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1. Introducere
Controlul dimensional al produselor reprezint un element important al oric rui sistem
tehologic de prelucrare, fiind asigurat de o component distinct integrat în sistemul de
producţie şi care constituie, pactic, un sistem tehnologic de control. Controlul dimensional se
poate realiza în timpul desf şur rii procesului tehnologic de prelucrare, adic între fazele şi
operaţiile de prelucrare, control intermediar, respectiv, dup prelucrarea pieselor, control
final.
Controlul intermediar se realizeaz cu mijloace specifice de control şi anume,
dispozitive tehnologice de control care fac parte din categoria echipamentelor tehologice de
control.
La baza conceperii, alegerii şi destinaţiei metodelor şi mijloacelor de control st un
ansamblu de criterii care trebuie respectate, pentru a asigura aplicarea unor metode de
m surare corespunz toare a parametrilor dimensionali şi/ sau geometrici :
 eroarea limit de m surare (precizia m sur rii);
 productivitatea m sur rii (timpul necesar m sur rii, timpul necesar regl rii,
durabilitatea regl rii);
 preţ de cost;
 gradul de calificare şi atenţie a lucr torului;
 posibilitatea de execuţie sau de prelucrare;
 condiţiile de întreţinere sau reparaţie;
 flexibilitatea(gradul de universalitate);
 siguranţa în exploatare(coeficientul de exploatare);
 caracteristicile ergonomice şi estetica industrial .
Referitor la primul criteriu, se poate considera c un mijloc de control, reprezentând
una din cele patru surse de erori componente ale erorii limit a metodei de m surare
(împreun cu celelalte surse de erori: factorii de mediu, m surandul, operatorul), trebuie s
genereze o eroare component care s asigure o eroare limit de m surare a metodei aplicate a
c rei valoare s nu dep şeasc 16,6% din toleranţa parametrului controlat.
În aceast lucrare se prezint o variant consructiv a unui dispozitiv tehnologic
portabil destinat controlul concentricit ţii şi coaxialit ţii suprafeţelor cilindrice interioare, la
piese de tip bucş şi de tip carcas .
Varianta construciv prezentat , are la baz un mecanism autocentrant cu role, care
reprezint o soluţie nou de centrare pe suprafeţe cilindrice interioare, cu certe avantaje faţ
de soluţiile de mecanisme autocentrante cunoscute: precizie de materializare a cilindrului
adiacent, grad mare de universalitate, simplitate constructiv , tehnologicitate ridicat .

1. Considera ii generale privind dispozitivele tehnologice de control
Dispozitivele tehnologice sunt elemente componente integrate în sisemele tehnologice,
folosite în stadiul de fabricaţie a pieselor, în succesiunea operaţional : prelucrare, control,
asamblare.
Dup tipul sisemului tehnologic în care sunt integrate, dispozitivele tehnologice
utilizate in construcţia de maşini sunt:
- dispozitive pentru prelucrari prin aschiere;
- dispozitive pentru control;
- dispozitive pentru asamblare.
In literatura de specialitate sunt date mai multe definiţii ale dispozitivelor de control,
fiecare evidenţiind anumite caracteristici specifice: orientare-poziţionare a piesei de controlat,
respective, a aparatului de m surare, momentul în care se execut controlul; recepţie,
interfazic sau control final, tipul m surandului: semifabricat, pies finit sau ansamblu,
productivitatea operaţiei de control, natura parmetrului m surat, etc [6, 10].
In tabelul 1.1 sunt date definiţiile dispozitivului de control, cu precizia elementelor
specifice evidenţiate.
Din analiza acestor definiţii rezult c un dispozitiv de control are urm toarele
cacteristici de baz :
 este un grup de elemente (piese, ogane de ma ini, instrumente, aparate de
m surat) cu legatur bine determinat între ele;
 îndeplineşte o anumit funcţie în cadrul sistemului tehnologic din care face parte
funcţia de m sure;
 este un mijloc de m surare, deoarece furnizeaz o informaţie de m surare;
 este un mijloc de m surare cu funcţia suplimentar de orientare-pozitionare,
prinderea m surandului, şi/sau a aparatului de m surare.
Deasemenea se pot contura o serie de particularit ţi ale dispozitivului de control faţ
de celelalte mijloace de m surare (m suri, instrumente, aparate, maşini şi instalaţii de
m surat) şi anume:
 realizeaz operaţia de masurare cu ajutorul altor mijloace de m surare (m suri,
instrumente, aparate) si a unor elemente de orientare-poziţionare, fixare a acestora
şi a m surandului;
 dac la celelalte categorii de mijloace de m surare, elementele de orientarepoziţionare ale piesei (placi, mese fixe/mobile, prisme, dornuri, varfuri de centrare)
repeciv pentru orientare şi fixarea mijlocului de m surare folosit (suporţi, console,
etc) sunt accesorii, în cazul dispozitivelor de control, aceste elemente fac parte din
structura lor formand un ansamblu unitar;
 incertitudinea de m surare a m surilor, instrumentelor, aparatelor utilizate
prerezint o component a încertitudinii dispozitivului de control; exactitatea
m surarii cu dipozitivele de control este dat de ansamblu unitar format din
elemente de m surare si elemente de orientare-poziţionare ale acestora şi a piesei
de controlat.
Criteriile de clasificare desemneaz tipuri şi variante de dispozitive de control din
punct de vdere al dispozitivelor tehnologice, integrat într-un sistem tehnologic, reflectând
varietatea dispzitivelor de control existente. Datorit caracteristicilor specifice mijloacelor de
m surare , dispozitivele de control se clasific , dup criteriile de clasificare corespunz toare
mijloacelor de m surare, conform tabelului 1.2.

Definitii şi destinatii ale dispozitivelor de control
Definitia dispozitivelor de control

Dispozitivele care au rol de a orienta –
poziţiona pisele şi mijloacele de control în
conformitate cu ceriţele procesului de control şi
de a p stra aceast orientare-poziţionare în tot
timpul controlului.
Dispozitive care cuprind unul sau mai
multe
instrumente de m surare (mecanice,
optice, pneumatic, electrice, etc,) folosite la
maşinile unelte în timpul uzinarii acestora
(control activ) sau în form final (control
pasiv).

Tabelul 1.1 [6,10]
Preciz ri

Este evidenţiat rolul de a prine
piesa de controlat cât si mijlocul de
control.

Se evidentiaz utilizarea lor in
vedera automatizarii operatiilor
de
control în cadrul automatizarii proceselor
thenologice. Servesc nu numai la
controlul dimensiunilor ci şi a abaterilor
de form şi poziţie relativa, al ondulaţiei,
rugoziţatii . Se folosesc nu numai la
maşini unelte ci şi la ansamblare.
Dispozitive cu rolul (funcţia) de
Dispozitivele de control pot fi
orientare-poziţionare şi fixare a piselor în utilizate şi la controlul ansamblurilor de
vederea
controlului
paremetrilor
care piese.
caracterizeaz una sau mai multe suprafeţe ale
unei piese sau ale unui ansamblu.
Dispozitive cu ajutorul c ora se efectuPiesele
prelucrate
au
iaz controlul pieselor prelucrate.
semnificaţia de semifabricate şi de piese
finite.
Mijloace de m surare de înalt
Destinate controlului în producţia
productivite.
de serie mare şi de mas ; se evidenţiaz
utilizarea lor în cadrul automatizarii
pieselor tehologice.
Sisteme tehnice care ajut la poziţionarea
Se evidentiaza posibilitatea de a
piesei şi/sau a mijlocului de m surare în vederea realiza
pozitionarea separate sau
efectu rii m suratorii.
simultana a piesei si aparatului.
Dispozitive care servesc la recepţia,
Se evidentiaz faptul c se pot
controlul interfazic şi controlul finl ale utiliza in controlul pasiv, activ şi reglare,
semifabricatelor si controlul, eventual reglarea atat pentru piese finite cât şi pentru
produselor finite.
semifabricate.
Mijloace de m surare care asigur poziţiPe langa funcţia de m surare,
onarea aparatului de m sur şi a piesei de asigur şi realizeaz poziţiei relative
m surat în vederea m sur rii.
piesa-captor (sesizor, palpator).

Criterii de clasificare a dispozitivelor de control
Nr.
crt.

Criteriul de clasificare

Tipuri de dispositive de control
Dispozitive
prinderea
m surandului

C1.

Obiectul prins

Tabelul 1.2 [6,10]

pentru semifabricate
piese finite

asambluri
Dispozitive
pentru m suri
prinderea mijloacelor instrumente
de control
aparate
Dispozitive mixte

C2

C3.
C4.
C5.

C6.
C7.

C8.

Modul în care se desf soar
procesul de m surare

Dispozitive de control pasiv
Dispozitive de control Dispozitive de control şi
activ
semnalizare
Dispozitive de control şi
reglare
Dispozitive de control şi
blocare(oprire)
Metoda de m surare aplicat
Dispositive de m surare direct
Dispositive de m surare indirect
Numarul
parametrilor Dispositive de control uniparametrice
controlaţi
Dispositive de control multiparametrice
Dispositive de control Dimensiuni liniare
Natura parametrilor controlati dimensionali (pentru Dimensiuni unghiulare
controlul parametri- Abateri de form
lor dimensionali si Abateri de orientare şi poziţie
geometrici)
reltiv
Gradul de mobilitate
Dispositive de control staţionare
Dispositive de control portabile (deplasabile)
Dispositive de control pentru mecanic obisnuit
(pentru dimensiuni medii )
Dimensiunile de gabarit ale Dispozitiv de control pentru mecanica grea (pentru
m surandului
dimensiuni mari)
Dispositive de control pentru mecanica fina (pentru
dimensiuni mici)
Dispositive de control a piselor cu form simpl
Complexitatea m surandului
(limitate de suprafeţe plane, cilindrice)
Dispositive de control a piselor complexe (conice,
filetate canelate, danturate, etc,)
Dispositive de control al ansamblurilor

2. Dispozitiv tehnologic pentru controlul
coaxialit ii suprafe elor cilindrice interioare.

concentricit ii

şi

2.1 Considera ii privind metodele şi mijloacele pentru controlul concentricit ii şi
coaxialit ii suprafe elor cilindrice interioare.
Abaterile la concentricitate şi la coaxialitate fac parte din categoria abaterilor de
poziţie relativ a suprafeţelor, care, împreun cu abaterile de orientare, determin precizia
orient rii şi poziţiei relative a elementelor geometrice ale organelor de maşini.
Abaterile de poziţie relativ a suprafeţelor cuprind:
- abaterea la poziţia nominal a suprafeţelor;
- abaterea la coaxialitatea suprafeţelor
- abaterea la concentricitatea suprafeţelor;
- abaterea la simetria elementelor geometrice
- b taia radial circular şi b taia radial total ;
- b taia frontal circular şi b taia frontal total .
Abaterea la coaxialitate reprezint distanta maxim dintre axa suprafeţei adiacente
de rotaţie a suprafeţei reale considerate şi baza de referinţ , m surat în limitele lungimii de
referinţ .
Baza de referinţ poate fi:
 axa unei alte suprafeţe adiacente de rotaţie;
 axa comun mai multor suprafeţe adiacente de rotaţie.
Abaterea la concentricitate este un caz particular al abaterii la coaxialitate (când
lungimea de referinţ este egal cu zero) şi reprezint distanta maxim dintre centrul cercului
adiacent profilului circular real şi baza de referinţ , m surat în fiecare secţiune transversal
în limitele lungimii de referinţ .
Baza de referinţ poate fi:
 centrul unui cerc adiacent dat;
 axa unei alte suprafeţe adiacente de rotaţie;
 axa comun mai multor suprafeţe adiacente de rotaţie.
Abaterile la concentricitate şi coaxialitate, fiind abateri geometrice, prescrierea
individual a toleranţeloe acestora, pe desenul de execuţie, se realizeaz prin simboluri
grafice, literale şi numerice, conform standardelor în vigoare.
Se utilizeaz o caset numit cadru de tolerant , trasat cu linie subtire şi care este
legat de elementul pentru care se prescrie toleranţa abaterii de la simetrie, printr-o linie de
indicaţie cu s geat .
Cadrul de tolerant are trei casete, în care se înscriu urm toarele elemente:
- în caseta din stânga se înscrie simbolul grafic al abaterii de orientare sau pozitie
relativ pentru care se prescrie toleranta;
în caseta din mijloc se trece valoare toleranţei în mm ( în cazul în care se impune
respectarea unui principiu sau condiţie de tolerare geometric , informaţia
corespunz toare se trece, prin simbol literal, în continuarea valorii numerice a
toleranţei;
în caseta din dreapta se inscrie simbolul bazei (bazelor) de referinţ , indicate
prin litere mari.
Indicarea bazei de referint , pe desenul de reper, se face cu ajutorul unei casete
p trate, trasat cu linie subţire în care se înscrie simbolul literal al bazei de referint (înscris
cu liter mare), caseta este legat de elementul geometric specificat drept baz de referinţ ,
printr-un triunghi înnegrit, cu una din laturi al turat elementului geometric considerat.

Zona de toleranţe poate fi limitat de:
 un cerc concentric cu baza de referinţ , cu diametrul egal cu toleranţa
prescris ;
 un cilindru coaxial cu baza de referinţ , cu diametrul egal cu toleranţa
prescris .
În fig. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., sunt prezentate cazurile stabilite prin standardul ISO
1101: 2012 pentru definirea zonei de toleranţe a abaterilor la concentricitate şi coaxialitate. Se
prezint notarea toleranţei geometrice, pe desenul de execuţie 2D, pe desenul 3D, precum şi
zona de toleranţe corespunz toare.
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Fig. 1.1.
Toleran a la concentricitate a unui punct
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Fig. 1.2.
Toleran a la coaxialitate fa de o baz de referin
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Fig. 1.3.
Toleran a la coaxialitate fa de o baz de referin
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Fig. 1.4.
Toleran a la coaxialitate în raport cu axa unei suprafe e cilindrice interioare

În cazul îmbin rilor dintre orgne de maşini cu suprafeţe de rotaţie exterioare şi
interioare abaterile la concentricitate sau coaxialitatea suprafeţelor de montare, constituie
elemente determinante în îmbinarea corect a pieselor conjugate şi pentru funcţionarea, la
paramerii specificaţi, a asambl rii.
La piesele de tip bucş , neconcentricitatea/ necoaxialitatea suprafeţelor de rotaţie,
determin poziţia incorect a pieselor care se monteaz dup suprafeţele considerate, iar în
timpul funcţion rii se vor roti excentric.
În cazul pieselor tip carcas , aestea sunt elemente componente ale reductoarelor, de
cutiilor de vitez , cutiilor de avansuri, multiplicatoarelor, care sunt anasambluri constituite din
angrenaje de diferite tipuri: cilindrice, conice, melcate, etc, formate din roţi dinţate montate pe
arbori, respectiv, din arbori cu pinion. Indiferent de tipul angrenajului respectiv, de forma
roţilor dinţate montate pe arbori, trebuie asigurat rotirea acestora cu viteza de rotaţie impus .
În acest scop, se utilizeaz lag re de rotaţie, cu frecare de alunecare, sau, cu frecare de
rostogolire (cu rulmenţi).
Acestea se monteaz în carcase, prev zute cu alezaje, în care se introduc
elementele fixe ale lag relor:
 bucşele cuzinet, în cazul lag relor de alunecare;

 inelele exterioare ale rulmenţilor, în cazul lag relor de rostogolire.
Pentru a fi posibil montarea arborilor în carcas , este necesar ca suprafeţele cilindrice
interioare ale g urilor din pereţii carcasei, s fie coaxiale, sau, abaterea la coaxialitatea
acestora, s se încadreze în toleranţa la coaxialitate prescris . În caz contrar, arborii montaţi
vor avea axele neparalele, ceea ce are efecte negative asupra funcţion rii corecte a
angrenajelor; dac abaterea la coaxialitate este exagerat de mare, montarea arborilor în
carcas nu poate fi posibil .
De aceea este important cunoaşterea necoaxialit ţii, respectiv, a abaterii la
coaxialitate a g urilor pereche, înainte de montarea arborilor în carcas .
M surarea abaterii la concentricitatea, respectiv, coaxialitatea suprafeţelor
cilindrice interioare, la piese tip bucş , se realizeaz , în general pe dispozitive staţionare,
echipate cu instrumente indicatoare; atunci când se utilizeaz echipamente portabile, sunt
necesare mecanisme şi elemente de centrare a acestora pe suprafaţa cilindric interioar ,
specificat drept baz de refrinţ .
Controlul necoaxialit ţii suprafeţelor cilindrice interioare ale g urilor din carcase,
se realizeaz prin verificare şi m surare, utilizându- se urm toarele metode de control [8, 12]:
 verificarea coaxialit ţii suprafeţelor cilidrice interioare se realizeaz cu cepuri
calibrate sau cu dornuri calibrate netede sau în trepte;
 m surarea abaterii la coaxialitatea suprafeţelor cilindrice interioare se
realizeaz se realizeaz cu ajutorul unor echipamente speciale: instrumente comparatoare şi
accesorii; dispozitive speciale echipate cu instrumente indicatoare, dispozitive autocentrante,
metode optice, în cazul carcaselor cu dimensiuni de gabarit mici.
Din analiza metodelor şi mijloacelor de m surare a abaterii la coaxialitatea
suprafeţelor cilindrice interioare la piese tip bucş , respectiv, carcas , se desprind urm toarele
concluzii:
 metodele de m surare precise, pe mijloace staţionare de control sunt
greu de aplicat şi necesit o serie de accesorii şi mijloace de m surare complexe şi
costisitoare;
 metodele de verificare cu dornuri sau, cepuri de control, sunt uşor de
aplicat, dar, nu asigur precizia de verificare corespunz toare, conducând la rezultate
neconcludente ale verific rii, mai ales în cazul carcaselor cu distanţe foarte mari între
pereţi;
 metodele de m surare aplicate cu ajutorul unor instrumente sau
dispozitive portabile, fie nu asigur precizia corespunz toare, fie necesit timp
îndelungat pentru reglare, m surare, prelucrarea rezultatelor m sur rii.
Având in vedere concluziile desprinse, s-a urm rit stabilirea unei scheme de principiu
a dispozitivului de control, care s elimine aceste dezavantaje evidenţiate şi s cumuleze
avantaje ale dispozitivelor staţionare, caracterizate prin precizia mare de m surare.
Datele iniţiale stabilite pin tem , se refer la domeniul de valori pentru elementele
dimensionale caracteristice ale bucşei, respectiv, carcasei în care se monteaz arborii:
- domeniul de valori pentru diametrul suprafeţelor cilindrice interioare: D = 90 –
130 mm;
- domeniul de valori pentru lungimea total a suprafeţelor cilindrice interioare
ale bucşei: L = 90 – 250 mm;
- domeniul de valori pentru distanţa, pe direcţie axial , dintre g urile carcasei: L
= 150 – 250 mm.
2.2. Schema de m surare şi schema de principiu a dispozitivului de control
În scopul proiect rii unei variante constructive a dispozitivului de control, s- a
stabilit o metod de m surare a abaterii la concentricitatea suprafeţelor cilindrice interioare la
piese tipbucş , respectiv, o metod de m surare a abaterii la coaxialitate a suprafeţelor cilindrice

interioare, la piese tip carcas , pe baza c reia s
dispozitivului.

se elaboreze o schem de principiu a

D2

D1

Schema de m surare a abaterii la concentricitate suprafeţelor cilindrice interioare la o
pies tip bucş , conform desenului de execuţie din fig. 2.1.a, este prezentat în fig. 2.2.

a.

b.
Fig. 2.1.

Fif. 2.2.

Fig. 2.3.

Pentru m surarea abaterii la concentricitate, este necesar materializarea axei
suprafeţei cilindrice interioare cu diametrul D1, specificat drept baz de referinţ (fig. 2.2).
În acest scop, se aduc, în contact cu suprafaţa cilindric interioar a, palpatoarele 2 şi 3, care
se deplaseaz radial, cu aceeaşi distanţ (mişcarea III), în suporţii 4, în care se pot bloca, cu
şuruburile de blocare 5. Fiecare din suporţii 4, se poate deplasa pe tijele cilindrice 6,
respectiv, 7 (mişc rile II) şi bloca, în poziţia dorit , cu şuruburi de blocare.
În acest fel, se materializeaz axa suprafeţei cilindrice interioare b, care va coincide
cu axa tijei cilindrice 6.
M surarea abaterii la concentricitate a suprafeţei cilindrice interioare a, se
realizeaz astfel: pe tija cilindric 6, se monteaz , suportul 8, al instrumentului indicator 9, al
c rui vârf de m surare se aduce în contact cu suprafaţa a; suportul 8, al instrumentului
indicator 9, se poate roti, f r joc, pe tija cilindric 6 (mişcarea de rotaţie I). Dup aducerea în
contact, a vârfului de m surare cu suprafaţa a, instrumentul indicator 9 (un comparator cu
cadran sau un comparator digital) se regleaz la zero. Se roteşte, apoi, instrumentul indicator,
cu suportul 8, menţinându- se contactul permanent dintre vârful de m surare şi suprafaţa a, pe
parcursul unei rotaţii complete şi se noteaz indicaţiile extreme, δmax şi δmin ale
instrumentului.
Abaterea la concentricitate a suprafeţei cilindrice interioare a, faţ de axa suprafeţei
b, specificat drept baz de referinţ , se obţine cu relaţia:

A 

δmax -δmin
.
2

(1)

În acelaşi mod, se m soar abaterea la coaxialitate a suprafeţelor cilindrice
interioare la piese de tip crcas , cu deosebirea c , se vor maerializa cilindrii adiacenţi ai
ambelor suprafeţe cilindrice interioare din carcas (fig. 2.3).
Pentru elaborarea unei scheme de principiu a dispozitivului de control portabil, pe
baza schemei de m surare adoptate, s- au identificat o serie de cerinţe care trebuie îndeplinite:
 este necesar materializarea axei suprafeţei cilindrice interioare tolerate;
aceast cerinţ este impus de schema de m surare adoptat ;
 este necasar materializarea axei suprafeţei cilindrice interioare specificat
drept baz de referinţ , cerinţ impus de schema de m surare adoptat ;
 m surarea abaterii la coaxialitatea suprafeţelor cilindrice interioare se realizeaz
cu un dispozitiv de control portabil care trebuie s asigure atât orientarea – poziţionarea în
raport cu pesa de controlat, cât şi m surarea propriu- zis ;
 realizarea operaţiei de m surare a abaterii la coaxialitate (distanţa dintre axele
de rotaţie materiaizate) cu ajutorul unui instrument comparator;
 asigurarea orient rii dispozitivului de control pe suprafeţe cilindrice interioare
cu diametre diferite;
 asigurarea m sur rii abaterii la coaxialitatea suprafeţelor cilindrice interioare
pentru piese cu distanţe diferite dintre suprafeţele cilindrice considerate.
Din analiza cerinţelor pe care trebuie s le îndeplineasc dispozitivul tehnologic de
control, se evidenţiaz faptul c , pentru a asigura exactitatea m sur rii, este esenţial
materializarea cât mai precis a axei de rotaţie a suprafeţei cilindrice interioare specificat
drept baz de referinţ şi, dup caz, a axei de rotaţie a suprafeţei cilindrice interioare care se
m soar .
Mecanism autocentrant cu role calibrate. Se propune o soluţie de mecanism
autocentrant care elimin ambele dezavantaje menţionate fiind de complexitate medie şi
asigurând un interval suficient de mare de valori ale diametrelor suprafeţelor de centrare,
caracterizându- se, astfel, printr- un graad mae de universalitate (fig. 2.4).

Fig. 2.4.

Acest mecanism este denumit, în continuare, mecanism autocentrant cu role
calibrate, deoarece, elementele prin care se realizeaz contactul cu suprafaţa a, a piesei de
controlat 1, sunt trei role cilindrice 2, cu suprafeţelele astfel executate, încât s materializeze
cilindrul geometric (cu abatere la cilindricitate foarte mic ). Contactul rolelor calibrate 2
(dispuse uniform, pe circumferinţ ), cu suprafaţa cilindric interioar a, se realizeaz dup
generatoarele acestora.
Rolele calibrate 2, se sprijin pe muchiile active profilate b, ale discurilor 3,
respectiv pe muchia profilat c, a discului 4. Discurile 3 (în num r de dou ) sunt montate pe
corpul cilindric 5, fixate pe acesta, iar discul 4, este montat pe corpul cilidric 5, fiind dispus
între discurile 3. Discul 4, se poate roti pe corpul cilindric 5 (mişcarea de rotaţie I), , faţ de
discurile 3, fiind antrenat, în mişcarea de rotaţie, de c tre arborele 6, acţionat de roata de
mân 7; se poate bloca, în poziţia rotit , cu şurubul de blocare 8.
Prin rotirea discului 4, faţ de discurile 3, se modific poziţia relativ a muchiilor
active profilate b şi c, pe care se sprijin rolele calibrate 2, ceea ce determin deplasarea, pe
direcţie radial a rolelor calibrate 2 (mişcarea II).
La rotirea discului mobil 4, cele trei role calibrate 2, se deplaseaz radial, cu aceeaşi
distanţ , astfel încât generatoarele cele mai dep rtate de axa comun a discurilor 3 şi 4, ale
rolelor vor materializa un cilindru adiacent, al c rui diametru este variabil.
Contactul permanent al rolelor calibrate 2, cu muchiile active profilate ale discurilor 3
şi 4, este asigurat de arcurile elicoidale de întindere 9.
Dimensiunile caracteristice ale mecanismului autocentrant. Dimensiunile
caracteristice ale dispozitivului de control sunt dimensiunile care stabilesc gabaritul întregului
ansamblu, dimensiuni care stabilesc gabaritul subansamblelor din structura dispozitivului,
lungimi ale curselor elementelor care execut deplas ri, etc.
Dup modul de obţinere, dimensiunile caracteristice ale dispozitivului de control, se
împart în dou categorii distincte:
 dimensiuni caracteristice adoptate;
 dimensiuni carcteristice calculate.
Dimensiunile caracteristice adoptate sunt acele dimensiuni a c ror valoare se adopt ,
stabilindu- se constructiv, în funcţie de dimensiunile piesei de controlat, de rolul funcţional al
unui subansamblu sau al întregului dispozitiv.
Sunt adoptate urm toarele dimensiuni caracteristice:

 Diametrul mecanismului autocentrant cu role. Diametrul mecanismului
autocentrant se stabileşte astfel încât, mecanismul, împreun cu rolele
calibrate, s poat fi introdus în interiorul suprafeţei cilindrice de controlat, cu
valoarea minim specificat , respectiv, 90 mm; aceasta înseamn c cele trei
discuri fixe şi mobil, vor avea diametrul mai mic decît diametrul minim al
suprafeţei de controlat; de aceea pentru diametrul discurilor cu muchii
profilate, se adopt valoarea de d= 85 mm;
 Lungimea corpului cilindric al mecanismului autocentrant cu role. Aceast
lungime trebuie s asigure m surarea abaterii la concentricitate/ coaxialitate la
piese cu lungimea egal cu valoarea maxim a domeniului de valori impus prin
tema proiectului; de aceea, lungimea corpului cilindric va fi mai mare decât
valoarea maxim a lungimii piesei de controlat, cu lungimea mecanismului de
poziţionare şi fixare a instrumentului indicator; pentru lungimea corpului
cilindric al mecanismului de centrare, se adopt valoarea L= 300 mm;
 Diametrul rolelor calibrate. Rolele calibrate, atunci când generatoarele lor sunt
aduse în contact cu suprafaţa cilindric interioar de controlat, au rolul de a
materializa cilindrul adiacent al acesteia; prin deplasarea lor, pe direcţie
radial , trebuie s vin în contact cu suprafaţa cilindric interioar , atunci când
aceasta are diametrul cuprins în intervalul stabilit prin tema proiectului; pentru
diametrul rolelor calibrate, se se stabileşte valoarea dc= 25 mm.
Dimensiunile caracteristice calculate sunt acele dimensiuni a c ror valoare se obţine
prin calcul, în funcţie de dimensiunile caracteristice ale piesei de controlat, de asigurarea
îndeplinirii funcţiilor de m surare, orientare a dispozitivului de control, de limitare a cursei
unor elemente mobile care execut mişcare de rotaţie sau translaţie.
Pentru mecanismul autocentrant se determin urm toarele dimensiuni caracteristice:
 lungimea cursei rolelor calibrate. Pentru a materializa cilindrul adiacent al
suprafeţei cilindrice interioare cu valori diferite ale diametrului, rolele calibrate
trebuie s execute o mişcare de deplasare, pe direcţie radial , pe o anumit
distanţ lc, numit lungimea cursei; aceasta se calculeaz cu relaţia:

lc =

Dmax -Dmin 130-90
=
=20mm ,
2
2

(2.2)

unde Dmax şi Dmin sunt limitele intervalului de valori pentru diametrul
suprafeţei cilindrice de controlat.
 unghiul de rotire a discului mobil. Discul mobil are rolul de a determina
deplasarea, pe direcţie radial , a rolelor calibrate, astfel încât s acopere
domeniul de valori specificat pentru diametrul suprafeţei cilindrice interioare,
cu care, acestea, vin în contact. Valoarea unghiului de rotire a discului mobil,
s- a determinat grafic; în fig. 2.5, sunt prezentate poziţiile succesive ale rolelor
calibrate, corespunz toare rotirii discului mobil cu valori ale unghiului de
rotire, de la 0° la 40°.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=0°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=130 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=5°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=125 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=10°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=118 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=15°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=111 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=20°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=106 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=25°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=99 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=30°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=96 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=35°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=93 mm.

α- unghiul de rotire a discului mobil 3; α=40°;
β -unghiul dintre discurile fixe 2 şi mobil 3; β= 46°;
d- diametrul cilindrului adiacent materalizat; d=90 mm.
Fig. 2.5

2.3. Structura dispozitivului tehnologic de control
Pornind de la schema de principiu a dispozitivului de control prezentat anterior
(fig. 2.6) şi cunoscând cerinţele pe care trebuie s le îndeplineasc acesta, s-a elaborat o
variant constructiv a unui dispozitiv tehnologic portabil destinat controlului abaterii
coaxialitatea suprafeţelor cilindrice interioare la piese tip bucş , cu diametrelor g urilor
cuprinse în intervalul 90- 130 mm (fig. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10).
Caracteristic acestui dispozitiv de control, este faptul c , fiind un dispozitiv
portabil de control, toate elementele componente importante pentru orientarea- poziţionarea
fixarea pieseide controlat, respectiv, a instrumentului indicator, sunt integrate într- un tot
uitar, în corpul dispozitivului.
Dispozitivul tehnologic pentru controlul coaxialit ţii suprafeţelor cilindrice
interioare, la piese tip bucş , este constituit din urm toarele subansambluri distincte:
 subansamblul de orientare- poziţionare a dispozitivului în raport cu
piesa de controlat;
 subansamblul de m surare;
 elemente şi mecanisme auxiliare.
Cele dou subansamble, împreun cu elementele şi mecanismele auxiliare sunt
montate la corpul tubular al dispozitivului de control.

Subansamblul de orientare- pozi ionare a dispozitivului de control.
Acest subansamblu are rolul de a orienta dispozitivul de control în raport cu piesa
de controlat şi de a- l poziţiona pe suprafaţa cilindric interioar a piesei tip bucş , în vederea
m sur rii; totodat , acest subansamblu materializeaz axa suprafeţei adiacente de rotaţie a
suprafeţei cilindrice interioare a pesei, pe care se va sprijini dispozitivul de control la
m surare (fig. 2.5).
De fapt, acest subansamblu este constituit din mecanismul autocentrant cu role
calibrate. Mecanismul autocentrant vine în contact cu suprafaţa cilindric interioar a piesei,
dup trei drepte care sunt generatoarele cele mai dep rtate de centru, ale rolelor calibrate 3; în
acest fel, cele trei generatoare rectilinii, dispuse uniform pe circumferinţ , materializeaz
cilindrul adiacent suprafeţei cilindrice interioare a piesei de controlat, suprafaţ care constituie
baza de referinţ .
Rolele calibrate 3, se sprijin pe muchiile active profilate ale discurilor fixe 17 şi
19, venind în contact cu acestea, în trei puncte: dou puncte, pe muchiile active ale celor dou
discuri fixe 17 şi un punct de contact, pe muchia activ a discului mobil 19.
Discul mobil 19, este montat între discurile fixe 17, astfel încât, muchiile active
profilate aflate numai pe o latur a celor trei lobi ai discurilor (fig. 2.6, a şi b), s fie faţ în
faţ , pentru a veni în contact cu suprafeţele cilindrice ale rolelor calibrate 3. Acestea sunt
montate pe câte o bucş 18, respeciv 22 şi fixate cu câte trei şuruburi 21.
Cele trei bucşe 18 şi 22, sunt montate pe corpul cilindric 13, cu suprafaţ cilindric
activ , astfel: bucşele 22, pe care sunt montate discurile fixe 17, sunt fixate la corpul cilindric
13, cu câte trei .uruburi 21; bucşa 18, pe care este montat discul mobil 19, se poate roti pe
suprafaţa cilindric a corpului 13, putând executa o mişcare de rotaţie cu un unghi mai mic de
90°. Rotirea discului mobil 19, se realizeaz cu ajutorul bucşei de antrenare 16 şi şurubul 4,
care solidarizeaz bucşa 19 cu bucşa de antrenare 16, montat în interiorul corpului cilindric
13 şi rotit de c tre şurubul 24.
Pentru a fi o leg tur elastic între şurubul 24 şi bucşa 16, antrenarea, în mişcarea
de rotaţie, se realizeaz prin intermediul arcului elicoidal de compresie 20, ale c rui capete
sunt introduse în câte un canal practicat în suprafeţele fontale ale şurubului 24, respectiv,
bucşei de antrenare 16. bucşa opritor 14, împiedic deplasarea, pe direţie axial , a bucşei 16,
în corpul cilindric 13. Contrapiuliţa 26, asigur blocarea şurubului 24.
Contactul permanent dintre rolele calibrate 3 şi muchiile active ale discurilor 17 şi
19, este asigurat de arcurile elicoidale de întindere 33.
Subansamblul de m surare
Subansamblul de m surare are rolul de a m sura abaterea la coaxialitate a suprafeţei
cilindrice interioare tolerate, faţ de baza de referinţ materializat de subansamblul de
orientare- poziţionare; capteaz informaţia de m surare şi o transmite instrumentului indicator
(fig. 2.5 şi 2.6).
Informaţia de m surare se transmite direct la instrumentul indicator 1 (fig. 2.5),
Instrumentul indicator 1, este fixat la suportul orientabil 5, montat la furca 27.
Furca 27, este fixat într- un canal din bucşa suport 12, montat pe suprafaţa activ a corpului
cilindric 13, pe care se poate roti şi deplasa axial. Se poate bloca, pentru a nu se deplasa axial,
cu ajutorul bucşei elasticizate 10, montat pe suprafaţa cilindric a corpului 13 şi al bucşei
conice 9.

Fig. 2.6.

Fig. 2.6.

Fig. 2.7.

Fig. 2.8.

Fig. 2.9

2.5. Reglarea la zero şi m surarea cu dispozitivul tehnologic de control
Dispozitivul de control proiectat este un dispozitiv tehnologic portabil de control,
fiind utilizat pentru m surarea abaterii la concentricitate/ coaxialitatea suprafeţelor cilindrice
interioare la dou categorii distincte de piese:

piese de tip bucş , care au suprafeţele cilindrice interioare (baza de referinţ şi
suprafaţa tolerat ) una în continuarea celeilalte;

piese de tip bucş , care au suprafaţa cilindric interioar tolerat separat de
suprafaţa cilidric interioar - baz de referinţ , separate de una sau mai multe
suprafeţe cilindrice sau conice interioare;

piese tip carcas , la care suprafaţa cilindric interioar tolerat şi ce specificat
drept baz de referinţ sunt practicate în pereţi aflaţi faţ în faţ , iar diametrele celor
dou suprafeţe pot avea valori egale sau diferite.
Reglarea dispozitivului de control.
Fiind un dispozitiv tehnologic portabil de control este necesar orientareapoziţionarea dispozitivului în raport cu piesa de controlat; de asemenea, faptul c este echipat
cu instrument de m surare indicator (metoda de m surare aplicat este metoda diferenţei),
pentru controlul caracterisiticii specificate, este necesar reglarea la zero a instrumentului
comparator.
De aceea, reglarea dispozitivului de control se realizeaz în dou etape:

materializarea axei cilindrului adiacent, specificat drept baz de referinţ ;

reglarea la zero a instrumentului indicator.
Materializarea bazei de referinţă. Se consider cazul abaterii la concentricitate a
suprafeţelor cilindrice interioare la piese tip bucş (fig. 2.10). Aşa cum se observ în fig.
2.10.a, baza de referinţ A, este axa cilindrului adiacent suprafeţei cilindrice interioare cu
diametrul D1.
Pentru materializarea bazei de referinţ A, trebuie introdus mecanusmul autocentrant
cu role calibrate în interiorul suprafeţei cilindrice interioare a şi realizat contactul dintre rolele
calibrate cu acest suprafaţ . În acest scop, se procedeaz astfel (fig. 2.10.b): se deblocheaz
contrapiuliţa 6 şi se acţioneaz roata de mân 5, pentru a roti discul mobil astfel încât rolele
calibrate 2, s se deplaseze radial, c tre centrul corpului cilindric 4, pentru a fi posibil
introducerea mecanismului autocentrant în interiorul suprafeţei a.
Dispozitivul, ţinut de mînerul 3, al corpului cilindric 4, se introduce în interiorul
suprafeţei inteioare a, apoi se acţioneaz roata de mân 5 şi se roteşte discul mobil pentru a
deplasa rolele calibrate 2, pe direcţie radial , dinspre axa corpului cilindric 4, pân când
acestea vin în contact nemijlocit, cu generatoarele suprafeţei cilindrice interioare a; se
blocheaz rotirea discului mobil, prin acţionarea contrapiuliţei 6.
În acest fel, generatoarele rolelor calibrate 2, aflate în contact cu suprafaţa cilindric
interioar a, materializeaz cilindrul adiacent acestei suprafeţe, iar axa acestuia va coincide cu
axa corpului cilindric 4, materializarea bazei de referinţ fiind realizat .
Reglarea la zero a instrumentului indicator. Instrumentul indicator utilizat, este
un pupitast, care, datorit dimensiunilor de gabarit reduse, poate fi introdus în spaţii cu volum
mic. Un avantaj al acestui dispozitiv de control îl constituie faptul c , pentru reglarea la zero
nu este necesar un elemente suplimentare (m suri terminale de lungime, calibre, piese
model), ci reglarea instrumentului se realizeaz direct pe piesa de controlat (fig. 2.10.b).
În acest scop, trebuie adus vârful sferic 7, al pupitastului 8, în contact cu suprafaţa
cilindric interioar b; pentru aceasta, se deplaseaz bucşa suport 12 (piuliţa conic 13, fiind
deblocat ) şi se aduce instrumentul indicator 8, în interiorul suprafeţei cilindrice interioare b;
apoi, se acţioneaz piuliţa conic 13, pentru a bloca bucşa suport 12, pe corpul cilindric 4. Se
acţioneaz şuruburile de blocare 10 şi 11, pentru a permite orientarea şi alungirea/ surtarea

suportului 9, al instrumentului, asfel încât vârful sferic 7, s fie adus în contact cu o
generatoare a suprafeţei cilidrice interioare b.
În acel moment, se regleaz la zero, instrumentul indicator, iar dispozitivul de control
este preg tit pentru m surare.
M surarea cu dispozitivul proiectat.
O caracteristic important a dispozitivului de control proiectat este faptul c , dup
ce a fost reglat la zero, poate fi utilizat pentru m surarea mai multor abateri geometrice, nu
numai abaterea la concentricitate/ coaxialitate, f r modific ri sau ajust ri suplimentare.
Abaterile geometrice care se pot m sura cu ajutorul dispozitivului de control sunt:
 m surarea abaterii la concentricitatea suprafeţelor cilindrice interioare la piese
de tip bucş ;
 m surarea abaterii la coaxialitatea suprafeţelor cilindrice interioare la piese de
tip carcas ;
 m surarea abaterii la concentricitate a unei suprafeţei conice interioare, în
raport cu o suprafaţ cilindric interioar , specificat drept baz de referinţ , la
piese de tip bucş ;
 m surarea abaterii la concentricitate a unei suprafeţei cilindrice exterioare, în
raport cu o suprafaţ cilindric interioar , specificat drept baz de referinţ , la
piese de tip bucş ;
 m surarea abaterii la perpendicularitate a unei suprafeţe frontale, în raport cu o
suprafaţ cilindric interioar , specificat drept baz de referinţ , la piese de tip
bucş ;
 m surarea abaterii la perpendicularitate a suprafeţelor frontale ale pereţilor, în
raport cu axa unei suprafaţe cilindrice interioare, specificat drept baz de
referinţ , sau, în raport cu axa comun a suprafeţelor cilindrice interioare, la
piese de tip carcas ;
 m surarea abaterii la circularitate a unei suprafeţei cilindrice interioare, la piese
de tip bucş .
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3. Concluzii şi direc ii de cercetare ulterioare
 concentricitatea şi coaxialitatea suprafeţelor cilindrice interioare/ exterioare de

montare la piese de tip bucş , carcas , etc, constituie constituie caracteristici geometrice
determinante în montarea şi funcţionarea corect a pieselor din îmbin rile mobile..

 s- a conceput şi proiectat o variant constructiv de dispozitiv tehnologic
portabil pentru controlul concentricit ţii şi al coaxialit ţii suprafeţelor cilindrice interioare,
cu diametre cuprinse într- un interval între 90 şi 130 mm, bazat pe o soluţie nou de
mecanism autocentran cu contact pe suprafeţe cilindrice interioare, mecanism denumit
mecanism autocentrant cu role calibrate şi care prezint urm toarelecaracteristici:
-

precizie de materializare a suprafeţelor adiacente de rotaţie; dac
pentru toleranţele dimensiunilor de montare se adopt treapta de
toleranţe 5,6, pentru toleranţele geometrice ale acestora se adopt
treapta de toleranţe 6, iar montarea se va realiza pe grupe de
sortare, se apreciaz c eroarea de materializare a axei cilindrului
adiacent nu va dep şi valoarea de 0,012 mm;

-

posibilitatea de materializare a cilindrului adiacent atât pentru
suprafaţa cilindric interioar de controlat, cât şi la cea specificat
drept baz de referinţ ;

-

posibilitatea de utilizare la piese de controlat cu axa orientat
orizontal sau vertical;

-

num r mic de îmbin ri mobile, ceea ce determin
preciziei de m surare;

-

grad mare de universalitate, putând fi utilizat la mai multe
categorii de piese: de tip bucş fix sau rotitoare, de tip carcas ,
etc;

-

acoper un interval
materializate;

-

simplitate constructiv ;

-

tehnologicitate ridicat ;

-

reglare rapid la materializarea cilindrului adiacent;

-

siguranţa menţinerii valorilor la care s- au excutat regl rile;

-

manevrare uşoar , ceea ce asigur rapiditatea m sur rilor;

-

dimensiuni de gabarit reduse;

-

masa redus .

mare de diametre

creşterea

ale suprafeţelor

 se evidenţiaz o direcţie de cercetare ulterioar , dup elaborarea documentaţiei

de execuţie complet (desen de ansamblu, desene de execuţie, etc.) a dispozitivului de
control: determinarea, prin calcul, a erorii limit de m surare a acestuia;

 activitatea de concepere şi proiectare se poate continua cu elaborarea de
scheme de principiu şi de variante constructive de dispozitive tehnologice pentru controlul
concentrict ţii şi/ sau a coaxialit ţii la piese cu valori ale diametrulelor suprafeţelor de
controlat mai mici de 90 mm, respectiv, mai mari de 130 mm.
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