecţie şi radiaţie, căldura este complet evacuată prin circuitul de
răcire.
Q  kT  S  T [kJ/h]
(2.63)
unde: kT – coeficientul global de schimb de căldură, [kJ/m2hC].
S – aria suprafeţelor interioare ale canalelor de răcire, [m2].
ΔT – diferenţa de temperatură între cuib şi circuitul de răcire, [C].
Coeficientul global de schimb de căldură se calculează cu relaţia [65]:
1
1 


kT T 
unde: δ
λ

(2.64)

– distanţa dintre canalul de răcire şi cuib, [m].
– coeficient de conductivitate termică a materialului din care este executată matriţa,
[kJ/mhC].
46

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

αT – coeficient de transmisie termică a fluidului de răcire, [kJ/m2hC].
Coeficientul de transmisie termică a fluidului de răcire, αT, se calculează cu formula [65]:
T  19,37  0,27  T1  0m,9
(2.65)
unde: T1 – temperatura de intrare în circuitul de răcire, [C].
Δm – debitul masic al circuitului de răcire, [kg/m2h], se calculează cu relaţia [65]:
 m  v f   r 10 4
unde: νf – viteza de circulaţie a fluidului, [m/h], (νf =36000,6 m/h, pentru apă).
ρr – densitatea lichidului de răcire, [kg/m3].
Din relaţiile (2.62) şi (2.63) rezultă:
3600  m p  i2  i1  1
 [s]
tc 
kT  T
S

(2.66)

(2.67)

Din relaţia (2.67) rezultă că timpul de răcire este invers proporţional cu suprafaţa canalelor de
răcire. Astfel, odată cu creşterea suprafeţelor canalelor de răcire, timpul de răcire va scădea
(considerând că toate celelalte mărimi rămân constante).
Pentru canalele de răcire cu şicană (fig.2.2) suprafaţa de răcire se calculează cu relaţia [52]:
(2.68)
S    d burghiu  2  ss  Lr
unde: dburghiu – diametrul canalului de răcire, [m].
ss – lăţimea şicanei, [m].
Lr – lungimea (înălţimea) canalului de răcire, [m].
În varianta iniţială sistemul de răcire era format din 4 canale de răcire cu şicană cu diametrul de
ϕ 0,036 m şi un canal de răcire cu şicană cu diametrul de ϕ 0,04 m. Suprafaţa de răcire a fost, în
acest caz, Srăcire iniţial = 1,549·10-5 m2.

2.4 Proiectarea optimală a sistemului de răcire
2.4.1 Stabilirea funcţiei obiectiv

S-a stabilit ca funcţie obiectiv suprafaţa interioară a canalelor de răcire a miezului matriţei
dorindu-se o maximizare a acesteia. Mărimea şi amplasarea canalelor de răcire vor fi influenţate în
mod direct de dimensiunea şi amplasarea aruncătorului pneumatic.
Funcţia obiectiv va fi deci:
S racire  ncr    d burghiu  2  ss  Lr  max
(2.69)
unde: ncr – numărul canalelor de răcire cu şicană.
2.4.2 Realizarea programului de optimizare

Pentru simulare s-a folosit programul de optimizare cu Algoritmi Genetici Cambrian v. 3.2. În
tabelul 2.1 sunt prezentate datele de intrare.
În tabelul 2.2 sunt prezentate genele alese pentru rezolvarea problemei de proiectare optimală.
Fiecare listă de inele O conţine patru tipuri de inele având diametrele de 1,8; 2,65; 3,55 şi 5,3 mm.
Listele detaliate ale genelor problemei de proiectare optimală se găsesc în [69].
2.4.3 Identificarea restricţiilor

Restricţiile programului de optimizare (în număr de 13) sunt următoarele:
R1

Între d şi D trebuie să existe un spaţiu radial minim (tretr) pentru ca aruncătorul să fie cu dublă
acţiune. La sfârşitul cursei de aruncare aerul comprimat intră în spaţiul dintre tijă şi cilindru
determinând revenirea aruncătorului la poziţia iniţială:
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Dd
 tretr
2

(2.70)

Tabelul 2.4 Datele de intrare ale programului de proiectare optimală a sistemului de răcire
Semnificaţie
Diametrul mare al miezului
Diametrul mic al miezului
Lungimea miezului
Masa piesei injectate
Lungimea matriţei
Diametrul găurii de intrare a aerului
Diametrul găurii de ieşire a aerului
Lungimea găurii axiale de diametru ds in
Lăţimea canalului circular de alimentare
Distanţa parcursă de piston până la impactul cu piesa
Viteza minimă iniţială a piesei pentru evitarea
rămânerii pe miez
Viteza maximă iniţială a piesei pentru evitarea coliziunii
Lăţimea şicanelor
Adâncimea (lungimea) canalelor de răcire
Diametrul maxim al cercului tangent la canalele de
răcire
Raza maximă a cercului pe care se poate monta
aruncătorului
Distanţa minimă dintre canalele inelelor VI
Diametrul găurilor de alimentare cu apă
Tensiunea admisibilă la strivire a materialului piesei
injectate la temperatura de demulare

Notaţie

Valoare

Dp
dp
lp
mp
lm
ds in
ds out
ls in1
ldd1
ximpact

0,270 m
0,206 m
0,235 m
0,321 kg
0,33 m
0,006 m
0,006 m
0,025 m
0,008 m
0,007 m

v0min

1,646 m/s

v0max
ss
Lr

2,857 m/s
0,0025 m
0,28 m

De max

0,19 m

Rarunc max

0,06 m

as
dg

0,004 m
0,01 m

σas

10 MPa

Tabelul 2.5 Genele problemei de proiectare optimală a sistemului de răcire

R2

R3

Gena

Simbol

Nr. de variante
dimensionale
ale genei

0

Ţeava (cilindrul)

64

1

Inel I

64

2

Inel II

64

3

Inel V

64

4

Inel VI

32

5

Numărul
canalelor de
răcire

2

Semnificaţia mărimilor determinate
de poziţia în listă

dc – diametrul exterior al ţevii
hc – grosimea pereţilor ţevii
d – diametrul tijei pistonului
dinel 1 – diametrul inelului I
D – diametrul interior al cilindrului
dinel 2 – diametrul inelului II
dd1 – diametrul 1 al dopului
dinel 5 – diametrul inelului V
d8 – diametrul exterior al canalului inelului VI
dburghiu – diametrul canalului de răcire
ncr – numărul canalelor de răcire (5 sau 7)

Între dd1 şi dd2 trebuie să existe o diferenţă radială minimă (tmontaj) care să permită montarea
inelului IV fără deteriorarea acestuia:
d d1  d d 2
 t montaj
(2.71)
2
Diametrul interior al ţevii D trebuie să fie mai mic decât diametrul exterior dc:
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D  dc
R4
R5

Diferenţa dintre dc şi D nu poate fi mai mare decât dublul pereţilor ţevii hc:
d c  D  2  hc
Grosimea pereţilor ţevii nu poate fi mai mică decât o valoare minimă stabilită:
d  D  2 dacă d c  25
g6   c
d c  D  3 dacă d c  25

R6, R7 Raportul dintre d şi dp trebuie să fie cuprins între valori prestabilite:
d
0,07 
 0,2
dp

Aruncătorul nu trebuie să deterioreze peretele de fund al piesei injectate:
4  Fa
  as
s 
d2
unde: σs – tensiunea de strivire.
Fa – forţa de aruncare.
Fa  ma  aai

(2.72)
(2.73)

(2.74)

(2.75)

R8

R9

(2.76)

(2.77)

aai – acceleraţia elementelor mobile ale aruncătorului înainte de impact, [m/s].
Viteza iniţială a piesei injectate (după impact) trebuie să fie mai mare decât viteza minimă
(pentru evitarea rămânerii pe miez):
v0  v0 min
(2.78)

R10 Viteza iniţială a piesei injectate (după impact) trebuie să fie mai mică decât viteza maximă
(pentru evitarea coliziunii cu semimatriţa fixă):
v0  v0 max
(2.79)
R11 Diametrul cercului tangent la canalele de răcire (fig.2.20) nu poate fi mai mare decât o valoare
maximă:
De  2  d8  2  as  d d 1   cos   d burghiu  De max
(2.80)
R12 Raza cercului pe care se montează aruncătorul (fig.2.20) trebuie să fie mai mică decât o
valoare maximă:
1
(2.81)
Rarunc   d8  2  as  d d 1   Rarunc max
2
R13 Pentru cazul în care ng = 7 între găurile de alimentare cu apă şi canalele de răcire trebuie să fie
o distanţă de siguranţă as:
De  2  d g  3  d burghiu
 as
(2.82)
4
2.4.4 Rezultatele optimizării

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 2.3.
Toate cele şase variante sunt bune. S-a optat pentru prima variantă, caz în care ţeava din inox
nu necesită prelucrare suplimentară.
Valorile numerice ale tuturor dimensiunilor relevante ale componentelor sistemului de răcire
precum şi a aruncătorului pneumatic corespunzătoare variantei alese (marcată cu fond diferit în
tabelul 2.3) se dau în tabelul 2.4.
Suprafaţa de răcire a crescut faţă de varianta iniţială de la Srăcire iniţial = 1,549·10-5 m2 la Srăcire opt
= 2,026·10-5 m2, o creştere cu 30,8%. Considerând că toate celelalte mărimi ale procesului de
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injectare rămân constante va rezulta o reducere a timpului de răcire şi implicit a timpului total al
unui ciclu de injecţie. Urmarea directă a acestui fapt va fi creşterea productivităţii.
Tabelul 2.3 Rezultatele optimizării sistemului de răcire
Poziţia în
listă pentru
Ţeavă

Poziţia în
listă pentru
Inelul I

Poziţia în
listă pentru
Inelul II

Poziţia în
listă pentru
Inelul V

Poziţia în
listă pentru
Inelul VI

Numărul
canalelor de
răcire

17
18
19
19
18
17

9
9
9
9
9
9

21
21
21
21
21
21

15
15
15
28
28
28

13
13
13
13
13
13

7
7
7
7
7
7

Suprafaţa
canalelor de
răcire

S racire , [m2]
2,0263·10-5
2,0263·10-5
2,0263·10-5
2,0263·10-5
2,0263·10-5
2,0263·10-5

În figura 2.21 este prezentat sistemul de răcire al semimatriţei mobile în varianta iniţială iar în
figura 2.22 sistemul de răcire în varianta optimizată.

II

I

III
locaşul
aruncătorului

II
III

I

Fig.2.21 Sistemul de răcire al semimatriţei mobile (varianta iniţială)
I-I, II-II, III-III – circuite de răcire.
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Tabelul 2.4 Componentele sistemului de răcire optimal
Ţeava inox

Inel I

Inel II

Inel V

Inel IV

(REV INOX)

(ISO 3601)

(ISO 3601)

(ISO 3601)

(ISO 3601)

dc
[mm]

hc
[mm]

[mm]

30

1,5

15

vai [m/s]
2,3892

d

dinel 1

D

[mm]

[mm]

2,65

27

dinel 2 dd1 dinel 5
[mm]

[mm]

3,55

35

d7
[mm]

Canalele de răcire

dinel 6 dburghiu Numărul
[mm]

[mm]

de canale

2,65 38,7 2,65

34,5

7

[mm]

Simbol

Simbol

Simbol

Simbol

26501500

35502000

26502240

26503870

aai [m/s ]
402,596

v0 [m/s]
2,2304

2

Suprafaţa canalelor de răcire

S racire , [m2]

2,0263·10-5

I

II
III

locaşul
aruncătorului

II
III
I

Fig.2.22 Sistemul de răcire al semimatriţei mobile (varianta optimizată)
I-I, II-II, III-III – circuite de răcire.

2.5 Concluzii
 Proiectarea optimală a sistemelor de răcire la matriţele de injectat se realizează în funcţie
de tipul sistemului de răcire şi în corelaţie cu sistemul de aruncare.
 În cazul utilizării sistemelor de aruncare pneumatice aruncătorul pneumatic trebuie
proiectat astfel încât să asigure o aruncare corespunzătoare a piesei injectate din matriţă
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(piesa să se desprindă de pe miez dar, pe de altă parte, ea nu trebuie să se ciocnească de
semimatriţa fixă).
 Proiectarea optimală a sistemului de răcire s-a realizat ţinând cont şi de posibilitatea de
realizare a acestuia din punct de vedere tehnologic.
 Prin proiectarea optimală a sistemului de răcire s-a obţinut o creştere cu 30,8% a suprafeţei
de răcire a semimatriţei mobile ceea ce conduce la creşterea productivităţii.
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3 PROIECTARE OPTIMALĂ CU APLICAŢII ÎN INGINERIA INDUSTRIALĂ
3.1 Proiectarea optimală a unui reductor coaxial cu două trepte cu roţi
dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi
Proiectarea unei transmisii de putere
constând dintr-un reductor coaxial cu două
trepte, cu roţi dinţate cilindrice, este o
problemă complexă. Complexitatea problemei
rezidă din interdependențele puternice și de
multe ori dificil de rezolvat dintre variabilele
de proiectare care descriu subsistemele
reductorului. Apoi, este știut faptul că
proiectarea unui reductor este un proces
iterativ în care este necesar să se facă unele
alegeri provizorii, trebuind să fie identificate
aspectele problematice ale procesului de
proiectare.
În cazul unui astfel de proiect complex
tehnicile convenţionale de optimizare sunt
dificil sau chiar imposibil de utilizat datorită
numărului mare a variabilelor de proiectare, a
complexităţii legăturilor dintre ele precum şi a
neliniarităţii restricţiilor şi a obiectivelor.
Utilizarea Algoritmilor Evolutivi pentru
rezolvarea proiectării optimale apare ca o
soluţie logică aceştia dovedindu-i viabilitatea
la rezolvarea problemelor complexe de
proiectare mecanică.
3.1.1 Consideraţii privind proiectarea
clasică a reductorului coaxial

Procesul de proiectare a reductorului este
influenţat de pregătirea, experienţa şi intuiţia
proiectantului. În figura 3.1 este prezentată
schema logică de proiectare clasică a
reductorului coaxial cu două trepte de
reducere. Principala problemă care apare la
proiectarea clasică este aceea că solicitările şi
tensiunile la care sunt supuse elementele
reductorului (în special roţile dinţate) pot fi
calculate cu precizie doar după stabilirea
dimensiunilor geometrice ale angrenajului (şi
implicit ale altor componente ale reductorului).
Din acest motiv unele mărimi sunt
estimate (de exemplu etapele 1-9 din fig.3.1)
folosind ipoteze simplificatoare. După
determinarea exactă a dimensiunilor, factorii şi
parametrii aproximaţi în faza iniţială de
predimensionare sunt recalculaţi.

Fig.3.1 Proiectarea clasică a reductorului
- schema logică
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Pentru un reductor cu două trepte raportul dintre turaţia la intrare n1 şi cea de la ieşire n3 este
raportul total de transmitere iT. La început se stabilesc rapoartele de transmitere pentru cele două
trepte ale reductorului (-1-). Se calculează prima treaptă, alegând pentru început materialele celor
două roţi, duritatea şi tratamentul termic (stabilindu-se şi tensiunile limită la presiune de contact şi,
respectiv, la încovoiere). Se determină numărul de dinţi ai pinionului şi ai roţii dinţate. Valoarea
reală a raportului de transmitere nu poate să varieze cu mai mult de 4% faţă de valoarea
standardizată (pentru reductoare cu două trepte). Se alege coeficientul de lăţime a dintelui ψa (0,25
... 0,4, în funcție de poziția roţilor) şi se calculează o distanţă axială necesară aw (-5-). Se stabilește
modulul normal standardizat mn (-6-), distanţa axială elementară a şi coeficienţii deplasărilor de
profil xn1,2 (-7-), (-8-). Sunt calculate toate elementele geometrice ale roţilor dinţate şi ale
angrenajului echivalent (-9-). Se recalculează factorii şi coeficienţii care au fost aproximaţi în faza
de predimensionare (-10-), se calculează presiunea de contact şi tensiunile de încovoiere ale dintelui
(-11-), se verifică dacă ψa a fost bine ales (-12-). Se verifică angrenajul la încovoiere (-13-) şi la
presiune de contact (-14-). Dacă valorile calculate sunt mai mici decât cele admisibile se încheie
proiectarea, dacă nu se aleg alte materiale (-15-) şi se reiau calculele.
Similar se calculează treapta a doua a reductorului, având impusă distanţa axială aw.
Proiectarea clasică a unui reductor cu două trepte (aşa cum reiese din prezentarea de mai sus)
implică calcule destul de laborioase care fac ca procesul de proiectare să fie complex şi de durată. În
plus varianta obţinută nu este, evident, cea optimă. Pentru evitarea acestor neajunsuri am propus o
proiectare optimală cu Algoritmi Evolutivi a reductorului.
3.1.2 Formularea problemei

Primul pas în formularea problemei de proiectare optimală este identificarea unui set de gene
(variabile de proiectare) care descriu în mod unic "genotipul" problemei. Cele 12 variabile de
proiectare care definesc funcţia obiectiv sunt prezentate în tabelul 3.1.
Tabelul 3.1 Genele care descriu angrenajele reductorului coaxial cu două trepte
Gena

Domeniu de valori

Raportul de transmitere al primei trepte i12S, standardizat, variabilă
reală discretă.
Distanţa axială a primei trepte aw, standardizată, variabilă reală
discretă.
Numărul de dinţi ai pinionului pentru prima treaptă z1, respectiv
pentru treapta a 2-a z2. Valori întregi.
Coeficienţii lăţimi dintelui ψa1,2 pentru angrenajele celor două trepte.
Valori reale continue.
Unghiurile de înclinare ale danturilor celor două angrenaje β1, 2
măsurate pe diametrele de divizare. Valori reale continue.
Coeficienţii deplasărilor normale de profil xn1,2,3,4 pentru cele două
angrenaje. Valori reale discrete.
Dimensiunile geometrice y1,2. Valori reale.

{1,12 ,…, 40}
{56 ,…, 315}
{14 ,…, 21}
[0,2 ,…, 0,8]
[7,2○ ,…, 19,8○]
{–0,6 ,…, 1}
{0 ,…, 31}

Obiectivul proiectării optimale este minimizarea volumului delimitat de suprafaţa interioară a
carcasei reductorului (fig.3.2). Astfel, funcția obiectiv este:

F x  V  5  l1  b1  y1  y2  b3   H3  t    2  R  aw    
unde: b1,3 – lăţimile pinioanelor celor două angrenaje, în mm.
H3 – dimensiune standardizată (înălţimea la axă).
l1  5 mm ; t  2,25  
d d 
R  max  a 2 , a 4   10 20 mm
 2 2 
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Fig.3.2. Schiţa reductorului coaxial cu două trepte de reducere

Restricţiile
Restricţiile (constrângerile) problemei de proiectare optimală sunt toate de tip inegalitate.
Există un număr de 37 restricţii (de transmitere a puterii, geometrice și constructive) întâlnite de
regulă la proiectarea reductoarelor. Evident, o soluție viabilă a problemei de optimizare ar trebui să
satisfacă toate cele 37 de restricţii.
Valoarea gi a unei restricţii este definită ca:
a
gi  1  1  0
(3.5)
bi

restricţia fiind de forma ai≤bi (ai, bi>0).
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Restricţiile sunt:
R 1, 2
R 3, 4
R 5–8
R 9–12
R 13–16
R 17, 18
R 19, 20
R 21, 22
R 23–34
R 35
R36, 37

Eroarea relativă faţă de valoarea standardizată a raportului de transmitere trebuie să fie în
intervalul [-2,5% … +2,5%] pentru ambele trepte.
Presiunile de contact între dinţii roţilor dinţate nu trebuie să depășească valorile
admisibile.
Tensiunile de încovoiere ale dinţilor nu trebuie să depăşească valorile admisibile.
Dinţii celor patru roţi dinţate trebuie să fie verificaţi la subtăiere.
Dinţii celor patru roţi dinţate trebuie să fie verificaţi la ascuţire.
Gradul de acoperire al angrenajelor celor două trepte trebuie să fie mai mare decât o
valoare specificată.
Coeficienţii deplasărilor de profil pentru roţile 2 şi 4 să fie în intervalul [-0,6; 1].
Numerele de dinţi ale celor două angrenaje trebuie să fie prime între ele.
Posibilităţi de măsurare ale roţilor dinţate.
Benzile de ungere ale celor două angrenaje trebuie să se suprapună, iar suprapunerea
trebuie să fie de minim 10 mm.
Restricţii geometrice privind spaţiul dintre treapta 1 şi treapta 2 a reductorului.

3.1.3 Exemplu aplicativ

Se consideră un reductor coaxial cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi la care puterea la
arborele de intrare în reductor este de 2,75 kW, turaţia arborelui de intrare este de 1000 rot/min iar
raportul total de transmitere este de 11,2. Angrenajele sunt conform ISO 53 cu profilul de bază
(αn = 20○, han = 1, csa = 0,4), iar materialele sunt 17CrNiMo6 pentru pinioane şi 17Cr3 pentru roţi.
Rularea programului AE a condus la un reductor cu rapoartele de transmitere standardizate de
3,55 şi 3,15 (pentru treapta 1 şi treapta 2), distanţa dintre axe de 100 mm şi un volum de 9,071·10-3
m3. Valorile genelor obţinute în urma proiectării optimale sunt prezentate în tabelul 3.2.
Tabelul 3.2 Valorile genelor obţinute după optimizare
Nr.

Simbol

Valoare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

i12S
aw (mm)
z1
z3
ψa1
ψa2
β1 (○)
β2 (○)
xn1
xn3
y1 (mm)
y2 (mm)

3,55
100
19
15
0,2
0,5921
7,2○
19,4○
0,5465
0,4583
16,25
18,25

În tabelul 3.3 sunt prezentate comparativ caracteristicile angrenajelor celor două trepte ale
reductorului proiectat prin metoda clasică şi prin metoda de proiectare optimală cu Algoritmi
Evolutivi. O imagine suprapusă a celor două soluţii este dată în figura 3.3.
După cum se observă din tabelul 3.3 volumul suprafeţei interioare a reductorului proiectat prin
metoda clasică este de 11,4621·10-3 m3, iar în cazul proiectării optimale acest volum este de
9,071·10-3 m3, o reducere cu 20,86%. Este evidentă reducerea costurilor de fabricaţie mai ales în
cazul seriilor mari de fabricaţie. Spre exemplu la cinci reductoare produse (proiectate optimal)
costul materialelor va fi egal cu cel de la producerea a patru reductoare (proiectate clasic).
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Tabelul 3.3 Comparaţie între proiectarea clasică şi cea optimală
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Proiectare clasică

Proiectare optimală

Treapta 1
Raportul de transmitere, i12

4,5
3,55
Distanţa axială standardizată, aw, (mm)
112
100
Modulul normal, mn1, (mm)
2,5
2,25
Numărul de dinţi ai pinionului, z1
16
19
Numărul de dinţi ai roţii dinţate, z2
71
67
Lăţimea pinionului, b1, (mm)
32
24
Lăţimea roţii, b2, (mm)
28
20
Diametrele de picior, df1,2 (mm)
35,8231
39,249
174,4777
148,5836
Diametrele de cap, da1,2, (mm)
47,5222
49,6163
186,1768
158,9509
Treapta 2
Raportul de transmitere, i34
2,5
3,15
Modulul normal, mn2, (mm)
3
3
Numărul de dinţi ai pinionului, z3
20
15
Numărul de dinţi ai roţii dinţate, z4
51
47
Lăţimea pinionului, b3, (mm)
54
63
Lăţimea roţii, b4, (mm)
50
59
Diametrele de picior, df3,4, (mm)
54,9324
42,0585
152,8589
141,2695
Diametrele de cap, da3,4, (mm)
68,741
56,3304
166,6675
155,5414
Funcţia obiectiv (volumul), (m3)
11,4621·10-3
9,071·10-3

3.1.4 Concluzii

În acest subcapitol este prezentat modul în care se poate utiliza proiectarea optimală cu
Algoritmi Evolutivi pentru o problemă de proiectare complexă: reductorul coaxial cu două trepte.
Obiectivul a fost minimizarea volumului delimitat de suprafaţa interioară a carcasei reductorului.
Sunt 37 de restricţii iar variabilele de proiectare sunt în număr de 12 (valori întregi, reale discrete şi
reale continue). Pentru o situaţie concretă s-a proiectat un reductor prin metoda clasică şi prin
metoda de proiectare optimală rezultând o reducere a volumului definit anterior cu 20,86%. A fost
astfel evidenţiată eficacitatea metodei de proiectare propusă.
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Proiectarea clasică

Proiectarea optimală

Fig.3.3. Variantele reductorului

3.2 Proiectarea optimală a angrenajelor unei transmisii planetare
În cadrul acestui subcapitol, se va
realiza proiectarea optimală a angrenajelor
unei transmisii planetare cu roţi dinţate
(fig.3.4) [22].
În vederea proiectării optimale a
angrenajelor transmisiei planetare ilustrate
în figura 3.4, trebuie parcurse o serie de
etape pentru determinarea mărimilor
esenţiale, pentru descrierea funcţiei obiectiv
şi a restricţiilor problemei de optimizare.
Aceste etape vor fi prezentate în continuare.
3.2.1 Date de proiectare

Schema cinematică a reductorului
planetar 2K-h (fig.3.4) este ilustrată în
figura 3.5.

Fig.3.4 Reductor planetar 2K-h
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Pentru rezolvarea acestei probleme de optimizare s-au considerat următoarele date de intrare:
 Puterea motorului electric pentru antrenarea
transmisiei:
P  2,9 kW
 Raportul de transmitere total al transmisiei:
b
u ah
 7,6
 Turaţia arborelui de intrare:
na  925 rot/min
 Durata
minimă
de funcţionare
a
angrenajelor transmisiei planetare:
Lha  8000 ore, Lhg  8000 ore, Lhb  8000 ore.

Calculul tensiunilor admisibile la strivire,
respectiv la încovoiere, pentru roţile transmisiei
planetare s-a bazat pe numărul de cicluri de
solicitare corespunzător atât fiecăreia dintre cele
Fig.3.5 Schema cinematică a
două roţi solare, cât şi sateliţilor.
transmisiei planetare
În acest sens se fac următoarele precizări:
 deşi satelitul angrenează cu ambele roţi solare, la o rotaţie completă a acestuia, un dinte al
său are un singur contact cu fiecare roată solară pe câte un flanc antiomolog.
 din punctul de vedere al solicitării de încovoiere al dintelui satelitului, s-a ţinut seama de
caracterul alternant-simetric al solicitării piciorului dintelui.
 în cazul celor două roţi solare fiecare dinte al acestora are două contacte pe acelaşi flanc cu
dinţii sateliţilor la o rotaţie completă a acestora în jurul axei arborelui de intrare.
Pentru toate roţile dinţate (roata solară za, roata satelit zg şi roata solară fixă zb) corespunzătoare
transmisiei s-a ales acelaşi material: 41MoCr11. Caracteristicile acestui material sunt:
 Rezistenţa de rupere a materialului arborelui:
 r  1000 MPa
 Tensiunea admisibilă la solicitarea statică de încovoiere:
σ aI  330 MPa
 Tensiunea admisibilă la solicitarea pulsatoare de încovoiere:
 aII  150 MPa
 Tensiunea admisibilă la solicitarea de încovoiere alternant-simetrică:
 aIII  90 MPa
 Rezistenţa de oboseală la o solicitare axială (ciclu alternant-simetric):
σ 1  500 MPa
 Rezistenţa de oboseală la o solicitare de torsiune (ciclu alternant-simetric):
τ 1  275 MPa
 Rezistenţa de oboseală la o solicitare de torsiune (ciclu pulsator):
τ 0  495 MPa
 Coeficient care ia în considerare modul diferit de variaţie a tensiunilor de încovoiere,
respectiv de torsiune:
α  0,6
 Modulul de elasticitate longitudinal al materialului roţilor dinţate:
E  2,1 10 5 MPa
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 Modulul de elasticitate transversal al materialului roţilor dinţate:
G  0,86 10 5 MPa
3.2.2 Mărimi esenţiale descrierii problemei de proiectare optimală
3.2.2.1 Raportul de transmitere al transmisiei planetare

Aplicând metoda lui Willis raportul de transmitere pentru construcţia din figura 3.5 este:
z
b
uah
1 b
za

(3.6)

3.2.2.2 Calculul momentelor de torsiune

Momentele de torsiune se vor calcula cu relaţiile următoare:
P
Ta  9550  a
na



(3.7)



b
Tb  Ta  u ah
 ηbah  1

(3.8)

unde: η bah – randamentul transmisiei planetare, η bah  0,96 [22].
3.2.2.3 Calculul numărului de dinţi pentru roţile dinţate ale transmisiei planetare

Numărul de dinţi ai roţii satelit zg, respectiv ai roţii solare zb se determină astfel încât să fie
îndeplinite cele trei condiţii specifice reductoarelor planetare: condiţia de coaxialitate, de vecinătate
şi de montaj. În baza acestor precizări, numărul de dinţi ai roţii solare zb se va calcula din expresia
raportului de transmitere (6.1). Relaţia pentru determinarea numărului de dinţi zb este:
b
zb  round z a  u ah
1 
(3.9)





Datorită faptului că, pe de o parte, numărul de dinţi ai roţii solare za poate lua doar opt valori
(în domeniul 21 28 ) iar, pe de altă parte, numerele de dinţi ale roţilor dinţate care alcătuiesc
angrenajele reductorului planetar trebuie să îndeplinească condiţiile mai sus menţionate, există
posibilitatea să se piardă un număr important de valori pentru zb (conform relaţiei (3.9) numărul
maxim de valori posibile pentru zb ar fi 53). Pentru a evita această situaţie numărul de dinţi zb, se va
calcula cu relaţia:
'
 zb dacă rs  0   Rdir  0 
zb   '
(3.10)
 zb  nw  rs dacă rs  0  Rdir  1
b
zb'  round z a  1  Δu   u ah
1



(3.11)

z a  zb'
(3.12)
2
Prin introducerea variabilelor Δu şi Rdir, numărul maxim de valori posibile pentru zb a crescut la
rs 

68.

Numărul de dinţi ai roţii satelit zg se va determina din condiţia de coaxialitate. Relaţia de calcul
este:
 z  za 
z g  round b
(3.13)

 2 
3.2.2.4 Calculul de rezistenţă al angrenajelor transmisiei planetare

Pentru calculul de rezistenţă, respectiv calculul elementelor geometrice ale angrenajelor
transmisiei planetare (fig.3.5) s-a procedat ca la angrenajele ordinare. Singura deosebire intervine în
calculul de rezistenţă al angrenajului format din roata satelit zg şi roata solară zb, la determinarea
factorilor YFa, YSa, KHβ şi KFβ.
60

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

În ceea ce priveşte factorii de repartizare a sarcinii pe lăţimea danturii pentru solicitarea de
contact, respectiv de încovoiere, ei s-au determinat cu relaţiile [22]:
K H  1  K H0   1 K Hw
(3.14)
K F  0,18  0,82  K H0 

(3.15)

unde: K H0 β – factorul de repartizare a sarcinii pe lăţimea danturii, în perioada de rodaj.
K Hw – factor care ia în considerare influenţa uzurii dinţilor, în perioada de exploatare,
pentru solicitarea de contact.
3.2.3 Optimizarea angrenajelor transmisiei planetare
3.2.3.1 Funcţia obiectiv

Se doreşte minimizarea volumului cilindrului circumscris roţii solare zb (fig.3.6). Folosind
notaţiile din figura 3.6 volumul circumscris roţii solare zb este:
2

unde: bb
dfb
S

 d fb

 S   min
V2 K h  π  bb  
 2

– lăţimea roţii solare zb [22], [mm].
– diametrul cercului de picior al roţii solare zb, [mm].
– grosimea roţii solare zb [22], [mm].
bb  ψ a  a w
S  2,2  m  0,05  bb

(3.16)

(3.17)
(3.18)

Genele problemei de optimizare
Studiul ansamblului-reductor planetar a condus
la identificarea a şapte gene care pot descrie complet
şi în mod unic problema de optimizare. Aceste gene
(împreună cu domeniile lor de căutare) se vor
prezenta în continuare.
Gena 1: za – numărul de dinţi ai roţii solare,
variabilă întreagă cu valori în
domeniul 21 28.
Gena 2: nw – numărul de sateliţi ai reductorului
planetar, variabilă întreagă cu
valori în domeniul 2 5.
Gena 3: aw – distanţa axială (standardizată),
variabilă reală discretă cu valori în
domeniul 71 400 .
Gena 4: xa – coeficientul deplasării de profil,
pentru roata solară, variabilă reală
continuă având valori în domeniul
Fig.3.6 Cilindrul circumscris roţii solare zb
 0,5   1 .
Gena 5: ψa – coeficientul raportului dintre lăţimea roţii solare zb şi distanţa axială, variabilă
reală continuă cu valori în domeniul 0,250,8 .
Gena 6: Δu – variaţia raportului de transmitere, variabilă reală continuă având valori în
domeniul  0,04   0,04 .
Gena 7: Rdir – direcţia în care se realizează rotunjirea, variabilă întreagă cu valori în domeniul
0, 1 .
61

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

3.2.3.2 Restricţiile problemei de optimizare

Pentru buna funcţionare a transmisiei planetare, pentru îndeplinirea condiţiilor de rezistenţă a
materialelor, pentru respectarea condiţiilor de verificarea a angrenajelor şi pentru realizarea
montajului problemei de optimizare i s-a ataşat un set de 29 de restricţii.
R1 Verificarea condiţiei de vecinătate.
g1 

R2

R7

R8

R9

(3.20)

H
1
 HP

(3.21)

Verificarea la încovoiere a dintelui roţii solare za.
 Fa
1
 FPa

(3.22)

Verificarea la încovoiere a dintelui roţii satelit zg.
g5 

R6

(3.19)

Verificarea la presiunea de contact (angrenajul format din roata solară za şi roata satelit zg).

g4 

R5

1

Dr  2  mn  1
1
d fg
g3 

R4


nw

2  a w  sin

Verificarea posibilităţii de montare a roţii satelit zg.
g2 

R3

d ag

 Fg
 FPg

1

Verificarea danturii roţii solare za la subtăiere.
14  z a
g6 
1  0
17  xa
Verificarea danturii roţii satelit za la subtăiere.
14  z g
1  0
g7 
17  x g

Verificarea danturii roţii solare za la ascuţire.
c m
1  0
g 8  sa
saa
Verificarea danturii roţii satelit zg la ascuţire.
c m
1  0
g 9  sa
s ag

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

R10 Verificarea condiţiei ca gradul de acoperire frontal (corespunzător angrenajului format din
roata solară za şi roţii satelit zg) să fie mai mare decât o valoare minimă impusă (în general
funcţie de viteza angrenajului).
ε
g10  α lim  1  0
(3.28)
εα
R11 Coeficientul deplasării de profil, specific roţii satelit zg (xg) trebuie să fie în intervalul
[-0,5...1].
g11 

x g  0,25

1  0
0,75
R12-15 Pentru măsurarea cotei peste dinţi trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
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g12 

ρ Aa
1  0
ρ Na

(3.30)

g13 

ρ Na
1  0
ρ aa

(3.31)

g14 
g15 

ρ Eg
ρ Ng
ρ Ng
ρ ag

1  0

(3.32)

1  0

(3.33)

R16 Numerele de dinţi ale roţii solare za, respectiv ale roţii satelit zg trebuie să fie prime între ele.
 1 dacă z a , z g   1
g16  
(3.34)
1 dacă z a , z g   1
R17 Verificarea angrenajului la presiunea de contact (angrenajul format din roata satelit zg şi roata
solară za).
σ
g17  H  1  0
(3.35)
σ HP
R18 Verificarea la încovoiere a dintelui roţii solare zb.
σ
g18  Fb  1  0
σ FPb

(3.36)

R19 Evitarea interferenţei capului dintelui roţii solare zb cu piciorul dintelui roţii satelit zg.

g19 

d bb2  4  a w2  sin 2 α w 
1  0
d ab2

R20 Evitarea interferenţei la ieşirea dinţilor din angrenare.
φ be
1  0
g 20 
φ be  u gb
R21 Evitarea interferenţei la intrarea dinţilor în angrenare.
φ bi
1  0
g 21 
φ bi  u gb
R22 Verificarea danturii roţii solare zb la ascuţire.
c m
1  0
g 22  sa
s ab

(3.37)

(3.38)

(3.39)

(3.40)

R23 Verificarea condiţiei ca gradul de acoperire frontal (corespunzător angrenajului format din
roata satelit zg şi roata solară zb) să fie mai mare decât o valoare minimă impusă (în general
funcţie de viteza angrenajului).
ε
g 23  α lim  1  0
(3.41)
εα
R24 Coeficientul deplasării de profil, specific roţii satelit zb (xb) trebuie să fie în intervalul
 0,51 .
g 24 

xb  0,25

1  0
0,75
R25-28 Pentru măsurarea cotei peste dinţi trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
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g 25 

ρ Ag

1  0

(3.43)

1  0

(3.44)

g 27 

ρ Nb
1  0
ρ Eb

(3.45)

g 28 

ρ ab
1  0
ρ Nb

(3.46)

g 26 

ρ Ng
ρ Ng
ρ ag

R29 Numerele de dinţi ale roţii solare zg, respectiv ale roţii satelit zb trebuie să fie prime între ele.
 1 dacă z g , z b   1
g 29  
(3.47)
1 dacă z g , z b   1
3.2.3.3 Rezultate

În rezolvarea problemei de proiectare optimală s-a utilizat soft-ul Cambrian v.3.2 (program
conceput şi realizat în cadrul Centrului de Proiectare Optimală).
În tabelul 3.4 este ilustrată o comparaţie între valorile volumului circumscris roţii solare zb
pentru cele două variante constructive (optimă, respectiv clasică).
Tabelul 3.4 Valoarea funcţiei obiectiv
Funcţia obiectiv

V2K-h

Valoare iniţială

Valoare după optimizare

3

3

0,00246 m

0,00207 m

Variaţie

15,584 %

Valorile genelor corespunzătoare angrenajelor transmisiei planetare, pentru care funcţia
obiectiv are valoarea minimă sunt prezentate în tabelul 3.5.
Tabelul 3.5 Valorile genelor obţinute în urma proiectării optimale a transmisiei planetare
Nr.

Denumire genă

Varianta clasică Varianta optimă

1 Numărul de dinţi ai roţii solare, za

21

23

2 Numărul de sateliţi ai reductorului planetar, nw

2

2

3 Distanţa axială (standardizată), aw

80

63

0,0905

1

0,45

0,7881

6 Variaţia raportului de transmitere, Δu

–

0,0343

7 Direcţia în care se realizează rotunjirea, Rdir

–

0

4 Coeficientul deplasării de profil al roţii solare za
5 Coeficientul raportului dintre lăţimea şi distanţa axială, ψa

3.2.4 Concluzii

Comparând rezultatele pentru cele două cazuri se constată următoarele:
 În urma proiectării optimale a angrenajelor transmisiei planetare 2K-h, volumul
circumscris roţii solare zb a scăzut de la 0,00246 m3 la 0,00207 m3, ceea ce înseamnă o
diminuare cu 15,584%.
 Distanţa axială standardizată a scăzut de la 80 mm la 63 mm.
 În urma optimizării coeficientul raportului dintre lăţimea roţii solare za şi distanţa axială ψa,
a crescut de la 0,45 (cazul variantei clasice) la 0,7881. Ca urmare a acestei creşteri, în cazul
variantei optime lăţimile angrenajelor sunt mai mari.
64

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

 În figura 3.7 sunt ilustrate cele două variante constructive clasică (fig.3.7,a), respectiv
optimă (fig.3.7,b).

63

80

49

b
a
Fig.3.7 Variante constructive
a - varianta clasică, b - varianta optimă.

3.3 Proiectarea optimală a unui cuplaj dinţat
Cuplajele dinţate sunt construcţii complexe, cu conexiuni între elementele componente ale
acestuia. Variabilele de proiectare care definesc subansamblele cuplajului sunt dificil de exprimat
independent unele de altele. Altfel spus, un cuplaj dinţat nu este doar un sistem format din
subansamble care pot fi optimizate individual, aspect neglijat în cadrul proiectării clasice a
cuplajelor. Se propune în acest subcapitol o metodă de proiectare optimală a cuplajului dinţat
utilizând Algoritmii Evolutivi.
3.3.1 Algoritmi evolutivi în două faze

Pentru rezolvarea problemei de optimizare s-a folosit un algoritm evolutiv în două faze [67]
inspirat din conceptul „punctului de echilibru”. Idea principală a acestui algoritm este funcționarea
în două faze. În fiecare fază, adaptabilitatea individului este determinată de un alt factor. În Faza 1,
adaptabilitatea individului depinde doar de modul în care un individ este mai adecvat (sau nu) în
ceea ce privește restricţiile. Această fază este un fel de „generator probabil”. Algoritmul se schimbă
în faza a doua, atunci când numărul indivizilor fezabili al populației depășește un prag prestabilit.
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Faza 2 este un algoritm evolutiv comun. În continuare se prezintă, pe scurt, cum se determină
adaptabilitatea unui individ în ambele faze ale algoritmului. Problema de optimizare constă dintr-o
funcție obiectiv f şi de un număr de constrângeri (restricţii). Spațiul de căutare este considerat
spațiul celor n - vectori de decizie dimensionali:
x  x 1 , x 2  ,  , x n 
(3.48)





Restricţiile problemei sunt: nu – restricţii de tip inegalitate: g i  x   0, i  1, nu ; ns, – restricţii

de tip inegalitate strictă: g i x   0, i  nu  1, nu  ns

şi ne – restricţii de tip egalitate:

g i  x   0, i  nu  ns  1, nu  ns  ne .
Pentru a utiliza aceste restricţii în cazul algoritmului propus le scriem sub forma:
0, g i x   0


 i  1, nu
 g i  x , g i x   0


0, g i x   0
Gi x   
 i  nu  1, nu  ns




,
0
g
x
g
x



i
i


0, g x   0

i

 i  nu  ns  1, nu  ns  ne
 g i  x  , g i  x   0

(3.49)

În fiecare fază, pentru fiecare individ se calculează un așa numit scor. Scorul parţial pentru un
individ (din cei N indivizi ai populaţiei) x j , j  1, N , pentru a satisface restricţia i,
i  1, nu  ns  ne se calculează în felul următor:

PSi x j   Gi x j 

N

 G x 
i

k 1

k

(3.50)

În final scorul(individual) al fiecărui individ x j , j  1, N din populaţie este:
S x j  

nu  ns  ne

 PS x 
i 1

i

j

(3.51)

Evident orice individ fezabil are scorul egal cu zero. În faza 1 populaţia este sortată după scor,
iar în faza a 2-a după scor şi după valoarea funcţiei obiectiv. În ambele faze adaptabilitatea unui
individ este stabilită în funcţie de rangul său.
3.3.2 Problema de optimizare a unui cuplaj dinţat

Considerăm următoarea situaţie. Un cuplaj dinţat (fig3.8) trebuie proiectat astfel încât să aibă o
greutate (masă) minimă, pentru transmiterea unei puteri de 4,5 kW la o turaţie de 4500 rot/min.
Dimensiunile arborelui pe care se montează cuplajul sunt Ø50 × 110 mm. Cuplajul (manşoanele şi
butucii dinţaţi, figura 3.8) sunt din oţel aliat de îmbunătăţire 34CrMo4.
Se analizează în continuare „genotipul”, adică setul de variabile de proiectare care descriu
problema de optimizare.
3.3.2.1 „Genotipul” cuplajului dinţat

Setul celor 11 variabile de proiectare care descriu cuplajul dinţat este prezentat în tabelul 3.6.
Spaţiul de căutare rezultat este vast, de 3 × 1017 posibile variante de cuplaje dinţate (un număr
foarte mare). Se pot formula două concluzii. În primul rând, deşi calculul funcţiei obiectiv (masa
cuplajului dinţat), pentru restricţiile date, nu necesită resurse importante de calcul căutarea în
întregul spaţiu de căutare nu este o soluţie fezabilă. În al doilea rând, o căutare euristică bazată pe
teoria algoritmilor evolutivi (aplicată unei populaţii) pare a fi cea mai bună soluţie pentru găsirea
variantei optime.
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Fig.3.8 Schiţa cuplajului dinţat
1 - manşon; 2 - element de etanşare (inel O); 3 - butuc; 4 - şuruburi de fixare; 5 - sistem de ungere.

Tabelul 3.6 Cele 11 variabile de proiectare care descriu cuplajul dinţat
Simbol

Valori

Dp

 {50 … 561}

iO
cK
cB
ns
idfb
cI
cA
ct
cF
cL

Descriere

Diametrul preliminar al cuplajului dinţat. Valori întregi.
Valori standardizate sau tipizate ale elementelor de etanşare.
 {0 … 63}
(inele O). Valori întregi
Raportul dintre diametrul pe care se montează şuruburile de
[1,05 … 1,3]
fixare a capacelor (K) şi diametrul de divizare. Valori reale.
Raportul dintre diametrul exterior al manşonului (B) şi
[1,2 … 1,4]
diametrul de divizare.. Valori reale.
 {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18} Numărul şuruburilor de fixare. Valori întregi.
Diametrul şuruburilor de fixare (dfb). Valori întregi.
 {10, 12, 14, 16}
Raportul dintre diametrul pe care se montează şuruburile de
[1,35 … 1,45]
fixare (I) şi diametrul de divizare. Valori reale.
Raportul dintre diametrul exterior al flanşei (A) şi diametrul
[1,6 … 1,7]
de divizare. Valori reale.
Raportul dintre grosimea pereţilor cuplajului (t) şi diametrul
[0,04 … 0,095]
de divizare. Valori reale.
Raportul dintre distanţa între dinţi (F) şi diametrul de
[0,8 … 1,1]
divizare. Valori reale.
Raportul dintre lungimea cuplajului (L) şi diametrul de
[2,255 … 2,64]
divizare. Valori reale.

3.3.2.2 Restricţiile problemei de optimizare

Pentru modelul constructiv al cuplajului din figura 3.8 s-au identificat o serie de 12 restricţii
(fără a insista asupra formulelor de calcul a acestora). Toate restricţiile sunt de tip inegalitate şi
implică aspecte geometrice şi constructive. Soluţiile problemei de optimizare trebuie să satisfacă
cele 12 restricţii (valorile acestora trebuie să fie negative sau cel mult egale cu zero).
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Momentul de torsiune capabil al cuplajului trebuie să fie mai mare decât momentul nominal
de transmis.
Tensiunea de forfecare a flanşelor cuplajului nu trebuie să depăşească o valoare admisibilă.
Tensiunea de forfecare din şuruburile de fixare a flanşelor cuplajului precum şi tensiunea de
strivire dintre aceste şuruburi şi locaşurile acestora din flanşe nu trebuie să depăşească valorile
admisibile.
Tensiunea de forfecare din penele care se folosesc la asamblarea cuplajului, precum şi
tensiunea de strivire dintre acestea şi arbore nu trebuie să depăşească valorile admisibile.
Constrângere geometrică privind spaţiul dintre cei doi butuci ai cuplajului.
Diametrul d5iO trebuie să fie corespunzător diametrului butucului pe care se montează.
Diametrul dis trebuie să fie mai mic decât diametrul pe care se montează şuruburile de fixare a
capacelor de etanşare K.
Diametrul pe care se montează şuruburile de fixare a capacelor de etanşare K trebuie să fie
mai mic decât diametrul exterior al butucului B.
Diametrul exterior al butucului B trebuie să fie mai mic decât diametrul pe care se montează
şuruburile de fixare a flanşelor cuplajului I.
Diametrul pe care se montează şuruburile de fixare a flanşelor cuplajului I trebuie să fie mai
mic decât diametrul exterior al flanşelor cuplajului A.

3.3.3 Rezultate şi concluzii

Valorile genelor considerate, obţinute după optimizare sunt prezentate în tabelul 3.7.
În tabelul 3.8 sunt prezentate dimensiunile geometrice ale cuplajului dinţat proiectat optimal
(pentru varianta constructivă din figura 3.8).
Tabelul 3.7 Valorile genelor obţinute după optimizare
Nr.
Gena
Valoare

1
Dp
93

2
iO
21

3
cK
1,178

4
cB
1,284

5
ns
4

6
idfb
10

7
cI
1,447

8
9
10
cA
ct
cF
1,603 0,0684 0,926

11
cL
2,64

Tabelul 3.8 Dimensiunile geometrice ale cuplajului dinţat proiectat optimal

dca
50

D
95

d5iO
70

dis
102

K
112

B
122

dfb
10

I
137

A
152

t
6

F
88

Greutatea variantei optime a cuplajului este de 8,51 kg. Soluţia este aceea pentru care patru
restricţii au valoarea zero (aspect evidenţiat în figura 3.9).

Fig.3.9 Valorile restricţiilor pentru soluţia de proiectare optimală
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În această figură cu x sunt marcate valorile rezultate în urma optimizării, iar cu punct negru
acele restricţii satisfăcute la limită (valoarea gi a restricţiei i este definită ca gi = ai / bi − 1, unde
restricţia este de forma ai < bi).
Acesta este un alt exemplu de rezolvare a unei probleme de proiectare complexă cu ajutorul
Algoritmilor Evolutivi. Evident că, în acest caz, pot fi definite şi alte funcţii obiectiv ca de exemplu
capacitatea de încărcare a cuplajului sau preţul de cost.

3.4 Proiectarea optimală cu Algoritmi Evolutivi a rulmenţilor radiali cu role
Rulmenţii cu role cilindrice sunt organe de maşini care permit mişcarea relativă de rotaţie (sau
de translaţie) între două piese componente ale unui ansamblu. Acest tip de rulment are în prezent o
largă aplicabilitate fiind utilizat în: industria marină, industria aeronautică, industria maşinilor
unelte, la autovehicule, motoare electrice etc.
Proiectarea optimală a rulmenţilor influenţează performanţele, durabilitatea şi fiabilitatea
acestora. De asemenea influenţează precizia şi costul de fabricaţie al maşinilor pe care sunt montaţi
rulmenţii. Realizarea unui program de optimizare care să ţină cont de toţi parametrii este o sarcină
dificilă.
Sunt foarte puţine lucrări care să abordeze problema optimizării lagărelor (chiar dacă sunt
multe care prezintă optimizarea diferitelor organe de maşini). Hirani [37] propune o metodă de
optimizare a unui lagăr cu alunecare de la arborele cotit al motorului pentru îmbunătăţirea
caracteristicilor acestuia. Pentru problema de optimizare variabilele de proiectare sunt: jocul radial,
raportul lungime-diametru, geometria umărului cuzinetului, vâscozitatea uleiului şi presiunea de
alimentare. Se urmăreşte minimizarea simultană a debitului de ulei şi a pierderii de putere.
Geometria internă a unui lagăr cu alunecare este mai simplă decât a unui lagăr cu rulare
(rulment). Optimizarea unui rulment este o problemă mult mai complexă În [14] Chakraborty a
încercat sa realizeze acest lucru. În această lucrare este descrisă optimizarea unui rulment cu bile
utilizând cinci variabile de proiectare (diametrul bilei, numărul de bile, diametrul centrelor bilelor,
coeficientul razei de curbură a canalului interior şi coeficientul razei de curbura al canalului
exterior) utilizând algoritmii evolutivi. Funcţia obiectiv a fost maximizarea durabilităţii. Metoda
este însă simplistă deoarece foloseşte o singură funcţie obiectiv iar unele restricţii sunt nerealiste.
În lucrarea [56] a fost dezvoltată o metodă de optimizare cu algoritmi evolutivi a unui rulment
cu role funcţia obiectiv fiind maximizarea durabilităţii ţinând cont se restricţiile cinematice.
Variabilele de proiectare (genele) au fost: diametrul centrelor rolelor, diametrul rolelor, numărul
rolelor şi razele căilor de rulare interioare şi exterioare. După obţinerea rezultatelor optimizării
acestea au fost comparate cu cele din cataloagele de rulmenţi, constatându-se că valorile optimizate
ale durabilităţii şunt mai bune decât cele standardizate (tipizate).
În cadrul acestui subcapitol am realizat optimizarea unui rulment radial cu role cilindrice cu
scopul de a maximiza capacitatea dinamică de bază a acestuia. După optimizare am obţinut
variabilele de proiectare care definesc geometria rulmentului, astfel încât acesta să aibă o
durabilitate cât mai mare.
3.4.1 Algoritmi evolutivi

Algoritmii evolutivi utilizează o populaţie de soluţii potenţiale care evoluează după regulile
stabilite de un operator de selecţie şi de alţi operatori, precum ar fi recombinarea şi mutaţia.
Fiecărui individ al populaţiei îi este asociată o măsură a adaptabilităţii sale la mediu (aşa numitul
fitness al individului) şi care, de fapt, reprezintă calitatea soluţiei codificată de individul respectiv.
Selecţia favorizează indivizii care au o adaptabilitate înaltă, exploatând aşadar informaţia
disponibilă în privinţa adaptabilităţii. Recombinarea şi mutaţia perturbă indivizii, furnizând euristici
generale pentru explorare. Inspiraţi din ideile evoluţiei şi selecţiei biologice, aceşti algoritmi sunt,
din punct de vedere biologic, proceduri simpliste. Cu toate acestea, algoritmii evolutivi sunt
proceduri suficient de complexe pentru a furniza mecanisme de selecţie adaptive, robuste şi eficace.
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Un algoritm evolutiv iniţializează în mod aleator o populaţie de soluţii iniţiale. Uneori selecţia
se face în doi paşi: selecţia părinţilor şi supravieţuirea. Selecţia părinţilor decide care indivizi vor fi
părinţii noii generaţii şi câţi descendenţi va avea fiecare pereche de părinţi. Descendenţii sunt creaţi
prin recombinare (care schimbă între părinţi informaţia genetică) şi mutaţie (care perturbă
descendenţii). Descendenţii sunt evaluaţi. Pasul de supravieţuire decide care din indivizi (părinţi şi
copii) vor forma noua generaţie (vor supravieţui). Schema simplificată a unui algoritm evolutiv este
prezentată în figura 3.10.

Fig.3.10 Schema simplificată a unui Algoritm Evolutiv

Algoritmii evolutivi pot fi folosiţi pentru o mare varietate de scopuri, în special în sistemele
inteligente de rezolvare a problemelor. Aplicarea unor clase de algoritmi evolutivi pentru rezolvarea
problemelor de optimizare permite obţinerea de rezultate interesante, care nu ar putea fi obţinute
prin metodele standard de optimizare (prin metodele de tip gradient, de exemplu). Algoritmii
evolutivi au o mare robusteţe în raport cu calităţile funcţiilor de optimizat. Nu este necesar ca aceste
funcţii să fie derivabile, convexe şi nici măcar nu este cerută continuitatea funcţiei de optimizat.
După cum se ştie, se pot defini două obiective în construirea unui algoritm de optimizare:
eficacitatea şi, respectiv, eficienţa sa. Eficacitatea arată dacă tehnica de optimizare atinge sau nu
optimul. Obiectivul principal în construcţia unui algoritm de optimizare este eficacitatea sa, adică
convergenţa sa spre optimul problemei. Celălalt obiectiv, eficienţa, arată dacă algoritmul respectiv
este capabil să găsească o soluţie mai bună sub acţiunea restricţiilor pe care problema le are.
3.4.2 Optimizarea rulmenţilor radiali cu role cilindrice
3.4.2.1 Geometria rulmenţilor radiali cu role

Obiectivul principal este optimizarea geometriei rulmentului radial cu role cilindrice NP 1092
în vederea obţinerii unor performanţe superioare ale acestuia. NP 1092 are un alezaj conic cu o
conicitate de 1:12. În figura 3.11, a este prezentată o secţiune axială simplificată a rulmentului iar în
figura 3.11,b dimensiunile principale ale rolei cilindrice.
Principale dimensiuni şi mărimi geometrice ale rulmentului sunt:
 Diametrul nominal al alezajului: d = 460 mm
 Diametrul exterior nominal: D = 680 mm
 Lăţimea nominală: B =100 mm
 Numărul rândurilor de role: i = 1
 Unghiul de presiune: α = 0°
Valorile de mai sus sunt obligatorii şi nu se pot modifica, dar geometria internă a rulmentului
poate fi modificată pentru obţinerea unor performanţe superioare a acestuia. Sunt unii parametrii
geometrici care trebuie clarificaţi aici.
Conform figurii 3.11, b:
Lwe  Lw  2  RLw
(3.52)
unde: Lw – lungimea rolei, mm.
Lwe – lungimea efectivă a rolei, mm.
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RLw – raza capetelor rolei, mm.
δL

B

δL

δo

RLw
δi
Dwe

Lw
Lwe

Dpw

d

Lw
b

a
Fig.3.11 Geometria rulmentului radial cu role cilindrice NP 1092

Pentru raza capetelor rolei se propun următoarele valori:
0,5 mm dacă Dwe  10 mm
1,0 mm dacă 10 mm  D  20 mm
we

1,5 mm dacă 20 mm  Dwe  40 mm
(3.53)
RLw  
2,0 mm dacă 40 mm  Dwe  60 mm
2,5 mm dacă 60 mm  Dwe  80 mm

3,0 mm dacă Dwe  80 mm
Este foarte important să se determine distanţa
dintre role pe cercul centrelor rolelor. Pentru calculul
acestei mărimi, pe baza figurii 3.12 se pot scrie
Dwe
următoarele relaţii:
2
δc
t 
(3.54)
Dpw
Z
αv α
t
2
αr
 1 D  
 r  2  arccos 1    we  
(3.55)
 2  D pw  


 1  D 2 
2 
v  t   r 
 2  arccos 1    we   (3.56)
Z
 2  D pw  


Fig.3.12 Determinarea distanţei
unde: Z – numărul de role.
dintre role
Dpw – diametrul centrelor rolelor, mm.
Cunoscând aceste valori se poate uşor calcula distanţa dintre role, δc:


 1  D 2   


2


c 
 2  1  cos  v  
 2 1  cos 
 2  arccos 1    we     


 Z
2
2
 2  D pw    




D pw

D pw


 1  D 2  

 D pw  sin   arccos 1    we   
Z
 2  D pw   



71

(3.57)

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

Următoarea formulă aproximativă de calcul ne oferă soluţii acceptabile (eroarea apare după a
doua zecimală):
 D 
  D pw
(3.58)
c 
 Dwe  D pw    we 
Z D 
Z
pw


3.4.2.2 Variabilele de proiectare (genele)

Variabilele de proiectare sunt practic dimensiunile geometrice din figura 3.12. Geometria
internă a rulmentului poate fi descrisă, în mod unic, prin intermediul celor patru gene prezentate în
tabelul 3.9 (cu intervalul, tipul şi precizia aferentă).
Tabelul 3.9 Genele problemei de optimizare
Nr.

Gena

Simbol

Interval

1

Diametrul rolei

Dwe

1 … 100 mm

2

Lungimea rolei

Lw

5 … 200 mm

3

Diametrul centrelor rolelor

Dpw

10 … 1000 mm

4

Numărul de role

Z

10 … 100

Tip

Precizia

Număr întreg

1

Optimizarea s-a realizat folosindu-se un program de optimizare bazat pe Algoritmi Evolutivi, de
aceea pentru variabilele de proiectare se utilizează denumirea specifică de genă. Chiar dacă
lungimea rolelor se poate uşor determina se preferă să se introducă Lw ca variabilă şi să se scrie
programul în cazul general.
3.4.2.3 Funcţia obiectiv

Conform [84] factorul de corecţie, utilizat în mod obişnuit pentru oţeluri aliate de înaltă calitate
utilizate la fabricarea rulmenţilor este:
bm  1,1
(3.59)
Pentru calculul sarcinii radiale dinamică de bază a rulmentului trebuie să se ia în considerare şi
factorul fc care depinde de geometria elementelor componente ale rulmentului, de precizia
prelucrării şi de material. Acest factor se obţine din ISO 281: 2010 (E), prin interpolare în funcţie de
parametrul geometric γ:
D  cos 
(3.60)
  we
D pw
Utilizând mărimile de mai sus în conformitate cu [84] sarcina radială dinamică statică de bază
este [kN]:
 D  cos  
  i  Z  Lwe  Dwe  cos   10 3
C0 r  44  1  we
(3.61)


D
pw


iar sarcina radială dinamică de bază conform [84] este [kN]:
7

3

29

Cr  bm  f c  i  Lwe  cos   9  Z 4  Dwe 27  10 3

(3.62)

Funcţia obiectiv este deci sarcina radială dinamică de bază, care va fi maximizată:
7
9

3
4

Cr Dwe , Lwe , D pw , Z   bm  f c   i  Lwe  cos    Z  Dwe 27  10  3
29

(3.63)

3.4.2.4 Restricţiile

Pentru realizarea optimizării au fost identificate şapte restricţii. Restricţiile reduc spaţiul de
căutare a unui parametru la un spaţiu de căutare fezabil.
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R1

Diametrul rolelor Dwe trebuie să fie mai mare sau egal cu o valoare necesară. S-a considerat
această valoare minimă ca fiind 26% din diferenţa dintre diametrul exterior şi diametrul
alezajului.
(3.64)
g1 : Dwe  Dwe _ min  0,26  D  d 

R2

Diametrul rolelor Dwe trebuie să fie mai mic sau egal cu o valoare necesară. S-a considerat
această valoare maximă ca fiind 28% din diferenţa dintre diametrul exterior şi diametrul
alezajului.
(3.65)
g 2 : Dwe  Dwe _ max  0,28  D  d 

R3

Diferența dintre grosimea inelului interior δi și grosimea inelului exterior δo trebuie să fie mai
mare sau egală cu o valoare minimă. Această valoare a fost considerat de 2 mm.
(3.66)
g 3 : i   o  io _ min  2

R4

Diferența dintre grosimea inelului interior δi și grosimea inelului exterior δo trebuie să fie mai
mică sau egală cu o valoare minimă. Această valoare a fost considerat de 5 mm.
(3.67)
g 4 : i  o  io _ max  5

R5

Distanţa circumferențiară δc dintre role, măsurată pe cercul centrelor rolelor, trebuie să fie mai
mare sau egală cu o valoare minimă. Această valoare se consideră a fi 16% din diametrul
rolelor.
(3.68)
g 5 :  c   c _ min  0,16  Dwe

R6

Distanţa circumferențiară δc dintre role, măsurată pe cercul centrelor rolelor, trebuie să fie mai
mică sau egală cu o valoare maximă. Această valoare se consideră a fi 25% din diametrul
rolelor.
(3.69)
g 6 : c   c _ max  0,25  Dwe

R7

Lăţimea rolelor trebuie să fie mai mică sau egală cu o valoare impusă de 72% din lăţimea
rulmentului.
g7 : Lw  Lmax  0,72  B
(3.70)

3.4.3 Rezultate şi concluzii

Pentru rezolvarea programului de optimizare s-a folosit softul Cambrian, program (în realitate
o platformă de optimizare mono şi multi-obiectiv) dezvoltat în cadrul Centrului de Proiectare
Optimală.
După rularea programului de optimizare s-au obţinut pentru gene următoarele valori:
Dwe = 56 mm
Lw = 72 mm
Dpw = 565 mm
Z = 27
Sarcinile radiale de bază statice şi dinamice au valorile:
Cr = 2201 kN
C0r = 4076 kN
Deoarece platforma Cambrian este destinată problemelor de minimizare, în realitate funcţia
obiectiv a fost diferenţa 10000 – Cr.
După optimizarea performanțelor rulmentului au crescut față de varianta actuală. În tabelul 3.10
sunt prezentaţi principalii parametrii geometrici și funcționali ai celor două variante. După cum se
poate observa sarcina dinamică de bază a crescut cu 6,7%, iar sarcina statică de bază a crescut cu
8,5%. În condițiile în care soluția actuală a fost considerată una foarte bună îmbunătățirile obținute
prin optimizarea sunt semnificative.
Pe baza cercetării efectuate se pot formula următoarele concluzii şi observaţii:
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 Geometria internă ar putea fi îmbunătățită și evident, valoarea sarcinii dinamice de bază ar
putea fi crescută, în cazul în care restricţiile vor descrie cu mai multă acuratețe situația
reală. De exemplu, pe baza experienței acumulate de către producători, valorile pragurilor
δio_min, δio_max, δc_min, și δc_max, ar putea fi setate la valori mai exacte. Acest lucru va
influența semnificativ rezultatele optimizării. Orice alt aspect legat de experienţa practică
ar putea fi încorporat în programul de optimizare cu rezultate benefice.
Tabelul 3.10 Rezultatele optimizării
Parametru

Simbol

U.M.

Varianta actuală

Varianta optimizată

Diametrul rolei
Lungimea rolei
Diametrul centrelor rolelor
Numărul de role
Sarcina radială dinamică de bază
Sarcina radială statică de bază

Dwe
Lw
Dpw
Z
Cr
C0r

mm
mm
mm
kN
kN

56
69
572
26
2061
3756

56
72
565
27
2201
4076

 Calitatea materialului ar putea influența într-o mare măsură valorile pragurilor de mai sus
(δio_min, δio_max, δc_min, și δc_max) și ar permite găsirea unor soluții mai bune.
 O optimizare precisă ar trebui să ia în considerare valoarea jocurilor radiale și reducerea
acestora în cazul rulmentului cu alezaj conic.

3.5 Optimizarea mono-obiectiv a rulmenţilor radiali cu role cilindrice din
punctul de vedere al lubrifierii
3.5.1 Lubrifierea rulmenţilor
3.5.1.1 Funcțiile lubrifiantul din rulmenți

Lubrifiantul din rulmenți servește în principal unui singur
scop: evitarea sau cel puțin reducerea contactul metal pe metal
între corpurile şi căile de rulare, pentru a reduce frecarea și
uzura.
Durabilitatea
rulmentului,
respectiv
durabilitatea
suprafeţelor în contact, este un parametru important care
defineşte performanţele unui rulment. Pentru o abordare corectă
a optimizării durabilităţii suprafeţelor în contact trebuie luate în
considerare trei tipuri posibile de ungere: ungerea fluidă,
ungerea mixtă şi ungerea la limită. În cazul în care suprafeţele
sunt complet separate de filmul de lubrifiant nu au loc
interacţiuni între asperităţile suprafeţelor iar durabilitatea
suprafeţelor este determinată exclusiv de oboseală (tensiuni
superficiale). Această situaţie este definită ca ungere
hidrodinamică (HL). În cazul în care condiţiile de exploatare
devin mai severe sau dacă creşte rugozitatea suprafeţei creşte şi
numărul interacţiunilor dintre asperităţile suprafeţelor şi se
ajunge la ungerea mixtă (ML). Durabilitatea suprafeţei nu mai
depinde doar de oboseală ci şi de interacţiunea electrochimică
dintre asperităţi (uzura corozivă) precum şi de contactul metalic
direct (uzura adezivă).
Ultimele două fenomene vor conduce la o uzură puternică.
În final, când filmul de lubrifiant se reduce foarte mult, sarcina
este preluată complet de micro-contactele dintre asperităţi,
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durabilitatea suprafeţei este influenţată doar de interacţiunea dintre asperităţi. Această situaţie se
numeşte ungere la limită (BL). Această situaţie, în general, nu este de dorit în timpul funcţionării
rulmenţilor datorită frecărilor mari şi a uzurii puternice. Cu toate acestea, ungerea la limită este
inevitabilă la începutul rodajului şi la pornirea şi oprirea din funcţionare a rulmentului. Cele trei
stări principale de ungere sunt ilustrate în figura 3.13.
Funcţiile suplimentare ale lubrifiantului din rulmenţi sunt: protecţia împotriva coroziunii,
disiparea căldurii din lagăr (în cazul ungerii cu ulei), eliminarea particulelor metalice şi a
contaminanţilor din lagăr (în cazul ungerii cu circulaţie de ulei, uleiul este filtrat).
3.5.1.2 Ungerea elastohidrodinamică

Principalul criteriu de analiză a ungerii este grosimea stratului de lubrifiant, sub sarcină, între
corpurile şi căile de rulare. Comportamentul filmului de lubrifiant dintre suprafeţele de contact este
descrisă de teoria ungerii elastohidrodinamice (EHD, fig.3.14).

Fig.3.14. Filmul de lubrifiant elastohidrodinamic

Termenul de elastohidrodinamc se referă la ungerea hidrodinamică la care filmul de lubrifiant
este într-o cuplă cu contact liniar sau punctiform. Principiile EHD se aplică la roţi dinţate, rulmenţi,
articulaţii etc. De regulă, rulmenţii lubrifiaţi EHD au o conformitate geometrică scăzută şi, în
absenţa filmului de lubrifiant şi a deformării elastice, contactul dintre suprafeţe va fi punctiform
(rulmenţii cu bile) sau liniar (rulmenţii cu role).
În general grosimea minimă a peliculei de lubrifiant trebuie să fie de ordinul zecimilor de
micron. În condiţii favorabile grosimea filmului este de ordinul micronilor.
3.5.1.3 Importanţa ungerii rulmenţilor

Potrivit mai multor studii ungerea necorespunzătoare a rulmenţilor este principala cauză a
distrugerii acestora. Ieşirea din uz a rulmenţilor se datorează următorilor factori:
 ungere necorespunzătoare: 40 - 50 %.
 montaj necorespunzător: 25 - 30 %.
 alte cauze: aproximativ 20 %.
 atingerea durabilităţii limită: mai puţin de 10 %.
Principalele cauze ale lubrifierii necorespunzătoare sunt:
 cantitate insuficientă de ulei sau vâscozitate neconformă a acestuia.
 deteriorarea uleiului datorită folosirii îndelungate.
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 funcţionarea la temperaturi ridicate.
 contaminarea cu diferite particule.
 utilizarea unsorilor consistente atunci când
s-ar impune utilizarea ungerii cu
recircularea uleiului.
 alegerea greşită a unsorii consistente pentru
o anumită aplicaţie.
În plus, dacă rulmentul este insuficient lubrifiat,
sau dacă uleiul şi-a pierdut proprietăţile lubrifiante
nu se poate forma o peliculă de ulei cu capacitate
portantă. Rezultatul este contactul metalic direct
Fig.3.15 Uzură adezivă
între corpurile şi căile de rulare ceea ce duce la
uzura adezivă (fig.3.15).
Modurile de uzare adezivă sunt: zgârieturi, desprinderi de material, gripare. Aceste fenomene
apar când filmul de lubrifiant este prea subţire şi se produce sudarea microasperităţilor celor două
suprafeţe în contact la nivel microscopic. Ruperea punţilor de sudură determină apariţia unor
ciupituri pe o suprafaţă şi adaos de material pe cealaltă suprafaţă. Deşi uzura adezivă începe la nivel
microscopic, odată începută progresează constant.
Lagărele cu rulmenţi au unele avantaje faţă de lagărele cu ungere hidrodinamică: coeficient de
frecare scăzut la pornire, coeficient de frecare în timpul funcţionării comparabil cu cel al lagărelor
cu ungere hidrodinamică la viteze mici şi ceva mai mare la viteze mari, sensibilitate mai redusă la
întreruperea accidentală a filmului de lubrifiant şi posibilitatea de a prelua sarcini combinate
(radiale şi axiale).
Mai multe lucrări tratează optimizarea diverselor organe de maşini însă sunt puţine despre
optimizarea lagărelor. Hirani [37] propune o metodologie de optimizare a unui lagăr cu alunecare
care îmbunătăţeşte caracteristicile acestuia. În [35] şi [56] sunt descrise optimizări ale lagărelor cu
rulare folosindu-se algoritmii evolutivi.
În acest subcapitol se propune optimizarea unui rulment radial cu role cilindrice pentru a obţine
un film de lubrifiant cu o grosime suficientă între elementele de rulare (în acest caz rolele cilindrice)
şi căile de rulare.
Funcţia obiectiv va fi grosimea minimă a filmului de
lubrifiant între inelul interior, respectiv inelul exterior şi
rolele cilindrice, după linia de contact, dorindu-se o
maximizare a acesteia. După optimizare s-a obţinut o
geometrie a rulmentului care va avea o durabilitate cât mai
mare. Pentru rezolvarea problemei de optimizare s-a folosit
programul Cambrian conceput în cadrul Centrului de
Proiectare Optimală a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
3.5.2 Optimizarea rulmentului radial cu role
cilindrice NP1092
3.5.2.1 Geometria rulmentului NP1092

Rulmenţii cu role cilindrice sunt cei mai potriviţi pentru
utilizarea la turaţii ridicate. Aceşti rulmenţi preiau sarcini
radiale dar asigură şi dilatarea arborelui pe direcţie axială
(datorită încălzirii în timpul funcţionării). Deoarece contactul
dintre elementele de rulare şi căile de rulare este liniar, aceşti
rulmenţi au o capacitate de încărcare radială mare.
Geometria rulmentului radial cu role cilindrice este
prezentată în figura 3.16 în care:
D – diametrul exterior al rulmentului, D = 680 mm.
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d – diametrul interior al rulmentului, d = 460 mm.
B – lăţimea rulmentului, B = 100 mm.
δi – grosimea inelului interior, [mm].
δo – grosimea inelului exterior, [mm].
Pentru calculul factorului complex γ se foloseşte relaţia:
D  cos  Dwe
=
 = we
Dpw
D pw

(3.71)

unde: Dpw – diametrul centrelor rolelor (diametrul de
divizare), [mm].
Dwe – diametrul rolei, [mm].
α – unghiul de presiune [rad]; depinde de tipul
rulmentului, pentru rulmentul radial cu role
valoarea unghiului α este egală cu zero.
Lungimea efectivă de contact a rolei se calculează cu
formula (fig.3.17):
Lwe  Lw  2  RLw
(3.72)
unde: Lw – lungimea rolei, [mm].
Lwe – lungimea efectivă a rolei, [mm].
RLw – raza capetelor rolei, [mm].
Pentru a reduce numărul variabilelor calculăm
numărul Z de role în funcţie de alţi parametrii. În
prima etapă calculăm distanţa dintre role δc, [mm]
(fig.3.18) cu relaţia:

c 

Fig.3.17 Rola cilindrică a
rulmentului


Dwe

 1
 sin   arccos 1    2  (3.73)


 2
Z

Din relaţia (3.73) se obţine relaţia (3.74):
D 

c  we     
(3.74)
 Z

unde: Z – numărul de role.
Din relaţia (3.74) se obţine numărul de role cu
relaţia (3.75):








(3.75)
Z  floor

c _ min 

1
Dwe 


Fig.3.18 Distribuţia rolelor pe cercul
centrelor rolelor

unde: δc_min – distanţa minimă dintre role, [mm].
3.5.2.2 Variabilele de proiectare

Variabilele de proiectare (genele) sunt practic dimensiunile din figura 3.17. Geometria internă a
rulmentului a fost definită în mod unic prin intermediul a trei gene, prezentate în tabelul 3.11.
Tabelul 3.11 Genele de proiectare a rulmenţilor
Nr.

Gena

Notaţie

Interval

Tip

Precizia

1
2
3

Factorul complex
Diametrul rolei
Lungimea rolei

γ
Dwe
Lw

0,00001...0,3
1..100 mm
5…200 mm

Real
Întreg
Întreg

10-6
100
100
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3.5.2.3 Funcţia obiectiv

Grosimea minimă a filmului de lubrifiant hmin în zona de contact dintre rolă şi calea de rulare
[mm] (pentru contact liniar, conform Dowson) [2]:
hmin  2,65  U 0,7  G 0,54  W '0,13 Rr
(3.76)
where:
unde: U – parametrul vitezei.
G – parametru de material.
W’ – parametrul sarcinii.
Rr – raza de curbură redusă, [mm].
Pentru calculul parametrului vitezei se foloseşte relaţia:
 v
U  tw
(3.77)
E '  Rr
Vâscozitatea dinamică a uleiului μtw, [(N/mm2)·s]:
tw  tw  tw

(3.78)

2

Iar modulul de elasticitate efectiv E', [N/mm ]:
E' 

unde: v
E

tw

E
1  2

(3.79)

– viteza periferică a rolelor, [mm/s].
– modulul de elasticitate longitudinal, E =2,08·105 [N/mm2] pentru oţel.
– coeficientul lui Poisson,   0,3 pentru oţel.
– vâscozitatea cinematică a uleiului, [mm2/s].

 tw – densitatea uleiului, [grame/mm3].
Parametrul de material se calculează cu formula:
G   p  E '

(3.80)
2

Formula de calcul al coeficientului presiune-viscozitate  p , [mm /N], este:
 
 p  0,1122   tw6 
 10 
Parametrul sarcinii se calculează cu relaţia:
Q
W' '
E  Rr  Lwe

0 ,163

unde: Q – forţa radială care acţionează asupra rolei mai încărcate, [N].
Fr – sarcina radială, [N].
Considerăm raportul:
F
pc  r
Q

(3.81)

(3.82)

(3.83)

Am considerat sarcina rulmentului ca fiind o fracţiune pc din sarcina dinamică de bază. Am luat
o valoare limită pc = 0,15 între un rulment încărcat şi un rulment foarte încărcat.
F
5 r
i  5  pC  Cr
Q
(3.84)
Z  cos 
Z
Raza de curbură redusă pentru inelul interior este:
D  (1   )
(3.85)
Rri  we
2
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Iar pentru inelul exterior:
Dwe  (1   )
2
Viteza periferică a inelului interior se calculează cu relaţia:
  Dwe  1     ni
vi 
2  60  
Viteza periferică a inelului exterior:
  Dwe  1     ni
vo 
60  
Grosimea minimă a filmului de lubrifiant între inelul interior şi rolă pe linia de contact:
Rro 

hmin_ i , Dwe , Lwe   f h _ min_ i    L0we,02889  Dwe
f h _ min_ i    3,264924  103   0, 72889  1   
unde

143


24


1



 1  1,19303  
 

1


 




0 , 99037

0 , 99037
0 , 0325


 2,70827 
 floor






(3.87)

(3.88)

(3.89)

 1   

0 , 02889

(3.86)


(3.90)

0 , 0325

Grosimea minimă a filmului de lubrifiant între inelul exterior şi rolă pe linia de contact:

hmin_ o , Dwe , Lwe   f h _ min_ o    L0we,02889  Dwe
f h _ min_ o    2,009796  103   0,72889  1   
unde

143


24


1



 1  1,19303  
 

1



 



0 , 56037

0 , 02889


 2,70827 
 floor






0 , 99037

(3.91)

 1   

0 , 4625


(3.92)

0 , 0325

Funcţia obiectiv va fi aleasă valoarea minimă dintre hmin_ o şi hmin_ i , iar apoi această funcţie va
fi maximizată.

hmin , Dwe , Lwe   f h _ min    L0we,02889  Dwe

unde

0 , 99037

 max

143


 1    24 
3
 0 , 72889 

f h _ min    3,264924  10  
 1  1,19303  

1    




 1   

0 , 4625


 2,70827 

 floor





0 , 0325

(3.93)

0 , 02889

 1  

 min  
  1   

 1   

0 , 56037



(3.94)
0 , 43


, 0,61557 


3.5.2.4 Restricţiile

În continuare sunt prezentate restricţiile problemei. Acestea reduc spaţiul de căutare a
variabilelor de proiectare la un spaţiu fezabil.
R1 Diametrul rolei Dwe trebuie să fie mai mare sau egal cu o valoare minimă,Dwe_min:
Dwe  Dwe _ min  0,225  D  d 
(3.95)
R2

Diametrul rolei Dwe trebuie să fie mai mic sau egal cu o valoare maximă impusă, Dwe_max:
Dwe  Dwe _ max  0,275  D  d 
(3.96)

R3

Diferenţa între grosimea inelului interior şi grosimea inelului exterior trebuie să fie mai mare
sau egală cu o valoare minimă, δio_min = 2 mm:
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i  o  io _ min  2 mm

(3.97)

R4

Diferenţa între grosimea inelului interior şi grosimea inelului exterior trebuie să fie mai mică
sau egală cu o valoare maximă, δio_max = 5 mm:
i  o  io _ max  5 mm
(3.98)

R5

Distanţa dintre role δc, măsurată pe diametrul centrelor rolelor, trebuie să fie mai mare sau
egală cu o valoare minimă, δc_min:
c  c _ min  0,16  Dwe
(3.99)

R6

Distanţa dintre role δc, măsurată pe diametrul centrelor rolelor, trebuie să fie mai mică sau
egală cu o valoare maximă, δc_max:
(3.100)
c  c _ max  0,25  Dwe

R7

Lungimea rolelor Lw trebuie să fie mai mică sau egală cu o valoare maxima impusă Lw_max:
(3.101)
Lw  Lw _ max  0,69  B

R8

Tensiunea maximă hoop în secţiunea inelului interior trebuie să fie mai mică sau egală cu o
valoare admisibilă (pentru o valoare maxima a interferenţei I  0,3 mm) hoop _ all  150 MPa:
 hoop   hoop _ all  150 MPa

(3.102)

Tensiunea σhoop se calculează cu relaţia:

unde: I
i
R9

 
 
1
 hoop  1,04  105  1  
  1  2  i
 
d
– interferenţa maximă, [mm].
– grosimea minimă a inelului interior, [mm].








2


 I

 d


(3.103)

Tensiunea de contact  H _ i dintre rolă şi inelul interior trebuie să fie mai mică sau egală cu o
valoare admisibilă  H _ all 

 H _ lim



Slim

1500
 1300 MPa:
1,15

 H _ i   H _ all  1300 MPa

(3.104)

Tensiunea maximă de contact  H _ i se calculează cu relaţia:

 H _ i  603,144 

pC  Cr

(3.105)

 2,70827 
Lwe  Dwe  1     floor





3.5.3 Rezultate şi concluzii

În tabelul 3.12 sunt prezentate datele de intrare ale programului de optimizare.
Tabelul 3.12 Datele de intrare
Parametru

Densitatea uleiului

Vâscozitatea
cinematică a uleiului

Notaţie

ρtw
837·10 grame/mm3

νtw
320 mm2/s

Valoare

-6

Modulul de
elasticitate

Turaţia

E'
ni
5
2
2,286·10 N/mm 25 rot/min

Procent

pc
0,15

Pentru a rezolva problema de optimizare a fost folosit software-ul Cambrian, care este bazat pe
mai multe tipuri de algoritmi evolutivi.
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După rularea programului s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul 3.13. Trebuie menționat
faptul că toate restricțiile au fost îndeplinite, iar valoarea funcției obiectiv a fost maximizată.
Tabelul 3.13 Valorile genelor după optimizare

Dpw
[mm]

Dwe
[mm]

Z

hmin
[μm]

575

60

25

2176,269

Programul dezvoltat pentru optimizarea rulmenţilor serveşte ca instrument de calcul a grosimii
minime a filmului de lubrifiant şi valorile parametrilor de proiectare: factorul complex γ, diametrul
rolei Dwe, lungimea rolei Lw. Cu aceste valori poate fi descrisă întreaga geometrie a rulmentului
radial cu role cilindrice NP1092, un astfel de rulment va avea dimensiunile din figura 3.19.
Cunoaşterea geometriei optime interne a rulmentului contribuie la îmbunătăţirea procesului de
fabricaţie.

Fig.3.19 Varianta optimală de rulment radial cu role cilindrice

Pentru rezolvarea problemei de optimizare este utilizată o metodă precisă şi modernă, cea a
algoritmilor evolutivi. După rezolvarea problemei de optimizare vom găsi geometria optimă a
rulmentului care are un film de lubrifiant suficient de gros.
Dacă un rulment este insuficient lubrifiat sau dacă pelicula de lubrifiat nu are suficientă
portanţă pentru a prelua sarcina se produce contactul metalic direct între elementele de rulare
(rolele) şi căile de rulare.
O grosime adecvată a filmului de lubrifiat extinde performanţele şi durabilitatea rulmentului cu
role.
Datorită construcţiei specifice a rulmenţilor şi a numeroaselor fenomene implicate în timpul
funcționării lor o proiectare monoobiectiv a acestora este limitativă. O proiectare multiobiectiv cu
algoritmi evolutivi va reprezenta o abordare mai completă a problemei de optimizare.
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3.6 Proiectarea optimală a arcurilor din componenţa maiurilor compactoare
3.6.1 Construcţia şi funcţionarea maiurilor compactoare

Maşinile de compactare prin batere se utilizează atât pentru compactarea pământurilor coezive
cât şi a celor necoezive. Compactarea cu maiul este indicată atunci când: adâncimea de compactare
este relativ redusă, de 0,6÷0,8 m; suprafeţele de compactat au dimensiuni mici; este necesară
realizarea prin compactare a unei cruste superficiale, adică a unui grad de compactare ridicat.
Posibilităţile de utilizare a maiurilor compactoare includ:
compactarea pământului din jurul fundaţiilor, prepararea
pământului pentru turnarea betonului, compactarea pământului
utilizat la umplerea şanţurilor pentru conducte sau cabluri
precum şi pentru compactarea asfaltului în cadrul lucrărilor de
reparaţii a străzilor şi a trotuarelor.
Cele mai utilizate maiuri sunt cele acţionate cu motoare cu
ardere internă (fig.3.20) şi sunt întâlnite sub denumirea de
maiuri compactoare vibratoare sau mai simplu maiuri
compactoare.
Datorită înclinării axei cilindrului la un unghi de 10-17º faţă
de verticală, maiul execută o deplasare înainte de 10÷15 cm la
fiecare salt. Înălţimea de ridicare a maiului este de 30÷100 mm,
numărul de lovituri/minut fiind cuprins între 400÷800. Masa
maiurilor este cuprinsă între 50 şi 200 kg şi asigură o
compactare a straturilor de pământ la adâncimi de până la 60–80
cm.
Fig.3.20 Mai compactor
Efectul de compactare se obţine astfel:
 efectul produs asupra tălpii de mecanismul bielă-manivelă.
 şocul produs de căderea maiului ca urmare a saltului efectuat.
 efectul vibraţiilor de frecvenţă redusă care se
transmit pământului la fiecare cădere a
maiului.
Din punct de vedere constructiv, maiul (fig.3.21) se
compune din: talpă (1), cilindru cu ulei (2), burduf (3),
reductor (4), elemente antivibratile din cauciuc (5),
motor de antrenare (6), cadru (7), mâner de acţionare
(8), rezervor pentru combustibil (9).
Motorul de antrenare poate fi diesel sau cu
benzină, în doi sau patru timpi. Puterea motoarelor de
antrenare este cuprinsă între 1,4÷4 kW, turaţiile
dezvoltate fiind cuprinse între 2300÷4500 rot/min.
Transmiterea mişcării de la motorul de antrenare
(6) se realizează prin intermediul unui cuplaj
centrifugal (nereprezentat în figură) către reductorul
(4). Reductorul realizează reducerea turaţiei până la
valori cuprinse între 400÷800 rotaţii/minut.
Reductorul (4) antrenează un mecanism bielă
manivelă (nereprezentat în această figură) de care este
legat un piston. Pistonul acţionează prin intermediul
unor arcuri elastice asupra tălpii (1), imprimându-i o
Fig.3.21 Elementele componente ale
mişcare oscilatorie. Cilindrul cu burduf (2) este umplut
unui mai compactor
cu ulei şi asigură efectul de amortizare, lipsa uleiului
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conducând la o funcţionare defectuoasă a utilajului. Pentru manevrarea utilajului în timpul
funcţionării se utilizează mânerul de acţionare (8), acesta fiind izolat faţă de cadrul (7) prin
intermediul unor elemente antivibratile din cauciuc (5).
În timpul funcţionării utilajului, talpa realizează salturi (desprinderi de sol) de înălţimi cuprinse
între 30÷100 mm, cadrul realizează deplasări pe verticală în sus şi în jos, cu valori cuprinse 30÷50
mm, vibraţiile mânerului fiind însă mai reduse datorită elementelor antivibratile care realizează
izolarea mânerului faţă de cadrul utilajului. Poziţionarea cât mai joasă a centrului de greutate
permite menţinerea stabilităţii în timpul funcţionării. Dimensiunile tălpii se încadrează între
limitele: (150 … 300) x (270 … 350) mm. De asemenea, forţa de impact dezvoltată de aceste utilaje
se încadrează între: 9÷21 kN, asigurând o adâncime de compactare (funcţie şi de proprietăţile
pământului) cuprinsă între: 60–80 cm. Viteza de lucru a maiurilor compactoare variază între
8÷20 m/min, productivitatea fiind cuprinsă între 175÷350 m2/h.
Masa utilajului împreună cu forţa dezvoltată de arcurile din cilindru produc forţa de impact cu
care talpa acţionează asupra pământului. Maiurile compactoare mari sunt prevăzute cu un arc
elicoidal suplimentar (numit arc tampon), de lungime mai mică decât celelalte, care intră în acţiune
atunci când forţa de comprimare a arcurilor (respectiv deformaţia acestora) depăşeşte o anumită
valoare.
3.6.2 Formularea problemei de proiectare a arcurilor

În funcţie de condiţiile de exploatare a maşinilor precum şi de destinaţia tehnologică a acestora,
încă din etapa de proiectare trebuie să se asigure parametri optimi de fiabilitate, mentenabilitate şi
ergonomie. În marea majoritate a maşinilor şi utilajelor parametrii dinamici şi de fiabilitate sunt
determinaţi de prezenţa în structura acestora a elementelor antivibratile.
Printre aplicaţiile arcurilor elicoidale la maşinile vibratoare se pot enumera: amortizarea
energiei de şoc şi a vibraţiilor; acumularea unei energii ce trebuie cedată treptat sau în timp scurt;
schimbarea frecvenţelor proprii ale unor organe de maşini.
Arcurile elicoidale au o răspândire foarte mare în sistemele de izolare antivibratile fiind
întâlnite la suspensii, la transportoare vibratoare, site vibratoare etc. La majoritatea reazemelor
elastice se utilizează arcuri elicoidale de compresiune, iar acestea pot fi precomprimate pentru a
reduce jocurile din montaj.
Arcurile elicoidale sunt solicitate numai la forţe axiale centrice, de compresiune sau întindere.
Arcurile elicoidale sunt formate din sârmă sau bară, cu secţiune rotundă sau rectangulară, spirele
fiind realizate prin înfăşurare pe o elice, după o suprafaţă cilindrică sau conică.
Parametrii specifici ai unui arc elicoidal, care trebuie luaţi în considerare la proiectarea unui
sistem de rezemare elastică, sunt (fig.3.22): sarcina maximă, sarcina minimă, cursa arcului,
proprietăţile materialului, etc. Pe baza acestora se vor determina diametrul sârmei, diametrul de
înfăşurare, lungimea arcului în stare liberă, numărul total de spire, lungimea arcului montat, etc.
Un parametru important al arcurilor utilizate la maşinile şi utilajele vibratoare, şi în special la
maiurile compactoare, îl reprezintă constanta elastică.
Pentru un arc elicoidal (fig.3.22) constanta elastică longitudinală este dată de relaţia:
E d4
cos 
ky 

3
16  D  n 1    cos 2 

unde:

(3.106)



E
1
2G

(3.107)

ky 

Gd4
8  D3  n

(3.108)

iar pentru   8 se utilizează relaţia:
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Fig.3.22 Elementele geometrice şi caracteristica unui arc elicoidal
fx

fy

Py

H

Px

Hp

Când vibraţiile se propagă şi pe direcţie
transversală (fig.3.23) trebuie determinată şi
constanta elastică transversală. La calculul acesteia
trebuie să se ţină cont de faptul că arcurile sunt de
obicei precomprimate după direcţia longitudinală
datorită greutăţii proprii a organelor în mişcare.
Săgeata pentru un arc precomprimat încastrat la
un capăt se determină cu ajutorul relaţiei:
P  H 3p

fx  x

(3.109)
3
E  I1

în care χ este un coeficient ce caracterizează
micşorarea rigidităţii la răsucire faţă de rigiditatea la
încovoiere a unei singure spire şi care se exprimă
astfel:
x
 I

E  I1
1
 cos 2  (3.110)

 1  1  sin 2  
G  Ip
2  sin   I 2
Fig.3.23 Arc elicoidal supus acţiunii unor

forţe longitudinale şi transversale
Semnificaţiile notaţiilor utilizate în relaţiile de
mai sus fiind:
I1 – momentul de inerţie a ariei secţiunii spirei în raport cu o axă perpendiculară pe axa
arcului.
I2 – momentul de inerţie a ariei secţiunii în raport cu o axă perpendiculară pe axa pe care
a fost calculat I1.
Ip – momentul de inerţie polar al secţiunii sârmei.
α’ – unghiul de înfăşurare al arcului supus unei sarcini axiale.
Dacă se ţine cont de faptul că pentru secţiune circulară avem:
d4
d4
2    cos 2 
Ip 
; I1  I 2 
; 
; H p    D  n  sin 
(3.111)
32
64
2  sin 
se obţine expresia constantei elastice transversale:
3  E  I1
(3.112)
kx 
H p2  
Dacă lungimea liberă a arcului depăşeşte de patru ori diametrul arcului, stabilitatea arcului în
timpul funcţionării (sub sarcină) devine critică, putând apărea flambajul arcului. Stabilitatea arcului,
84

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

definită prin coeficientul de zvelteţe, mai este influenţată şi de modul în care este fixat arcul la
capete. Pentru îmbunătăţirea rigidităţii se impune fie recalcularea arcului, fie ghidarea acestuia pe
dornuri sau într-un tub, soluţie care este însoţită de creşterea frecărilor şi a uzurilor.
Pentru îmbunătăţirea centrării sarcinilor este necesară prelucrarea capetelor arcurilor,
micşorându-se astfel pericolul de solicitare suplimentară a spirelor.
La alegerea pasului spirelor active, în stare liberă, se alege ţinând cont de următoarele limitări:
Dm
2
 0,2  t   Dm
(3.113)
4
3
Un alt aspect de care trebuie să se ţină cont în proiectarea arcurilor elicoidale de compresiune
sunt vibraţiile longitudinale ale acestora. Pulsaţiile proprii libere ale unui arc elicoidal cilindric se
determină cu ajutorul relaţiei:
k
; j  1, 2, 3, ...
(3.114)
m
unde k reprezintă rigiditatea arcului, m fiind masa
acestuia.
d1
R m1
În situaţia în care spaţiul disponibil este redus se
R m2 d 2
utilizează mai multe arcuri elicoidale, de cele mai multe
ori în număr de două (fig.3.24). Sistemul este
echivalent cu un număr de arcuri cu rigiditate diferită,
aşezate în paralel, care sub acţiunea unei forţe
exterioare F se deformează cu aceeaşi săgeată f.
În componenţa maiurilor compactoare sunt
prevăzute două baterii identice de câte două sau trei
arcuri elicoidale cilindrice.
Arcurile din interior sunt montate pe tija pistonului
precum şi pe un dorn legat rigid de talpa maiului
compactor. Ambele baterii de arcuri sunt introduse în
cilindrul prin care culisează pistonul.
r
Optimizări ale arcurilor elicoidale de compresiune
au fost realizate de mai mulţi autori însă proiectarea
Fig.3.24 Ansamblu de arcuri elicoidale
optimală a unui ansamblu de două arcuri din
cilindrice cu secţiune circulară
componenţa utilajelor vibratoare nu a mai fost realizată
până acum.
H0

j  j   

3.6.3 Proiectarea optimală cu ajutorul algoritmilor evolutivi

Pentru proiectarea optimală a ansamblului de arcuri elicoidale cilindrice s-au considerat
următoarele date de intrare: sarcina maximă Fmax, sarcina minimă Fmin, cursa de lucru h, densitatea
materialului ρ, modulul de elasticitate longitudinal E, modulul de elasticitate transversal G,
coeficientul de rezemare, frecvenţa de funcţionare, proprietăţile materialului din care sunt
confecţionate arcurile elicoidale (ASTM A229 / SAE J315).
În cadrul procesului de optimizare s-a urmărit să se minimizeze masa totală a arcurilor, aceasta
fiind funcţia obiectiv.
S-a considerat o baterie de două arcuri, sarcina care acţionează asupra acestora fiind împărţită
în raportul de 3:1 între cele două arcuri, adică arcul exterior preia de trei ori mai mult decât arcul
interior. Acest raport a rezultat pe baza analizei mai multor variante constructive de maiuri
compactoare. În figura 3.25 este ilustrat un ansamblu de două arcuri din componenţa maiului
compactor RT 66 produs de firma Belle Group.
Sarcina maximă la care sunt supuse arcurile a rezultat din studiul mişcării utilajului şi a forţelor
care acţionează asupra arcurilor în timpul funcţionării, pe durata regimului permanent de vibraţii.
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Fig.3.25 Ansamblu de arcuri din componenţa maiului compactor RT 66, produs de firma Belle Group

Sarcina minimă s-a ales astfel încât să se asigure precomprimarea arcurilor datorită greutăţii
utilajului. Această condiţie se aplică arcului interior, sarcina minimă a arcului exterior stabilindu-se
pe baza relaţiei:
Fn1 Fn 2

(3.115)
F11 F12
Cursa arcurilor s-a stabilit atât pe baza caracteristicilor geometrice ale elementelor care compun
maiul compactor cât şi pe baza studierii comportării acestuia în timpul funcţionării.
Genele definite pentru problema de optimizare sunt: diametrele sârmelor celor două arcuri: d1,
d2, indicii celor două arcuri: i1, i2, coeficientul distanţei dintre spire pentru primul arc: kΔ1.
Restricţiile impuse în cadrul problemei sunt:
R1,2 Să se verifice la solicitarea de torsiune (2 restricţii):
SF min y
g1, 2 
(3.116)
1
SF1, 2 y
R3,4 Să se verifice la oboseală (2 restricţii):

g 3, 4 

SF min f
SF1, 2 f

1

(3.117)

R5,6 Sarcina de blocare trebuie să depăşească sarcina maximă cu cel puţin 5% (2 restricţii):
 1,05
F
g5, 6  1, 2 max
(3.118)
1
F1, 2b
R7,8 Distanţa minimă dintre două spire vecine sub sarcina maximă să fie de cel puţin 0,5 mm (2
restricţii):
0,5
(3.119)
1
g 7 ,8 
d1, 2  k1, 2 
R9, 10 Să se verifice la flambaj, săgeata maximă să fie mai mică decât săgeata critică (2 restricţii):
f
g9,10  1, 2 max  1
(3.120)
f1, 2 f
R11-14 Restricţii legate de pasul arcului nesolicitat (relaţiile 3.113, 4 restricţii):
0,25  D1, 2 m  0,2
3  t1, 2
g11,12 
 1 ; g13,14 
1
t1, 2
2  D1, 2 m
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R15,16 Restricţii legate de frecvenţa de funcţionare a arcurilor (care trebuie să fie mai mică decât
frecvenţa de rezonanţă a arcurilor) (2 restricţii):
CFF  f
(3.122)
1
g15,16 
f1, 2 Hz
R17,18 Coeficientul distanţei dintre spire la arcul exterior să fie cuprins între 0,1 şi 0,5 (2
restricţii):
k
0,1
g17  2   1 ; g18 
1
(3.123)
k2 
0,5
R19 Tensiunile maxime dintre cele două arcuri să fie aproximativ egale (±20%) (o restricţie):

g19 

5  1t _ max  2t _ max

(3.124)

max1t _ max , 2t _ max 

Parametrii procesului de optimizare cu algoritmi genetici sunt: codificare binară; selecţia s-a
realizat prin metoda roţii de ruletă; rata încrucişării (crossover rate): 0,75; rata mutaţiei (mutation
rate): 0,1;numărul de indivizi dintr-o populaţie: 200; numărul de generaţii: 250.
Materialul din care sunt confecţionate arcurile este oţel aliat cu crom şi siliciu, revenit/călit în
ulei, simbolul materialului fiind TH 289 (producător ISPAT INTERNATIONAL N.V.). Sârmele
realizate din acest material sunt în concordanţă cu normele europene EN 10270-2.
Aceste materiale au proprietăţi mecanice înalte şi sunt rezistente la temperatură înaltă şi la
oxidare. Adaosul de siliciu înlătură fragilitatea de revenire provocată de prezenţa cromului, iar
aceasta împiedică separarea grafitului, defect caracteristic oţelurilor cu siliciu.
Componenţa chimică a acestui material este prezentată în tabelul 3.14.
Tabelul 3.14 Componenţa chimică a materialului

C

Mn

P

S

Si

Cr

Cu

0,50 – 0,60

0,60 – 0,80

max. 0,020

max. 0,020

1,20 – 1,60

0,50 – 0,80

max. 0,10

În tabelul 3.15 sunt sintetizate rezultatele obţinute în urma optimizării cu algoritmi genetici.
Tabelul 3.15 Rezultatele optimizării
Denumire

Simbol

Relaţia de calcul

Arcul
exterior

Arcul
interior

DATE DE INTRARE
Sarcina maximă, [N]
Sarcina minimă, [N]
Cursa de lucru, [mm]
Densitatea materialului, [kg/mm3]
Modulul de elasticitate longitudinal,
[MPa]
Modulul de elasticitate transversal,
[MPa]
Coeficientul de rezemare
Frecvenţa de funcţionare, [Hz]

F1,2max
F1,2min
H1,2
ρ

-

3080
1090
1950
690
55
55
-6
7,87·10 7,87·10-6

E

-

2,06·105 2,06·105

G

-

78000

78000

ν
f

-

0,5
6

0,5
6

-

9
8,87
0,14

5,3
9,2
-

  d12, 2
m1, 2  l1, 2 

4

0,951

0,309

GENELE
Diametrul sârmei, [mm]
Indicele arcului
Coeficientul distanţei dintre spire

d1,2
i1,2
k1Δ
FUNCŢIA OBIECTIV

Masa arcurilor, [kg]

m1,2
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Simbol

Relaţia de calcul

Arcul
exterior

Arcul
interior

20,545

7,273

94,912

94,912

ELEMENTELE ARCURILOR
Rigiditatea, [N/mm]

F1, 2 max  F1, 2 min
h
F
f1, 2 min  1, 2 min
c1, 2

c1, 2 

c1,2

Săgeata minimă, [mm]

f1,2min

Săgeata maximă, [mm]

f1,2max

f1, 2 max 

Diametrul mediu de înfăşurare, [mm]

D1,2m

D1, 2 m  i1, 2  d1, 2

79,830

48,760

Diametrul exterior, [mm]

D1,2e

D1, 2e  D1, 2 m  d1, 2

88,830

54,060

Diametrul interior, [mm]

D1,2i

D1, 2i  D1, 2 m  d1, 2

70,830

43,460

Numărul de spire active

n1,2c

6

9

Numărul de spire de reazem

n1,2r

Numărul total de spire

n1, 2c 

F1, 2 max
c1, 2

G  d1, 2
8  c1, 2  i13, 2

149,912 149,912

1,5

2,5

n1,2t

1,5 n1, 2 c  7
n1, 2 r  
2,5 n1, 2 c  7
n1, 2t  n1, 2 c  n1, 2 r

7,5

11,5

Lungimea arcului blocat, [mm]

H1,2b

H1, 2b  n1, 2t  d1, 2

67,5

60,95

Pasul arcului nesolicitat, [mm]

t1,2

35,245

23,525

Lungimea arcului nesolicitat [mm]

t1, 2  d1, 2 

f1, 2 max
 d1, 2  k1, 2 
n1, 2c

H1,20

H1, 20  H1, 2b  n1, 2 c  t1, 2  d1, 2 

224,972 224,972

Lungimea arcului montat, [mm]
Lungimea arcului la sarcină maximă,
[mm]

H1,2min

H1, 2 min  H1, 20  f1, 2 min

130,06

130,06

H1,2max

H1, 2 max  H1, 20  f1, 2 max

75,06

75,06

Unghiul de înclinare a spirei arcului
nesolicitat, [grade]

α1,20

8

8,731

Lungimea sârmei pentru arc, [mm]

l1,2s

Săgeata la blocarea arcului, [mm]

f1,2b

Sarcina de blocare, [N]

F1,2b

Coeficientul de zvelteţe

λ1,2

1, 20 

 t

180
 a tan 1, 2 

   D1, 2 m 

l1, 2 s 

  D1, 2 m  n1, 2t
cos1, 20 

1899,43 1782,26

f1,2b  minH10  H1b , H20  H2b  157,472 157,472
F1, 2b  c1, 2  f1, 2b
3235,32 1145,24
1, 2  H 1, 20 / D1, 2 m
2,818
4,614
0,5
1 G / E
1 G / E

 2
0,5  G / E

c1 f 

Coeficientul săgeţii teoretice de
flambaj

c1,2f

Coeficientul de zvelteţe critic

λ1,2c

Frecvenţa proprie, [Hz]

f1,2Hz

c2 f

1, 2 c 
f1, 2 Hz

88

c1, 2 f


3,5 105  d1, 2

n1, 2 c  D12, 2 m

0,805

6,980

-

5,284

82,381

130,036
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Pentru rezolvarea problemei s-a utilizat softul Genetikos, elaborat în cadrul Centrului de
Proiectare Optimală din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
3.6.4 Concluzii

Proiectarea unui ansamblu de două sau trei arcuri elicoidale cilindrice se bazează pe utilizarea
unor relaţii de proporţionalitate între elementele celor două arcuri. În cazul arcurilor din
componenţa maiurilor compactoare problema dimensionării acestora este mult mai complexă, în
calcule trebuie să se ţină cont de câţiva factori: arcurile au aceeaşi cursă, arcurile lucrează
pretensionat, un arc lucrează în interiorul celuilalt arc, arcul exterior este ghidat într-un cilindru iar
arcul interior este ghidat pe tija pistonului, nu este permis flambajul celor două arcuri, frecvenţa de
lucru a arcurilor trebuie să fie mai mică decât frecvenţa proprie a acestora.
Dimensionarea prin metoda clasică necesită mult timp şi nu prezintă certitudinea găsirii unei
soluţii optime. Din aceste considerente s-a optat pentru proiectarea optimală cu algoritmi genetici.
Rezultatele obţinute au fost spectaculoase, valorile rezultate în urma procesului de
dimensionare optimală fiind foarte apropiate de valorile obţinute prin măsurători.
Soluţia propusă poate fi aplicată pentru orice ansamblu de două arcuri elicoidale care lucrează
în condiţiile specificate mai sus, în special pentru arcurile din componenţa maşinilor vibratoare.

3.7 Proiectarea optimală a unui lanţ logistic cu trei stadii
3.7.1 Formularea problemei

Obiectivul acestei probleme este minimizarea costurilor totale ale sistemului (lanţului logistic)
prin alegerea amplasamentelor unor fabrici (dintr-o listă de amplasamente posibile) şi prin
repartizarea cantităţilor ce trebuie aprovizionate de către fabrici de la furnizorii posibili dintr-o listă.
De asemenea, s-a urmărit şi găsirea unei scheme de aprovizionare a centrelor de distribuţie precum
şi a modului de alocare a clienţilor diferitelor centre de distribuţie. S-a considerat că numărul
maxim de fabrici care poate să intre în acest lanţ logistic este 4, iar numărul maxim al furnizorilor
este 5 (fig.3.26). De asemenea, numărul maxim al centrelor de distribuţie ce pot fi deschise este 3.
Un lucru foarte important, prin care această problemă se diferenţiază net de problema precedentă,
este aceea că cererea este cunoscută prin cererile individuale ale celor 10 clienţi.
Un lucru, de asemenea nou luat în considerare, este acela că s-au impus valori minime pentru
cantităţile transportate de la furnizori la fabrici, de la fabrici la centrele de distribuţie şi, respectiv,
de la centrele de distribuţie la clienţi. Aceste limitări sunt în strânsă legătură cu tipul, capacităţile
disponibile de transport şi, nu în ultimul rând, cu condiţiile economice de profit în care pot
funcţiona fabricile şi centrele de distribuţie.
Lanţul logistic furnizează un singur produs a cărui cerere totală este de 20.000 unităţi, rezultată
prin însumarea cererilor individuale ale clienţilor (tabelul 3.16).
Tabelul 3.16 Cererile clienţilor [unităţi]
Clientul

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C 10

Cererea

1500

1700

1800

3000

1300

2500

1200

2100

2500

2400

Costurile de producţie şi capacităţile fabricilor sunt date în tabelul 3.17. La fel ca şi în problema
precedentă, modelul generic prezentat anterior a fost modificat pentru a include restricţii referitoare
la capacităţile de livrare ale furnizorilor şi referitoare la gradul de utilizare al capacităţilor de
producţie ale fabricilor. Caracteristicile furnizorilor (capacităţile de livrare) şi costul materialelor
sunt date în tabelul 3.18.
Matricea costurilor de transport de la fiecare furnizor la fiecare dintre fabricile lanţului logistic
este dată în tabelul 3.19. Cantitatea minimă ce poate fi transportată de la oricare furnizor la oricare
fabrică este 500 unităţi.
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Fig.3.26 Elementele lanţului logistic cu 3 stadii
Tabelul 3.17 Costurile de producţie ale diferitelor fabricii
Fabrica
F1
F2
F3
F4

Cost de producţie
[euro/unitate]

Limita minimă de producţie
[unităţi]

Capacitatea de producţie
[unităţi]

1.050
1.150
1.150
1.250

2.000
2.500
2.500
3.000

10.000
11.000
11.000
12.000

Tabelul 3.18 Caracteristicile furnizorilor
Furnizorul
S1
S2
S3
S4
S5

Costul materialului
[euro/unitate]

Capacitatea de livrare a furnizorului
[unităţi]

300
350
250
300
280

40.000
30.000
15.000
15.000
15.000
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Tabelul 3.19 Matricea costurilor de transport unitare de la furnizori la fabrici [euro/unitate]
Fabrica
Furnizorul
S1
S2
S3
S4
S5

F1

F2

F3

F4

127
28
165
165
141

142
181
226
57
316

142
181
57
226
316

42
141
89
89
311

În modelul propus se regăsesc şi restricţii legate de limita minimă de depozitare a unui centru
de distribuţie (sub care funcţionarea nu ar mai fi profitabilă) şi de capacităţile de depozitare ale
centrelor de distribuţie (tabelul 3.20).
Tabelul 3.20 Caracteristicile centrelor de distribuţie
Centrul de
distribuţie

Costul manipulării
[euro/unitate]

Limita minimă de
depozitare
[unităţi]

Capacitatea de
depozitare
[unităţi]

CD 1

2
3
3

2.000
1.500
1.500

19.000
16.000
15.500

CD 2
CD 3

În model s-au luat în considerare şi costurile legate de transportul produselor de la fabrici la
centrele de distribuţie (tabelul 3.21) şi de manipularea şi transportul produselor de la centrele de
distribuţie la clienţi (tabelele 3.20 şi 3.22).
Cantitatea minimă ce poate fi transportată de la oricare fabrică la oricare dintre centrele de
distribuţie este 300 unităţi.
Cantitatea minimă ce poate fi transportată de la oricare centru de distribuţie la oricare dintre
clienţi este 100 unităţi.
Tabelul 3.21 Matricea costurilor de transport unitare de la fabrici la centrele de distribuţie [euro/unitate]
Centrul
Fabrica
F1
F2
F3
F4

CD 1

CD 2

CD 3

18
12
6
21

15
27
9
12

36
18
12
15

Tabelul 3.22 Matricea costurilor de transport unitare de la centrele de distribuţie la clienţi [euro/unitate]
Clientul
Centrul
CD 1
CD 2
CD 3

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C 10

12
21
30

12
27
24

9
12
9

12
21
12

21
24
9

30
33
12

24
9
18

15
12
33

21
6
27

33
18
27

3.7.2 Modelul matematic

Modelul matematic propus modifică modelul generic anterior prezentat. Notaţiile folosite în
acest model sunt următoarele:
Indici:
k – uzina, k = 1,…, K (K = 4).
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s – furnizorul, s = 1,…, S (S = 5).
m – centrul de distribuţie, m = 1,…, M (M = 3).
n – clientul, n = 1,…, N (N = 10).
Parametri:
dn – cererea de la clientul n.
hk – capacitatea de producţie a uzinei k.
lk – limita minimă de producţie a uzinei k.
us – capacitatea de livrare a furnizorului s.
gm – limita minimă de depozitare a centrului de distribuţie m.
pm – capacitatea de depozitare a centrului de distribuţie m.
ωs – costul unitar de achiziţie al materialului de la furnizorul s.
λk – costul de producţie unitar al produsului la uzina k.
a1 – limita minimă de transport a materialului de la oricare furnizor la oricare fabrică.
a2 – limita minimă de transport a produsului de la oricare fabrică la oricare centru de
distribuţie.
a3 – limita minimă de transport a materialului de la oricare centru de distribuţie la oricare
client.
rm – costul unitar de manipulare al produsului la centrul de distribuţie m.
t1sk– costul unitar de transport al materialului de la furnizorul s la fabrica k.
t2km– costul unitar de transport al produsului de la uzina k la centrul de distribuţie m.
t3mn– costul unitar de transport al produsului de la centrul m la clientul n.
Variabile de decizie:
Xmn– cantitatea din produs vândută de centrul de distribuţie m clientului n.
Qk – cantitatea din produs fabricat de uzina k.
Ykm– cantitatea din produs expediată de la uzina k la centrul de distribuţie m.
Vsk – cantitatea de materialul aprovizionată-transportată de la furnizorul s la uzina k.
Wk – indicatorul de operare al uzinei k, are valoarea 1 dacă fabrică este deschisă şi 0 în caz
contrar.
Um – indicatorul de operare al centrului de distribuţie m, are valoarea 1 dacă centrul de
distribuţie este deschis şi 0 în caz contrar.
Funcţia obiectiv minimizează costul total (CT). Primul termen din expresia costul total
reprezintă costul de producţie, termenul al doilea reprezintă costul de aprovizionare al materiilor
prime (format din costul de achiziţie şi costul de transport al materiilor prime), termenul al treilea
reprezintă costul de transport al produselor finite de la fabrici la centrele de distribuţie, iar ultimul
termen al sumei reprezintă costul de manipulare şi de transport al produselor de la centrele de
distribuţie la clienţi.
Min CT    k  Qk    s  t1sk   Vsk    t2 km  Ykm    rm  t3mn   X mn
K

k 1

S

K

K

s 1 k 1

M

k 1 m 1

N

M

(3.125)

n 1 m 1

Restricţiile sunt:
K

 Qk 
k 1

N

d
n 1

n

Qk  hk  Wk ,  k
Qk  lk  Wk ,  k
S

V
s 1

sk

K

V
k 1

sk

 Qk ,  k
 us ,  s
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Vsk  a1 ,  s, k
M

Y

km

m 1

K

Y

km

(3.131)

 Qk ,  k

(3.132)

 U m  g m ,  m

(3.133)

k 1
K

Y

km

k 1

 U m  pm ,  m

(3.134)

Ykm  a2 ,  k , m
K

Y

km

k 1

  X nm ,  m

(3.136)

n 1

M

X
m 1

(3.135)

N

nm

 d n ,  n

(3.137)

X nm  a3 ,  n, m

(3.138)

Wk ,U m  0, 1, k , m

(3.139)
Relaţia (3.126) impune echilibrul dintre cantitatea produsă şi vândută şi cerere. Relaţiile
(3.127) şi (3.128) stabilesc limitele de producţie ale fabricilor. Condiţia existenţei materiilor prime
necesare producţiei este verificată de relaţia (3.129), relaţiile (3.130) şi (3.131) stabilesc limitele
între care trebuie să se încadreze cantităţile cumpărate şi transportate de la furnizori la fabrici.
Relaţia (3.68) stabileşte egalitatea între cantităţile fabricate şi cele expediate de fabrici centrelor de
distribuţie. Limitele de utilizare ale centrelor de distribuţie sunt impuse prin relaţiile (3.132) şi
(3.134). Cantităţile minime care pot fi transportate de la fabrici la centrele de distribuţie, respectiv
de la centrele de distribuţie la clienţi sunt stabilite prin relaţiile (3.135), respectiv (3.138). Echilibrul
dintre fluxurile de intrare şi cele de ieşire ale centrelor de distribuţie este stabilit de relaţia (3.136),
relaţia de echilibru dintre cantităţile expediate de către centrele de distribuţie şi cererile clienţilor
este dată de relaţia (3.137).
3.7.3 Rezolvarea problemei

Rezolvarea problemei de optimizare s-a făcut ţinând cont de precizările anterioare referitoare la
genele care trebuie să aibă o sumă constantă. Cu aceste consideraţii, programul de optimizare are 45
variabile (gene) şi 81 restricţii.
Rezolvarea programului de optimizare s-a făcut cu ajutorul programului Cambrian v. 3.
Schema lanţului logistic (cu 4 stadii optimal) este prezentată în figura 3.27, iar rezultatele concrete
ale optimizării sunt prezentate în tabelele 3.23 ... 3.27.
Din analiza rezultatelor obţinute se poate observa că au fost selectaţi doar 2 furnizori din cei 5
posibili, furnizorul 2 deşi are cel mai mare cost unitar al materiei prime a fost selectat deoarece are
cel mai mic cost de transport unitar pentru fabrica 1. Selectarea furnizorului 3 era poate de aşteptat
având în vedere că are cel mai mic cost unitar pentru materia primă, se observă de asemenea că a
fost selectat ca furnizor pentru fabricile cărora le asigură cel mai mic cost de transport unitar.
Tabelul 3.23 Cantităţile fabricate [unităţi]
Cantitatea produsă de fabrica k
[unităţi]

F1

F2

F3

F4

Qk

10.000

0

7.000

3.000
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Fig.3.27 Lanţul logistic (cu 3 stadii) optimal
Tabelul 3.24 Cantităţile livrate de furnizori fabricilor [unităţi]
Fabrica
Furnizorul
S1
S2
S3
S4
S5

F1

F2

F3

F4

0
10.000
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
7.000
0
0

0
0
3.000
0
0

Tabelul 3.25 Cantităţile livrate de fabrici centrelor de distribuţie [unităţi]
Centrul
Fabrica
F1
F2
F3
F4
Total

CD 1

CD 2

CD 3

Total

5.327
0
3.991
300
9.618

4.265
0
917
2.700
7.882

408
0
2.092
0
2.500

10.000
0
7.000
3.000
20.000
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Tabelul 3.26 Cantităţile livrate de centrele de distribuţie clienţilor [unităţi]
Clientul
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C 10

0

0

318

0

0

Centrul
CD 1

1.500 1.700 1.800 3.000 1.300

CD 2

0

0

0

0

0

0

CD 3

0

0

0

0

0

2.500

1.200 1.782 2.500 2.400
0

0

0

0

Tabelul 3.27 Costurile lanţului logistic [euro]

6.000.000

Costul total al materialelor
Costul transportului materiei prime

946.000

Costurile transportului de la fabrici la centre

270.552

Costurile transportului de la centre la clienţi

293.436

Costurile totale de producţie

22.300.000

Costurile totale ale lanţului logistic (CT)

29.809.988

Se poate observa că rezultatele recomandă deschiderea doar a 3 fabrici din cele patru posibile.
Soluţia obţinută recomandă aprovizionarea centrelor de distribuţie 1 şi 2 de la toate cele trei fabrici,
centrul 3 va fi aprovizionat doar de fabricile 1 şi 3, se observă că, cel puţin din punct de vedere
teoretic era posibilă aprovizionarea centrului 1 de fabrica 1, a centrului 3 de fabrica 4 şi a centrului
2 de fabrica 3 iar diferenţa până la cantitatea necesară pentru centrul 2 putea fi acoperită de celelalte
două fabrici deschise. Deşi cererile clienţilor ar putea fi satisfăcute prin deschiderea a doar două
centre de distribuţie (capacităţile de depozitare ar permite acest lucru) rezultatele obţinute în urma
optimizării recomandă deschiderea tuturor centrelor de distribuţie. Se observă de asemenea că, deşi
nu s-a impus prin restricţii condiţia ca un client să fie servit de un singur centru de distribuţie
(ipoteză prezentă în majoritatea modelelor prezentate anterior din literatură) rezultatele obţinute
recomandă această soluţie (cu excepţia clientului 8 care este servit de două centre). O altă
observaţie care se poate face este aceea că, aşa cum era de aşteptat, rezultatele obţinute indică
repartizarea clienţilor acelor centre care au cel mai mic cost de transport unitar pentru clientul
respectiv (singura excepţie este clientul 5).
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4 PROIECTARE INOVATIVĂ ÎN INGINERIA INDUSTRIALĂ
4.1 Aruncător pneumatic pentru matriţe de injectat
Aruncătorul pneumatic cu dublă acţiune (fig.4.1) prezentat în cadrul capitolului 1 a fost
brevetat ca invenţie [81]. Problema pe care o rezolvă această invenţie este de a realiza un aruncător
pneumatic, sub formă modulară, realizat din elemente tipizate, care se montează uşor şi rapid în
nişte locaşuri tipizate, practicate în corpul matriţelor. Aruncătorul se utilizează pentru scoaterea
automată a pieselor injectate (din materiale plastice) din matriţe.
Aruncătorul pneumatic, pentru matriţe de injectat, este alcătuit dintr-un cilindru în care este
montat un piston asamblat pe o tijă şi delimitat la extremităţi de un capac, respectiv o bucşă de
ghidare, un arc elicoidal care asigură amortizarea şocurilor la capăt de cursă şi inele de etanşare, ce
asigură etanşarea aruncătorului faţă de corpul semimatriţei, respectiv etanşarea camerelor
cilindrului.
aer spre
piston

aer pentru cursa
de retragere

piston

tijă piston

cilindru

bucşă
piesa
injectată

capac
piuliţă
inel O
şurub

inel O

inel O

inel O

semimatriţă

arc inel O

Fig.4.1 Aruncător pneumatic cu dublă acţiune pentru matriţe de injectat

Cursa activă a aruncătorului este asigurată prin alimentarea cu aer comprimat printr-un canal
practicat în capac. Cilindrul este prevăzut, la capătul dinspre bucşa de ghidare, cu orificii care
comunică cu nişte canale de distribuţie din corpul semimatriţei, prin intermediul unui spaţiu etanş,
format între cilindru şi corpul semimatriţei, prin care pătrunde aerul sub presiune, pentru asigurarea
cursei de retragere a aruncătorului.
Închiderea spaţiului etanş şi etanşarea spaţiului dintre tijă şi bucşa de ghidare, după fixarea
cilindrului cu şuruburi în corpul semimatriţei, are loc prin asigurarea unui locaş în corpul
semimatriţelor etanşat cu un inel O.
Aruncătorul pneumatic are o construcţie modulară, capacul, cilindrul şi tija realizându-se într-o
gamă de lungimi şi diametre stabilite în funcţie de dimensiunile pieselor injectate şi ale matriţei.
Cilindrul pneumatic este astfel conceput încât alimentarea celor două camere să nu necesite
conducte de legătură sau etanşări speciale, aerul acţionând asupra pistonului printr-o reţea de orificii
practicate în corpul matriţei.
Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
 scurtarea timpului de aruncare a piesei şi suprapunerea acestuia peste timpul de deschidere
a matriţei cu efect asupra creşterii productivităţii.
 volumul mic ocupat de aruncător oferă posibilitatea realizării unei reţele corespunzătoare
pentru răcirea cu apă.
 realizarea circuitului de retragere a tijelor cilindrilor prin spaţiile etanşe, create între
locaşurile din corpul matriţei şi cilindrii aruncători conduce la o răcire suplimentară cu aer,
fapt ce contribuie la reducerea debitului de apă din circuitul de răcire.
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 soluţia compactă, alcătuită din repere tipizate este fiabilă şi uşor de întreţinut.
 simplitatea tehnologică şi constructivă a reperelor, modularizarea şi tipizarea oferă
posibilitatea unui preţ de cost scăzut.
În faza premergătoare brevetării aruncătorul (fig4.3 şi fig4.3) a fost testat cu succes în cadrul
procesului de producţie la S.C. Plastor Oradea.

Fig.4.2 Modelul 3D al aruncătorului pneumatic

Fig.4.3 Aruncătorul pneumatic

Invenţia „Aruncător pneumatic pentru matriţe de injectat” a obţinut două medalii de aur şi una
de bronz la saloane naționale şi internaţionale de inventică.

4.2 Maşină pentru debitarea curelelor sau benzilor transportoare
La cererea firmei Power Belt am proiectat inovativ o maşină care să fie utilizată pentru
debitarea materialelor necesare pentru realizarea curelelor late sau a benzilor transportoare, în fâşii
de lăţime constantă şi egală cu lăţimea curelei sau a benzii transportoare. Maşina a fost brevetată ca
invenţie [80].
Pentru prelucrarea fâşiilor de curea, de lăţime egală cu lăţimea curelei, actualmente se
utilizează maşini care lucrează cu un ax cu mai multe cuţite disc, poziţionate la distanţe
corespunzătoare lăţimii curelei, care efectuează o mişcare de rotaţie ce produce debitarea
materialului. Materialul face o mişcare de avans, pe sub axul cu cuţitele disc, sub acţiunea unor
valţuri de antrenare şi a unui tambur de înfăşurare.
Aceste maşini oferă avantaje la producerea în serie a curelelor, dar prezintă dezavantaje privind
utilizarea economică a materialului în cazul unor serii mici de fabricaţie sau a unor comenzi
speciale.
Problema pe care o rezolvă invenţia de faţă este de a realiza o maşină care să permită
prelucrarea economică a curelelor în producţia de serie mică sau a unor comenzi speciale.
Maşina pentru debitarea curelelor sau benzilor transportoare (fig.4.4) înlătură dezavantajele
menţionate mai sus. Ea este alcătuită dintr-un ax prevăzut la capete cu doi tamburi conici care
fixează materialul, rulat sub forma unui sul şi dintr-un suport cu cuţit, realizat în două variante
constructive (fig.4.6) care poate fi poziţionat pe un ghidaj cilindric în vederea reglării lăţimii fâşiei.
Materialul se desfășoară de pe tambur, în funcţie de lungimea curelei şi se introduce printre două
plăci care asigură o presiune, cu ajutorul unor arcuri, pentru a se evita ondularea. Debitarea se face
cu ajutorul cuţitului care pătrunde în material sub acţiunea unui şurub de reglare, avansul
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materialului realizându-se prin înfăşurarea materialului pe tambur. Desfășurarea benzii pe verticală
constituie un important avantaj deoarece asigură o zona extinsă de lucru în plan orizontal.

mânere de
acţionare

tamburi ficşi
ax 2

ax 1

suport
placă
suport
bare de rigidizare

Fig.4.4 Maşina pentru debitarea curelelor sau benzilor transportoare
placă de presiune
placă
suport

tamburi mobili

ghidaj
cilindric
rolă de
material

disc
limitator

Fig.4.5 Detalii constructive

Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
 posibilitatea debitării cu pierderi minime de material a curelelor de diferite lăţimi, cu
avantaje economice pentru serii mici de fabricaţie.
 simplitate tehnologică cu efect asupra preţului de cost.
Maşina poate fi utilizată şi pentru debitarea în fâşii de lăţime constantă a unor materiale ce nu
sunt folosite la fabricarea curelelor sau a benzilor transportoare (ex. mochete, covoare etc.).
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şurub
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roată de
mână
coloană
ghidaj
cilindric

cuţit

Fig.4.6 Suport cu cuţit (variante constructive)

Invenţia „Maşină pentru debitarea curelelor sau benzilor transportoare” a obţinut medalie de
aur la o expoziţie de inventică.

4.3 Maşină pentru prelucrarea capetelor curelelor şi benzilor transportoare
Maşina (realizată pentru firma Power Belt şi brevetată apoi ca invenţie [79]) se foloseşte pentru
prelucrarea capetelor curelelor late şi a benzilor transportoare fabricate din poliamidă sau din alte
materiale, în vederea lipirii acestora (fig.4.7).
cadru
motor electric
mâner
ghidaj
cilindru
abraziv

şurub
cărucior

cutie
masă
roată de manevră

Fig.4.7 Maşina pentru prelucrarea capetelor curelelor şi benzilor transportoare

Maşinile cunoscute, utilizate pentru prelucrarea capetelor curelelor late, sunt alcătuite dintr-o
unitate de lucru cu un cilindru de rectificare, cu material abraziv pe suport, antrenat de un motor
electric. Aceste maşini se bazează pe principiul prelucrării prin rectificare cu avans longitudinal.
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Pentru teşirea capetelor curelei, cilindrul de rectificare execută o mişcare de avans în lungul curelei,
pe o direcţie înclinată cu unghiul de teşire al curelei. Un dezavantaj al soluţiilor cunoscute constă în
dificultatea de a realiza maşini care să prelucreze curele de lăţimi mari, necesare pentru transmiterea
unor puteri mari sau pentru realizarea unor benzi transportoare de lăţimi mari. De asemenea, aceste
soluţii, de rectificare cu avans longitudinal, sunt inaplicabile în cazul în care se doreşte obţinerea
unor suprafeţe de îmbinare profilate.
Maşina pentru prelucrarea capetelor curelelor şi benzilor transportoare (fig.4.7), înlătură
dezavantajele menţionate, prin aceea că utilizează principiul rectificării cu avans transversal şi, în
acest fel, permite prelucrarea curelelor de lăţimi mari. Ea poate prelucra suprafeţe de îmbinare plane
sau profilate.
Maşina este alcătuită dintr-un cap de rectificare cu un arbore principal pe care se montează un
cilindru cu abraziv pe suport, sau un corp abraziv de formă cilindrică sau profilată, care efectuează
o mişcare principală de rotaţie în jurul axei proprii, şi o mişcare de avans pe o traiectorie rectilinie,
perpendiculară pe lungimea curelei. Pentru reglarea unghiului de teşire a curelei, capul de
rectificare se poate roti în jurul unei axe perpendiculare pe axa arborelui principal. Apropierea sau
depărtarea capului de rectificare faţă de cureaua de prelucrat, se realizează printr-o mişcare de
rotaţie în jurul unei axe paralele cu axa arborelui principal în poziţie orizontală.
Prelucrarea se realizează prin şlefuire cu un cilindru abraziv a capătului curelei, şlefuire care
trebuie să se realizeze precis şi în timp scurt.
Maşina permite prelucrarea curelelor de diferite lăţimi (până la max. 500 mm), având grosimi
între 0,6 şi 7 mm. Prelucrarea se face prin avans transversal şi se poate obţine o înclinaţie a
suprafeţei prelucrate de până la 7º.
Motorul electric transmite mişcarea de rotaţie cilindrului abraziv prin intermediul unei
transmisii cu curele trapezoidale. Motorul electric este fixat pe o platforma de aceasta platformă
fiind fixat şi cilindrul abraziv. Platforma este fixată într-o cutie. Axul 1 (fig.4.8) permite înclinarea
platformei (deci implicit a cilindrului abraziv) faţă de cutie şi implicit faţă de masa pe care se
fixează cureaua care urmează a fi prelucrată. Poziţionarea şi fixarea platformei se realizează cu
ajutorul unor şuruburi de reglare şi fixare.

şurub de
reglare şi
fixare

şurub
limitator

platformă

ax 1
ax 2

Fig.4.8 Ansamblul mobil

Cutia se roteşte în jurul axului 2 (fig.4.8) în momentul acţionării manuale a mânerului realizând
apropierea cilindrului abraziv de cureaua care urmează a fi prelucrată. Prin intermediul unor
şuruburi limitatoare se stabileşte cât poate să coboare cilindrul abraziv, astfel încât acesta să nu
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lovească masa. Axul motorului este plasat excentric faţă de axul 2 astfel încât, în momentul în care
nu se mai acţionează asupra mânerului, cilindrul abraziv se ridică (sub acţiunea greutăţii motorului).
Cutia este fixată de două cărucioare laterale. Ansamblul mobil se deplasează pe ghidajele unui
batiu, permiţând avansul transversal, cu ajutorul unor role de ghidare cu guler, prin acţionare
manuală, de la un mâner sau de la o roată de manevră.

Fig.4.9 Poziţia maşinii în repaus respectiv în timpul funcţionării

Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
 posibilitatea prelucrării unor curele sau benzi transportoare de lăţime mare.
 simplitate tehnologică cu efect asupra preţului de cost.
 posibilitate de realizare a montajului la beneficiar.

4.4 Dispozitiv şi metodă pentru depresarea bolţurilor lanţurilor cu role
Invenţia (realizată la cererea firmei Power Belt) se referă la un dispozitiv şi la o metodă
utilizate pentru depresarea bolţurilor de la lanţurile cu role în scopul demontării acestora. Un lanţ cu
role este prezentat în figura 4.10 [86].

Fig.4.10 Lanţ cu role (seria B)

Sunt multe situaţii în care este necesară modificarea unui lanţ standardizat prin introducerea
unor eclise modificate de care se fixează anumite subansamble mobile. Modificarea unui lanţ
standardizat presupune două operaţii de bază. În prima fază are loc depresarea bolţurilor ecliselor
101

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

care se schimbă, iar în ceea de a doua se înlocuiesc eclisele standardizate şi se presează bolţurile
aferente acestora. Dispozitivul prezentat în acest subcapitol este destinat depresării bolţurilor.
Producătorii de lanţuri au dispozitive şi linii automate pentru asamblarea lanţurilor, iar
tehnologia acestora este eficientă pentru realizarea de lanţuri standardizate, în producţie de serie
mare. Cerinţa de lanţuri modificate este particularizată aplicaţiei, forma şi pasul ecliselor schimbate
fiind definite de aplicaţia în cauză. De aceea nu se poate vorbi despre o extindere a gamei de lanţuri
tipizate care să acopere aceste nevoi speciale.
Datorită faptului că realizarea de lanţuri modificate are un caracter de producţie de unicate sau,
în cel mai favorabil caz, de serie mică, producătorii de lanţuri standardizate nu sunt dispuşi să
realizeze aceste modificări. De aceea aceste modificări se fac de către cei care realizează aplicaţia
propriu-zisă, cu utilizarea unor dispozitive improvizate.
Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia de faţă este de a realiza un dispozitiv pentru
depresarea bolţurilor de la lanţurile cu role care să poată fi utilizat pentru o gamă de lanţuri
standardizate (cele mai utilizate) şi care să fie versatil în raport cu tipodimensiunea lanţului.
Dispozitivul pentru depresarea bolţurilor lanţurilor cu role (fig.4.11) constă dintr-o presă cu
piuliţă rotitoare pe a cărei placă de bază se montează o placă rotativă indexabilă, cu posturi de lucru
pentru fiecare tipodimensiune de laţ, fiecare post de lucru fiind prevăzut cu un corp cu canale pentru
poziţionarea lanţului şi cu un alt corp pentru ghidarea tijelor de depresare a bolţurilor.

Fig.4.11 Dispozitiv pentru depresarea bolţurilor lanţurilor cu role
1 - placă de bază; 2 - placă rotativă; 3 - presă cu piuliţă rotitoare.

Postul adecvat mărimii lanţului (fig.4.12) se aduce în poziţia de acţiune a poansonului presei
prin indexarea plăcii rotative, apoi se poziţionează lanţul şi se acţionează presa. Depresarea
bolţurilor se face sub acţiunea unor tije de depresare poziţionate la o distanţă egală cu pasul lanţului.
Metoda pentru depresarea bolţurilor lanţurilor cu role constă în realizarea următoarelor faze:
 selectarea postului adecvat tipodimensiunii lanţului.
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 introducerea lanţului, cu axa bolţurilor în poziţie verticală.
 montarea ecranului.
 poziţionarea axiala a lanţului prin aducerea bolţurilor pentru depresare în dreptul tijelor de
depresare.
 acţionarea mânerului presei şi depresarea bolţurilor.
 recuperarea bolţurilor depresate.
S-a determinat mai întâi experimental mărimea forţei necesare depresării bolţului pentru lanţul
cu cea mai mare dimensiune şi, în funcţie de aceasta, s-a proiectat presa.
Presa este alcătuită dintr-o placă de bază, două coloane, o traversă fixă, care susţine
subansamblul de antrenare al unei traverse mobile. Coloanele sunt fixate prin înşurubare în placa de
bază. Traversă fixă este blocată pe coloane cu ajutorul unor piuliţe. Subansamblul format din placa
de bază, coloane şi traversa fixă formează un cadru rigid care asigură preluarea forţelor din procesul
de presare. Subansamblul de antrenare este asemănător preselor cu piuliţă rotitoare, soluţia în sine
fiind cunoscută. Antrenarea piuliţei se face cu ajutorul mânerelor. Subansamblul placă rotativă este
compus dintr-o placă rotativă propriu-zisă pe care s-au montat patru posturi de lucru. Placa rotativă
se poate roti pe placa de bază, în jurul unui bolţ de centrare montat în placa de bază.
Indexarea plăcii rotative se face cu ajutorul unui știft cilindric filetat şi a unui arc elicoidal
cilindric care presează o bilă de rulment să intre într-unul din canalele plăcii. Canalele din placa
rotativă au, în secţiune perpendiculară pe canal, forma unui triunghi isoscel. Direcţia canalelor este
radială faţă de bolţul de centrare, iar numărul canalelor este egal cu numărul posturilor de lucru. În
mod obişnuit canalele se plasează echidistant, dar pot fi poziţionate şi la unghiuri diferite, în funcţie
de tipodimensiunile de lanţ pentru care este proiectat dispozitivul.

a

b

c

d

Fig.4.12 Posturile de lucru corespunzătoare celor patru tipodimensiuni de lanţuri cu role
a - Postul de lucru nr. 1 (lanţul cu role 08B–1); b - Postul de lucru nr. 2 (lanţul cu role 12B–1);
c - Postul de lucru nr. 3 (lanţul cu role 10B–1); d - Postul de lucru nr. 4 (lanţul cu role 16B–1)

Pentru un dispozitiv cu patru posturi de lucru, placa rotativă este prevăzută cu două canalele,
având axele perpendiculare şi care se intersectează în centrul de rotaţie al plăcii. Cele patru posturi
de lucru sunt poziţionate în corespondenţă cu canalele.
Datorită diferenţelor dimensionale dintre tipurile de lanţuri pentru care este destinat
dispozitivul, s-au conceput patru variante de posturi de lucru (fig.4.12). Fiecare post de lucru este
specific unei tipodimensiuni de lanţ, după cum urmează: postul de lucru nr. 1 (fig.4.12,a) este
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destinat depresării lanţului 08B-1 (cu pasul de 12,7 mm); postul de lucru nr. 2, (fig.4.12,b) este
destinat depresării lanţului 12B-1(cu pasul de 15,9 mm); postul de lucru nr. 3, (fig.4.12,c) este
destinat depresării lanţului 10B-1(cu pasul de 19 mm); postul de lucru nr. 4, (fig.4.12,d) este
destinat depresării lanţului 16B-1 (cu pasul de 25,4 mm).
Toate cele patru posturi de lucru au în componenţa un corp cu rol de susţinere a lanţului şi un
corp cu rol de susţinere şi ghidare a tijelor de depresare. Acestea se montează pe placa rotativă cu
ajutorul unor şuruburi şi a unor ştifturi de centrare. Ghidarea şi poziţionarea lanţului, într-un plan
paralel cu planul ecliselor, se face cu un ecran. Tijele de presare sunt menţinute în poziţia superioară
cu ajutorul unor arcuri elicoidale.
Între cele patru posturi de lucru există diferenţe constructive datorate dimensiunilor lanţurilor.
Posturile de lucru 2 şi 3 au aceeaşi formă constructivă (dar dimensiuni diferite).
Prin aplicarea acestei invenţii se obţin următoarele avantaje:
 realizarea unui dispozitiv simplu, eficient şi versatil.
 aplicarea unei metode care asigură productivitate ridicată fără a deteriora îmbinarea dintre
eclise şi bolţuri.

4.5 Dispozitiv şi metodă pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role
Invenţia se referă la un dispozitiv şi la o metodă utilizate pentru presarea bolţurilor de la
lanţurile cu role în scopul montării ecliselor.
a

b

c

d

Fig.4.13 Tipuri de eclise pentru lanţuri cu role
a - Eclisa A-1; b - Eclisa WA-1; c - Eclisa SA-1; d - Eclisa WSA-1.
104

Dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Teză de Abilitare

Eclisele pentru aplicaţii speciale sunt de mai multe forme, cele utilizate de firma Power Belt (la
cererea căreia s-a realizat invenţia) fiind prezentate în figura 4.13. Fiecare eclisă conţine unul sau
două alezaje cu ajutorul cărora se fixează pe lanţ accesorii specifice aplicaţiilor (subansamble
mobile). Dispozitivul (fig.4.14) este destinat pentru presarea bolţurilor în vederea montării ecliselor.
El utilizează aceeași presă ca şi dispozitivul prezentat în subcapitolul anterior.

Fig.4.14 Dispozitiv pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role
1 - placă de bază; 2 - placă rotativă; 3 - presă cu piuliţă rotitoare.
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d

Fig.4.15 Posturile de lucru pentru montarea ecliselor la lanţurile cu role
a - Postul de lucru nr. 1 (lanţul cu role 08B–1); b - Postul de lucru nr. 2 (lanţul cu role 12B–1);
c - Postul de lucru nr. 3 (lanţul cu role 10B–1); d - Postul de lucru nr. 4 (lanţul cu role 16B–1)
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Cerinţa de lanţuri modificate este particularizată aplicaţiei, forma şi pasul ecliselor schimbate
fiind definite de aplicaţia în cauză. Dispozitivul pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role poate fi
utilizat pentru o gamă de lanţuri standardizate şi este versatil în raport cu tipodimensiunea lanţului
şi modelul eclisei.
Sunt patru posturi de lucru (fig.4.15), câte unul pentru fiecare tipodimensiune de laţ. Fiecare
post de lucru este prevăzut cu un corp pe care se montează doi suporţi laterali şi un suport central cu
două tije inferioare cu rol de poziţionare şi fixare a capetelor de lanţ şi a eclisei de îmbinare şi cu un
alt corp pentru ghidarea tijelor de presare a bolţurilor.
Poziţionarea a două bolţuri care leagă cu o eclisă capetele de lanţ se face prin presarea
preliminară a acestora, în cea de a doua eclisă, cu ajutorul unui accesoriu. Pe tijele inferioare, se
montează o eclisă de legătură, apoi capetele de lanţ care vor fi reunite, după care se poziţionează
manual a doua eclisă cu bolţurile presate doar pe o porţiune din grosimea eclisei, iar în final are loc
presarea bolţurilor.
Posturile de lucru sunt astfel realizate încât pe fiecare tipodimensiune de lanţ se poate monta
oricare din tipurile de eclise prezentate în figura 4.13.
Metoda pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role constă în realizarea următoarelor faze:
 selectarea postului adecvat tipodimensiunii lanţului.
 introducerea unei eclise pe tijele inferioare ale dispozitivului.
 introducerea capetelor de lanţ care urmează a fi asamblate pe tijele inferioare şi peste eclisa
introdusă anterior.
 presarea preliminară a bolțurilor în cea dea doua eclisă pe o lungime corespunzătoare unei
cote egală cu 50%-80% din grosimea eclisei.
 poziționarea celei dea doua eclise cu bolțurile deja presate pe cele două tije inferioare,
deasupra capetelor de lanţ.
 acţionarea mânerului presei şi presarea bolţurilor.
Faza de presare preliminară a bolțurilor în cea dea doua eclisă, pe o lungime de aproximativ 1
mm, se realizează cu ajutorul unui accesoriu alcătuit dintr-o placă cu două bolţuri poziţionate la o
distanţă egală cu pasul lanţului. Eclisa se centrează pe cele două bolţuri ale accesoriului, apoi se iau
pe rând bolţurile lanţului, se poziţionează în alezajul eclisei şi se presează cu o lovitură de ciocan
până când vin în contact cu bolţurile accesoriului.
Dispozitivul pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role (fig.4.14) s-a conceput într-o
construcție modulară având câte un post pentru fiecare tipodimensiune de lanț (08B-1, 10B-1, 12B1 și 16B-1) şi permite montarea a patru variante constructive de eclise (A-1, SA-1, WA-2 și WSA-1
(fig.4.13).
Diametrul tijelor inferioare este mai mic decât diametrul bolţurilor de lanţ, astfel încât acestea
formează cu alezajele din eclise un ajustaj cu joc. Distanţa dintre tijele inferioare este aceeaşi cu
pasul lanţului. Capacul superior şi suportul sunt prevăzute cu două alezaje prin care ies tijele
inferioare în vederea poziţionării elementelor de asamblare a lanţului.
Pe corpul principal al postului de lucru se montează doi suporţi laterali cu nişte şuruburi. Pe
suporţii laterali se montează două clapete (tot cu şuruburi). Clapetele au formă de „L” şi au rolul de
a bloca capetele de lanţ care se asamblează. Blocarea se face prin rotirea clapetelor şi strângerea
şuruburilor cu cap striat.
Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
 realizarea unui dispozitiv simplu, eficient şi versatil pentru montarea bolţurilor şi a
ecliselor speciale la lanţurile cu role.
 aplicarea unei metode care asigură productivitate ridicată fără a deteriora îmbinarea dintre
eclise şi bolţuri.
Invenţia „Dispozitiv pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role” a obţinut medalie de aur la
un salon internaţional de inventică.
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5 DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
Rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale prezentate în cadrul acestei lucrări au fost
valorificate prin publicarea lor în cărţi, articole în reviste, lucrări susţinute la conferinţe
internaționale de prestigiu. Cercetările aplicative privind proiectarea inovativă au fost valorificate
prin brevete de invenţie (unele premiate la saloane de inventică) şi validate în cadrul proceselor de
producţie.
Se prezintă în continuare, succint, modul de diseminare a rezultatelor cercetărilor:
 Proiectarea optimală şi inovativă a sistemelor de aruncare la matriţele de injectat: [25],
[26], [27], [30], [31], [32], [33], [34], [68], [69], [74], [81].
 Proiectarea optimală a sistemului de răcire la matriţele de injectat: [28], [32], [68], [69],
[70].
 Proiectarea optimală a unui reductor coaxial cu două trepte cu roţi dinţate cilindrice cu
dinţi înclinaţi: [10].
 Proiectarea optimală a angrenajelor unei transmisii planetare: [11], [69].
 Proiectarea optimală a unui cuplaj dinţat: [9].
 Proiectarea optimală cu Algoritmi Evolutivi a rulmenţilor radiali cu role: [64].
 Optimizarea mono-obiectiv a rulmenţilor radiali cu role cilindrice din punctul de vedere al
lubrifierii: [49].
 Proiectarea optimală a arcurilor din componenţa maiurilor compactoare: [71].
 Proiectarea optimală a unui lanţ logistic cu trei stadii: [39], [69].
 Aruncător pneumatic pentru matriţe de injectat: [81].
 Maşină pentru debitarea curelelor sau benzilor transportoare: [80].
 Maşină pentru prelucrarea capetelor curelelor şi benzilor transportoare: [79].
 Dispozitiv şi metodă pentru depresarea bolţurilor lanţurilor cu role: [12], [83].
 Dispozitiv şi metodă pentru montarea ecliselor lanţurilor cu role: [12], [82].
Un alt domeniu al cercetării ştiinţifice în care mi-am desfăşurat activitatea (dar care nu face
obiectul prezentei lucrări) este cel al lubrifierii matriţelor de injectat aluminiu sau aliaje de
aluminiu. Rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale realizate în acest domeniu au fost
prezentate în cadrul lucrărilor: [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48]. De asemenea am avut
contribuţii în domeniul tehnologiilor micro-nano [55].
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PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Cadrul profesional pe care mi l-am format și prin care îmi propun dezvoltarea în continuare a
carierei universitare se bazează pe un set de valori, și anume: deschidere spre nou, comunicare,
transparență, spirit de echipă, feedback profesional. În acest context, mă bazez pe susținerea
acestor valori din partea colectivului din care fac parte precum și pe promovarea lor în rândul
colaboratorilor, atât din mediul academic cât și din cel economic. Consider că dezvoltarea
domeniului Inginerie Industrială, a domeniilor conexe, a carierei mele precum și intensificarea
colaborărilor sunt dependente de respectarea și susținerea acestor valori.
Principalele direcții de dezvoltare profesională din punct de vedere al cercetării ştiinţifice sunt,
în principal, cele prezentate în cadrul tezei de abilitare cu rezultatele obţinute până în prezent.
Voi colabora şi de acum înainte cu colegii din cadrul Centrului de Proiectare Optimală alături
de care am obţinut de-a lungul timpului rezultate foarte bune. De altfel şi pe viitorii doctoranzi îi voi
îndruma spre acelaşi domeniu al proiectării optimale şi inovative.
În acest sens mă voi axa în continuare pe studii şi cercetări în următoarele domenii:
● Proiectarea optimală a matriţelor de injectat. Acest domeniu, al prelucrării prin injecţie a
pieselor din mase plastice, poate fi abordat în următoarele direcţii:
 Realizarea modelului matematic de calcul a forţei de demulare pentru piese injectate având
configuraţii complexe (diferite de cele prezentate în cadrul acestei lucrări). Este cazul, mai
ales, a pieselor tehnice la cere se impune o precizie dimensională ridicată şi o suprafaţă de
calitate.
 Analiza posibilităţilor de utilizare a aruncătorului pneumatic brevetat la diferite tipuri de
matriţe pentru înlocuirea sau îmbunătăţirea actualelor sisteme de aruncare.
 Proiectarea sau reproiectarea optimală (cu algoritmi evolutivi) a diferitelor sisteme ale
matriţelor de injectat (domeniu neabordat până în prezent): sistemul de injectare, sistemul
de ghidare şi centrare etc. precum şi o proiectare optimală în ansamblu a acestor tipuri de
matriţe (cu utilizarea elementelor tipizate sau standardizate).
● Proiectarea optimală şi inovativă a diferitelor ansamble, subansamble sau organe de maşini:
 Proiectarea inovativă a unor produse, procese de fabricaţie, tehnologii de fabricaţie în
special prin cooperarea cu parteneri din mediul industrial. Există în acest sens acorduri cu
firme cu care am mai colaborat (Power Belt) dar şi cu alte firme.
 Proiectarea optimală a unor organe de maşini din cadrul transmisiilor industriale (cuplaje
cu elemente elastice metalice sau nemetalice, şuruburi cu frecare mixtă, ambreiaje etc.).
 Proiectarea optimală şi inovativă a diferitelor ansamble utilizate în ingineria industrială:
reductoare armonice şi precesionale, matriţe pentru turnarea sub presiune a aluminiului şi a
aliajelor din aluminiu, variatoare continue de turaţie, transmisii diferenţiale.
 Proiectarea inovativă a unor dispozitive ce pot fi utilizate cu succes de către firme (pentru
serii mici de fabricaţie) cu scopul creşterii productivităţii în condiţiile unor investiţii
minime.
Alte domenii de cercetare (care însă nu au fost prezentate în cadrul tezei de abilitare) pe care
intenţionez să le abordez pe viitor sunt:
● Lubrifierea matriţelor utilizate la injectarea (turnarea sub presiune) a aluminiului şi a
diferitelor aliaje de aluminiu, în special pentru piesele utilizate în domeniul auto. Se urmăreşte în
special realizarea unui dispozitiv inovativ de lubrifiere pentru lubrifianţii de ultimă generaţie. În
cazul acestor tipuri de produse lubrifierea are un impact major atât asupra calităţii produselor (în
special a suprafeţelor acestora) cât şi a productivităţii.
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● Cercetări experimentale asupra unor noi uleiuri hidraulice pentru stabilirea proprietăţilor
tribologice ale acestora comparativ cu uleiurile clasice. În acest domeniu este demarată o colaborare
cu o importantă firmă din domeniu (ChemTrend din Italia) pentru valorificarea rezultatelor acestor
cercetări şi implementarea în mediul industrial.
● Proiectare optimală cu algoritmi evolutivi în domeniul micro-nano. În această direcţie voi
colabora cu colegii de la Laboratorul de sisteme micro-nano (MiNaS) din cadrul Departamentului
de Ingineria Sistemelor Mecanice.
Dezvoltarea profesională din punct de vedere al carierei didactice se va axa pe aceleaşi
coordonate ca şi până în prezent.
Sunt în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca din anul 2001: asistent universitar (2001-2005),
şef de lucrări (2005-2008) şi conferenţiar universitar (2008-până în prezent). În toată această
perioadă am desfăşurat activităţi didactice corespunzătoare posturilor ocupate: cursuri, lucrări de
laborator, proiect la disciplinele: Organe de maşini, Mecanisme şi organe de maşini, Proiectare
asistată de calculator, Tribologie în Cluj-Napoca şi la Extensia Satu-Mare.
Am publicat în calitate de autor (sau coautor) un număr de 13 cărţi (monografii, îndrumătoare
de proiect, îndrumătoare de laborator) care pot fi utilizate de studenţi ca material didactic. Cursul
meu Organe de maşini I se găseşte pe platforma de e-learning a Universităţii Tehnice din ClujNapoca. Am fost şi sunt adeptul metodelor moderne şi interactive de predare.
Am coordonat 66 de lucrări de diplomă sau licenţă şi 20 de lucrări de disertaţie. La Extensia
Satu-Mare am realizat un laborator funcţional de Organe de maşini cu 7 standuri şi 4 machete.
Îmi doresc sa-mi dezvolt în continuare cariera universitară bazată pe o reputație profesională
excelentă care sa-mi asigure succes, împlinire personală precum și o vizibilitate crescută a mea și a
Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice.
Dezvoltarea carierei pe plan didactic va avea în prin plan interacțiunea cu studenții iar întregul
meu sprijin îl voi oferii acestora pentru dobândirea unor pregătiri adecvate cu recunoaștere
internațională. Promovarea feedback-ului profesor-student și a transparenței sunt elemente centrale
ale planului de dezvoltare didactic.
În contextul poziționării Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice printre
departamentele cu cea mai largă răspândire educațională la nivel de universitate, a disciplinei de
Organe de mașini în planurile de învățământ a 3 facultăți din Universitatea Tehnică din ClujNapoca, a dotării educaționale de excepție de care se dispune și a structurii colectivului din care fac
parte, obiectivele generale ale dezvoltării carierei mele didactice sunt legate de următoarele aspecte:
 asigurarea continuității publicării de materiale didactice destinate studenților.
 participarea la programe de masterat multidisciplinare.
 participarea la programele internaționale destinate schimbului de studenți și a cadrelor
didactice (Erasmus+).
 participarea la proiecte cu scop didactic.
 atragerea unor tineri capabili și dornici de a urma o carieră universitară.
Obiectivele majore necesare și prioritare în vederea dezvoltării / aprofundării carierei mele
didactice sunt următoarele:
 obținerea atestatului de abilitare în vederea dobândirii titlului de conducător de doctorat în
domeniul Inginerie Industrială.
 ocuparea poziției de Profesor Universitar în cadrul Departamentului de Ingineria
Sistemelor Mecanice de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
În întreaga mea muncă didactică și de cercetare mă voi baza pe profesionalism, pe încrederea
colegilor, a tuturor colaboratorilor, pe relațiile stabilite deja cu alte grupuri de cercetare dar mai ales
pe experiența pe care mi-am format-o deja în grupuri de cercetare de renume și sub îndrumarea unor
profesori universitari renumiți din domeniul Ingineriei Industriale.
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