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Probleme generale

Pentru a ajunge la un produs performant la un preț competitiv este de dorit să studiem în
toate fazele de realizare de la proiectare, simulare, execuție şi control a acestor parametri de
performanţă. Parametrii de performanţă ai piesei/produsului trebuie să fie definiți prin
caracteristici calitative şi cantitative. Pentru proiectare putem defini performanţa dacă mediul de
proiectare şi de realizare a codului CNC este unul care se încadrează în dezideratele actuale de
cerințe.[1]
Proiectarea asistată trebuie să se facă într-un mediu performant. Unele din cele mai
performante medii de proiectare CAD/CAM sunt Catia, SolidWorks, Inventor şi ProEngineer
(CREO).[2]
Execuția performantă a reperului impune să avem un centru de prelucrare cu comandă
numerică, cu 3-5 axe, cu caracteristici dinamice foarte bune. Performanţa înseamnă şi testarea
prealabilă a sistemului de prelucrare şi inspecția piesei realizate după prelucrare şi cu eventualele
corecții pentru a realiza piese cât mai precise.
Obiectivele cercului științific au fost simularea asistată a fazelor de realizare a doua repere
cu suprafețe complexe în mediul Catia V5R19, cu modalitati de finisare diferite.
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CAPITOLUL 1
Simularea asistată a prelucrării a două
repere cu suprafețe complexe
1.1 Prezentarea piesei și a tehnologiei de prelucrare
Piesa studiată în lucrarea de față reprezintă o elipsa pe cub reprezentata in figurile 1.1 si
1.2 obtinute prin aceeasi metoda de degrosare, iar finisarea facandu-se prin procedee diferite.
Pentru crearea acesteia s-a utilizat mediul CAM - software-ul CATIA V5R19. Prelucrarea
mecanică prin aşchiere a suprafeţelor utilizând un program de CAM specific maşinilor-unelte cu
CNC în 3 axe reprezintă răspunsul cercetărilor efectuate în acest domeniu la nevoile
întreprinderilor ce au ca şi obiect de activitate realizarea de matriţe, prototipuri, piese de serie
unicat, mică, medie sau mare specifice tuturor ramurile economice.
Programele de Prelucrare Asistată de Calculator – CAM, în funcţie de complexitatea
acestora, pun la dispoziţia utilizatorilor funcţii ce permit
- definirea ariilor ce se doresc a fi prelucrate;
- prelucrări de degroşare în plan vertical sau orizontal;
- detectarea automată a adaosului de prelucrare;
- posibilitatea revenirii asupra unei zone specificate de operator;
- prelucrarea de tip plan-cu-plan;
- prelucrarea de tip urmărirea-conturului;
- prelucrarea de tip găurire;
- furnizează informaţii legate de traiectoriile sculelor necesare realizării pieselor;
- editarea şi modificarea acestor traiectorii;
- propagarea modificărilor efectuate în definirea unei traiectorii de sculă la traiectoriile de
scule conexe;
- simularea prelucrării;
- simularea coliziunilor dintre dispozitivul de prindere-piesă-sculă.

Fig. 1.1 Finisare Zig-Zag

Fig. 1.2 Finisare dupa contur
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În vederea prelucrării piesei am utilizat subcomponenta Advanced Machining din cadrul
software-ului, realizând următorii pași:
- definirea sistemului de coordonate al piesei (X0., Y0., Z0.) – G54 ... G59 și al planelor
de lucru;
- definirea planului de siguranţă (plan ce permite deplasarea între 2 puncte ale piesei cu
avans rapid);
- definirea formei semifabricatului;
- definirea mașinii-unelte;
- definirea operaţiilor necesare prelucrării;
- execuţia traiectoriilor sculelor;
- simularea procesului de prelucrare.

Fig. 1.3 Definirea sistemului de coordonate al piesei (X0., Y0., Z0.) – G54 , G59
și al planelor de lucru

Fig. 1.4 Definirea planului de siguranţă
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Fig. 1.5 Definirea formei semifabricatului

Fig.1.6 Definirea maşinii-unelte
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Fig. 1.7 Selectarea zonei pentru degroşare

Fig. 1.8 Introducerea parametrilor pentru operația de degroșare în CATIA V5R19
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Fig.1.9Simularea procesului de degroșare

Fig. 1.10 Introducerea parametrilor pentru operația de finiție în CATIA V5R19

Fig. 1.11 Simularea procesului de finiţie
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1.2 Prezentarea caracteristicilor materialului semifabricatului
Din punct de vedere al prelucrabilităţii prin frezare , al materialului utilizat
(aliaj Al, STAS 210-71) şi al formei constructive, piesa dată prin temă prezintă o
tehnologicitate medie.
La alegerea semifabricatului s-au avut în vedere următoarele :
- materialul piesei;
- forma și dimensiunile piesei;
- numărul pieselor din lot.
Piesa din temă fiind executată din Al vom adopta un semifabricat laminat cu
formă prismatică. Forma și dimensiunile semifabricatului trebuie sa fie cât mai
apropiate de forma și dimensiunile finite.
Proprietăți mecanice ale materialului semifabricat
Rezistența la rupere

Rm220 - 280 N/mm2

Limita de scurgere

Rp0.2111 - 130 N/mm2

Alungire

A1016 %

Duritate

HB 65

Densitate

2,7 (gr / cm3)

Punct de topire

660 (˚C)

1.3 Prezentarea sculelor utilizate pentru prelucrare
În vederea prelucrării eficiente a materialului semifabricatului și a respectării
condițiilor tehnice impuse am ales următoarele tipuri de scule, specifice fiecărui tip
de operație:
 Pentru operația de degroșare am utilizat : o freză cilindro-frontală din
carbură metalică sinterizată, fără rază de racordare cu diametru de 6mm;
 Pentru operația de finiție am utilizat o freză cilindro-frontală din carbură
metalică sinterizată,cu diametrul de 5mm cu rază de racordare de 2,5mm.
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Fig 1.12 Freza cilindro-frontală fără rază de racordare

Fig 1.13 Freza cilindro-frontală cu rază de racordare

1.4 Date tehnice legate de mașină
Prelucrarea celor 2 repere s-au realizat pe mașina OKUMA GENOS M460R-VE ce
are următoarele caracteristici:
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Capitolul 2 – Tipuri de finisare

Scopul acestei cercetări îl reprezintă evidențierea
diferențelor timpilor de prelucrare cât și a calitații suprafețelor
reperelor prin utilizarea a două metode de finisare.
Primul pas în vederea prelucrării a fost fixarea
semifabricatului pe masa mașinii unelte urmată de orientareapoziționarea acestuia. Această orientare-poziționare a fost
facută cu ajutorul unui palpator cu cap de rubin, iar măsurarea
abaterilor s-a făcut cu ajutorul unui comparator cu cadran.
După introducerea programului în setup-ul mașinii
unelte a urmat procesul de degroșare. Durata acestuia a fost de
30 minute pentru fiecare reper.
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Finisarea primului reper s-a realizat pe contur cu o freză cu diametrul de 5mm având o
rază de racordare de 2,5mm. Durata acesteia a fost de 15 minute.
Finisarea reperului al doilea s-a realizat în zig-zag cu aceeași freză, dar durata fiind mai
mare cu 15 minute decât finisarea primului.
Chiar dacă durata celui de-al doilea reper a fost mai mare, calitatea suprafeței este mai
bună.
În funcție de utilizarea pieselor se poate recomanda una din cele două metode, daca piesa
are nevoie de o calitate cat mai bună se va opta pentru realizarea acesteia prin metoda zig-zag, iar
dacă piesa nu are nevoie de o calitate buna se va realiza pe contur, durata acesteia fiind mai mică
decât cea precedent, dar rugozitatea fiind mai mare.
În timpul prelucrării ambele piese au fost făcute cu aceleași freze și fără lichid de răcireungere, dar folosindu-se aer comprimat, deci aceste aspecte nu influențează sub nici-o formă
timpii de prelucrare sau calitatea suprafeței.
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