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INTRODUCERE 
 

Prezenta lucrare de doctorat, are ca scop cercetări teoretice şi experimentale, privind 

influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente, la prelucrările de finisare ale 

inelelor de rulmenți. Au fost efectuate simulări numerice și teste experimentale pentru estimarea 

tensiunilor remanente pe calea de rulare a unor game de inele exterioare și interioare de rulmenți, 

după prelucrările finale prin rectificare de degroșare și strunjire dură. 

Au fost analizați parametrii tehnologici care pot influența generarea tensiunilor 

remanente pe calea de rulare a inelelor de rulmenți, în scopul optimizării acestor parametri, astfel 

încât tensiunile reziduale din stratul superficial al căii de rulare și din adâncimea suprafeței să 

conducă la îmbunătățirea performanțelor în funcționarea rulmenților.  

Dintre parametrii care s-au dovedit a avea cea mai mare influență se pot mentiona: 

condițiile de așchiere (avansul, adâncimea de așchiere, viteza de așchiere), geometria sculei de 

prelucrare (raza la vârf a plăcuței de așchiere, raza muchiei de tăiere a sculei așchietoare, unghiul 

de degajare) și comportamentul materialului inelului de rulment (în principal duritatea acestuia). 

       Lucrarea de doctorat este structurată pe șapte capitole, iar rezultatele sunt prezentate după 

cum urmează:  

 Capitolul I prezintă rezultatele stadiului actual al cercetărilor privind fabricația inelelor 

de rulmenți, cu accent în mod deosebit pe cele două metode de prelucrare finală: 

rectificarea de degroșare și strunjirea dură. În cadrul acestui prim capitol sunt prezentate 

originile, cauzele generării și sursele generatoare ale tensiunilor remanente, precum și 

efectul acestora asupra materialelor prelucrate și implicit asupra pieselor fabricate. Au 

fost prezentate, de asemenea, principalele metode pentru evaluarea mărimii și distribuției 

tensiunilor remanente generate în urma prelucrărilor mecanice prin așchiere, inclusiv 

metodele pentru evaluarea tensiunilor în cazul prelucrărilor inelelor de rulmenți. Tot în 

capitolul I a fost prezentat stadiul actual privind influența principalilor parametri 

tehnologici de prelucrare prin așchiere asupra tensiunilor remanente generate și efectele 

acestora privind deformările inelelor de rulmenți. 

 Capitolul II prezintă obiectivele tezei de doctorat, referitoare la influența parametrilor 

tehnologici asupra tensiunilor reziduale la fabricarea inelelor de rulmenți, metodologia 

cercetării teoretice, constând în simularea numerică a procesului de prelucrare prin 

strunjire dură, precum și metodologia cercetării experimentale a tensiunilor reziduale 

generate în suprafața prelucrată a căii de rulare a inelelor de rulment, folosind metoda 

incrementală a găurii de foraj și a mărcii tensometrice. 

 Capitolul III prezinta echipamentele, sculele și materialele utilizate la fabricația inelelor 

de rulmenți supuse testelor experimentale, precum și aparatele de măsură și control ale 

acestora. 

 Capitolul IV prezintă contribuția teoretică prin simularea numerică a influenței 

parametrilor tehnologici la strunjirea dură a inelelor de rulmenți, asupra tensiunilor 

remanente generate în suprafața prelucrată a acestora, utilizând metoda de analiză cu 

element finit și codul comercial de calcul AdvantEdge. Distribuția și mărimea tensiunilor 

reziduale au fost analizate în funcție de influența principalilor parametri tehnologici de 

prelucrare prin strunjire dură.  

 Capitolul V prezintă contribuția experimentală privind evaluarea tensiunilor remanente 

din suprafața căilor de rulare ale inelelor de rulmenți. Metodologia experimentală are la 

bază metoda incrementală a găurii de foraj și a mărcii tensometrice realizată cu sistemul 

MTS3000, a cărui soft de calcul permite prin Metoda integrală, determinarea tensiunilor 

remanente de pe calea de rulare a inelelor de rulmenți. Au fost realizate două serii de 

experimente, atât pentru inele interioare, cât și pentru inele exterioare de rulmenți. 
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Probele de testare (inelele de rulmenți) au fost supuse experimentelor imediat după 

prelucrările de finisare prin rectificare de degroasare și strunjire dură. 

 Capitolul VI prezintă o analiză comparativă a rezultatelor numerice și experimentale din 

punct de vedere al influenței parametrilor tehnologici privind tensiunile reziduale 

generate și respectiv influența acestora asupra abaterilor dimensionale și de forma ale 

inelelor de rulmenti. 

 Capitolul VII prezintă concluziile generale, contribuțiile originale, precum și direcțiile 

viitoare de cercetare, privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor 

remanente generate pe calea de rulare a inelelor de rulmenți, precum și influența acestor 

tensiuni asupra performanței rulmenților. 
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CAPITOLUL I 

 
  STADIUL ACTUAL PRIVIND GENERAREA ȘI MĂSURAREA 

TENSIUNILOR REMANENTE ÎN CAZUL INELELOR DE RULMENȚI 
 

1.1. Considerații privind fabricația rulmenților. Traseul tehnologic de fabricație al inelelor 

de rulmenți 

 

Îmbunătățirea continuă a performanței rulmenților și a duratei de viată a acestora se 

bazează pe progresul tehnologic al celor patru elemente de bază: echipamente, materiale, 

proiectare și fabricație. Efortul de optimizare se concentrează asupra componentelor rulmentului: 

corpuri de rulare (număr, dimensiuni, profil), căile de rulare ale rulmentului (profil), colivie 

(materiale, profil) și etanșări, luându-se în considerare rezistența mecanică a materialelor, 

mijloacele de productie și costurile de fabricație.  De-a lungul timpului s-a dezvoltat un sistem 

eficient de asigurare a calității productiei, realizat în primul rând prin controlul și monitorizarea 

continuă a procesului de fabricație. Acest sistem a asigurat o calitate optimă a produselor, prin 

controlul întregului proces de fabricație al componentelor (echipamente, metode, mediu și 

materiale).  

Compania S.C. Rulmenți S.A. din Romania, membră a Grupului URB, este unul dintre 

principalii agenţi economici producător de rulmenți din estul Europei. Grupul deţine de 

asemenea fabrici de rulmenți în Ungaria și Turcia și are peste 2000 de angajaţi la nivel global. S-

au achiziţionat echipamente moderne de prelucrare a elementelor de rulmenți, în special 

echipamente de rectificare, strunjire sau frezare cu CNC, de la firme precum Okuma, Toyo, 

Taisei, etc. De la preluarea companiei, în anul 2000, de către compania Combasan Turcia, s-au 

efectuat constant investiții majore. În 2018, cifra de afaceri a companiei a fost peste 43 milioane 

de dolari. 

 

Traseul tehnologic de fabricație al inelelor de rulmenți 

 

Pentru obținerea semifabricatelor inelelor de rulment este recomandată metoda de forjare 

la cald. După operațiile de strunjire, inelele de rulment sunt tratate termic, rectificate și 

superfinisate. Deformarea metalului produce o orientare a fibrelor materialului de prelucrat, care 

este paralelă cu calea de rulare, crescând rezistența la oboseală si, prin urmare, durata de viață a 

rulmentului. Dezvoltarea tehnicilor de deformare este asociată cu cel mai bun raport cost-

performanță. Forjarea se efectuează pe mașini automate.  

Semifabricatele forjate se supun unui tratament termic de recoacere de globulizare (în 

cuptoare electrice) și unei operaţiuni de sablare cu alice din fontă, pentru îndepărtarea ţunderului 

și ale eventualelor bavuri. 

Strunjirea se execută pe mașini automate cu comandă numerică (CNC). Înaintea operaţiei 

de strunjire a căilor de rulare, se rectifică planul bilateral al inelelor, pentru asigurarea bazelor 

tehnologice. După strunjirea inelelor de rulment se aplică tratamentul de durificare, prin călire în 

ulei, la temperatura de 815-820
ᵒ
C, urmată de răcire și revenire înaltă. Scopul tratamentului termic 

al oțelului de rulment este acela de a oferi o structură martensitică, pentru a obține duritatea 

necesară, rezistența la oboseală și stabilitate dimensională. Duritatea inelelor de rulment după 

tratamentul termic este de (58…65) HRC. 

După tratamentul termic se execută operațiile de prelucrare finală, care cuprind 

rectificarea suprafețelor laterale, a suprafeţelor cilindrice, a căilor de rulare şi superfinisarea 

căilor de rulare. Finisarea suprafețelor active se face pentru a se obține integritatea, calitatea și 

abaterile dimensionale, de formă și poziție reciprocă prescrise în documentația de execuție. În 

tabelul 1.1 este prezentat traseul tehnologic standard de fabricație al rulmenților. 
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              Tab.1.1. Traseul tehnologic standard de fabricație al rulmenților [1] 

 
 

1.2.  Metode de prelucrare prin finisare după tratamentul termic secundar al inelelor de 

rulmenți 

 

1.2.1. Rectificarea inelelor de rulmenți  

 

Rectificarea este un proces de finisare frecvent utilizat pentru a obține componente de o 

calitate superioara. Discul de rectificare utilizat în procesul de rectificare este format dintr-un 

număr mare de granule abrazive dure, unite printr-un liant, cu o distribuire aleatorie [2,3] și care 

au o multitudine de muchii de tăiere ascutite, pentru a elimina materialul de pe suprafața piesei 

de prelucrat cu viteze foarte mari și în mod continuu. Figura 1.1. prezintă operația de bază a 

rectificării, cu elementele următoarele [4,5]: 

 
Fig.1.1. Elementele de bază ale rectificării [6] 
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Rectificarea se folosește în special la prelucrarea fină a pieselor metalice, fie în scopul 

obținerii unor suprafețe metalice foarte netede (rugozitate de suprafața mică) sau a unei precizii 

ridicate a dimensiunilor și a unor abateri de formă reduse (circularitate, ovalitate, etc.), fie pentru 

atingerea ambelor scopuri. Aproape toată energia mecanică care provoacă generarea de 

deformări elastice și plastice, de frecare și de suprafață, prin procesul de rectificare, este 

transformată în căldură, în zona de contact (figura 1.2). 

 

 
Fig. 1.2. Generarea de căldură la interacțiunea 

granulelor abrazive cu materialul piesei de 

prelucrat [7] 

 

Fig. 1.3. Schema disipării de caldură                                    

în procesul de rectificare [4] 

Toate componentele care iau parte în procesul de formare a așchiilor sunt afectate de 

sarcina termică. Căldura este distribuită între piesa de prelucrat, discul de rectificare, așchii și 

lichidul de răcire [8]. Orice defect termic în piesa de prelucrat se datorează faptului că are loc o 

generare mare de căldură în zona de contact sculă-piesa de prelucrat și a transferului de căldură 

în piesa de prelucrat (figura 1.3) [9]. 

Atât la rectificarea uscată (fără lichid de răcire), cât și în cazul unei răciri abundente cu 

lichid (figura 1.4), se desprind așchii de metal topit sub formă de stropi metalici și așchii 

incandescente, având forme asemănătoare așchiilor foarte fine, obținute la frezările rapide.  

 

 
Fig. 1.4. Rectificarea interioară a căii de rulare a rulmentului: a-rectificare cu răcire abundentă cu 

lichid; b-rectificare uscată 

 

Efectele condițiilor de rectificare asupra tensiunilor reziduale 

 

Condițiile de rectificare pot influența în mare măsură tipul și mărimea tensiunilor 

reziduale, fiind recomandată o analiză complexă, atât din punct de vedere mecanic, termic, cât și 

metalografic. Există multe probleme nerezolvate și controverse în analiza interacțiunilor care au 

loc în timpul desfășurării procesului de rectificare [10, 2, 3].  Interacțiunea mecanică și termică 

dintre granulele abrazive și piesa de prelucrat sunt principalele interacțiuni care trebuie studiate, 

deoarece conduc la generarea unor tensiuni reziduale de tracțiune, care pot afecta rezistența la 

oboseală și durata de viață a piesei rectificate. Cauzele generării tensiunilor reziduale și efectele 
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acestora în urma procesului de rectificare sunt prezentate în tabelul 1.2.  Soluțiile recomandate 

pentru evitarea defectelor sunt următoarele: 

1. Reducerea abaterilor dimensionale și de formă, prin parametrii de prelucrare selectați. 

2. Utilizarea unei adâncimi mici de așchiere, deoarece o modificare a formei poate fi 

cauzată de o adâncime variabilă de așchiere. 

3. Utilizarea unui avans mic, pentru a obține o abatere minimă de formă. 

4. Reducerea abaterii dimensionale și de formă prin alegerea unei orientări și fixări 

adecvate a piesei. 

5. Dispozitivele de fixare interioară și exterioară trebuie să provoace abateri de formă 

similare inelului de rulment în stare fixată. 

6. După prelucrarea interioară, inelul trebuie să fie fixat în aceeași poziție unghiulară 

pentru prelucrarea exterioară. 

 

Tab.1.2 Tensiunile reziduale și problemele în urma procesului de rectificare [7] 

 

 

 

 

 

Tensiunile 

reziduale și 

efectele lor 

Cauza Soluția  

Caldură 

excesivă poate 

provoca defecte 

termice 

Reducerea temperaturii la rectificare prin creșterea puterii de 

răcire a fluidului de răcire, ceea ce conduce la tensiuni 

reziduale mai mici  

Transformările 

de faza pot 

provoca defecte 

metalografice  

Pentru o răcire foarte lentă, tensiunile reziduale de tracțiune 

sunt susceptibile de a fi prezente datorită fazelor perlită și/sau 

bainită. La o viteză de răcire rapidă, tensiunile reziduale de 

compresiune sunt generate de faza martensită 

Abraziunea și 

așchierea pot 

provoca defecte 

mecanice 

Încărcarea normală în timpul funcționării și coeficientul de 

frecare au un rol major în modificarea naturii tensiunilor 

reziduale 

 

1.2.2.  Strunjirea dură a inelelor de rulmenți 

 

Calitatea rulmenților produși la nivel mondial a crescut în mod continuu în decursul 

anilor, prin introducerea de noi tehnologii în procesul de fabricație al inelelor de rulmenți. Una 

dintre tehnologiile noi implementate este strunjirea dură de precizie a suprafețelor durificate, 

utilizarea acesteia crescând mult în industria prelucrătoare, în comparație cu strunjirea 

conventională (figura 1.9). Strunjirea dură oferă o alternativă potențială la operațiile complexe și 

costisitoare de rectificare. Aceasta tehnologie reduce semnificativ timpul de producție, costurile 

de scule și ceea ce este cel mai important,conduce la o scădere a investiției de capital [11].  

 

 
Fig. 1.5. Strunjirea dură de mare viteză (a), și strunjirea convențională (b) [11] 

Prin strunjire dură se pot asigura rugozități de suprafață cu Ra =(0,4-0,8) µm, abateri de 

la circularitate de (2-5) µm și abateri ale diametrului de (± 3-7) µm. Piesele care sunt cele mai 
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potrivite pentru prelucrarea prin strunjire dură au un raport mic între lungime și diametru (L/D). 

Un raport L/D pentru piesa de prelucrat nu ar trebui să fie mai mare de 4:1.  

În industria rulmenților [12] se utilizează tot mai mult metoda de prelucrare prin strunjire 

dură cu viteze ridicate de așchiere, pe mașini unelte cu comanda numerică (CNC). Aceasta 

asigură execuția suprafețelor cu integritatea și calitatea corespunzătore rectificării. Strunjirea 

dură este considerată cea mai economică metodă pentru prelucrarea pieselor durificate din oțel, 

care sunt expuse la sarcini ridicate în funcționare, cum ar fi inelele de rulmenți, roțile dințate sau 

șuruburile cu bile. 

Rezultatele cercetărilor experimentale furnizează informații cu privire la nivelurile de 

calitate ce pot fi realizate la inelele de rulment prelucrate prin strunjire dură. Avansul, viteza de 

aschiere și adâncimea de așchiere au un efect important asupra procesului de așchiere, 

influențând uzarea sculei, încalzirea piesei, mărimea forțelor de așchiere și deformarea la 

contactul sculă-piesă de prelucrat. Rezultatele au condus la concluzia ca prin mărirea duritații 

materialului de prelucrat, se obtine o rugozitate mai mică a suprafețelor prelucrate. 

În figura 1.6 sunt prezentate elementele care influențează deformarea inelelor de rulment 

în procesul de strunjire dură. Figura 1.7, prezintă schematic configurarea experimentală a 

strunjirii frontale dure și a tensiunii reziduale ce urmează a fi evaluată. 

 

 
Fig.1.6. Influența strunjirii dure privind deformarea inelelor de rulment [13] 

 

 
Fig. 1.7. Configurarea experimentală a strunjirii dure frontale și a tensiunii reziduale pe suprafața 

prelucrată a inelelor de rulmenți [14] 

 

Un profil de tensiune al unei suprafațe prelucrată prin rectificarea de degroșare prezintă 

un material sub tensiune reziduală de tracțiune. Adăugarea unei operații de rectificare de finisare 

generează la suprafață tensiuni reziduale de compresiune, dar sub suprafața materialului pot 

rămâne tensiuni reziduale de tracțiune. Un grafic tipic (figura 1.8) care prezintă tensiunea 

reziduală, funcție de adâncimea sub suprafața a unei piese executată printr-o operatie de strunjire 

dură, demonstrează în mod clar avantajul oferit de acest proces de fabricație, față de operațiile de 

rectificare. Stratul inițial este sub tracțiune, dar structura materialului de bază este sub 
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compresiune, acest lucru conducând la o rezistența la oboseală mai mare a piesei fabricate și 

eliminarea oricăror defecte de suprafață existente. Odată cu uzura placuţei de aşchiere a sculei, 

scad tensiunile reziduale de tracțiune la suprafață, precum și cele din adâncimea materialului 

piesei. Mărimea și tipul profilului tensiunii reziduale rezultată sunt determinate de proprietățile 

fizice și mecanice ale materialului de prelucrat, precum și de parametrii tehnologici de 

prelucrare. 

 
Fig. 1.8. Amplitudinea tensiunii reziduale în functie de adâncimea suprafeței, la strunjirea dură 

versus rectificare și inserție uzată versus inserție nouă [11] 

 

În strunjirea dură a inelelor de rulmenți există doi factori majori care sunt responsabili 

pentru tensiunea reziduală rezultată. În primul rând forța de așchiere, care induce o deformare 

plastică locală, în urma căreia sunt generate tensiuni reziduale de compresiune în adîncimea 

materialului prelucrat. În al doilea rând, temperaturile ridicate rezultate din deformarea plastică 

și frecarea la interfața sculă / piesa de prelucrat, pot provoca tensiuni reziduale de tracțiune și 

transformări de fază, cum ar fi stratul alb - apărut în adîncimea materialului prelucrat.  

 

1.3.  Generarea tensiunilor remanente și efectul acestora asupra pieselor fabricate   

  

 În urma operațiilor de finisare prin așchiere (rectificarea, strunjirea dură, etc.), efectuate 

după tratamentul termic secundar de durificare, sunt generate distribuţii de tensiuni remanente, 

ca urmare a formarii unui gradient termic de deformare plastica, în apropierea stratului de 

suprafața, sub actiunea interactiv reciproca a sarcinilor mecanice, termice și a transformărilor de 

faze metalurgice. Piesa de prelucrat conține deja tensiuni remanente, generate în urma 

prelucrărilor mecanice anterioare ale materialului, iar urmatorul proces de așchiere genereaza, la 

rândul sau, noi tensiuni remanente, care modifica starea inițială de tensiuni.  

Natura, mărimea și distribuția tensiunilor remanente sunt influențate de o serie de 

parametri tehnologici specifici proceselor de așchiere, cum ar fi parametrii de așchiere (viteza de 

așchiere, avans, adâncime de așchiere), geometria sculei așchietoare (unghiul de degajare, 

unghiul de așezare, raza la vârf și muchia de tăiere a sculei așchietoare), proprietățile fizice și 

termice ale materialului sculei așchietoare și ale materialului de prelucrat, modul de lubrifiere, 

etc. În afara parametrilor tehnologici, tensiunile remanente sunt influențate și de o serie de alți 

factori specifici cum ar fi: interacțiunea dintre scula așchietoare și piesa de prelucrat, așchia 

eliminată si scula așchietoare, influența dilatării termice a materialului de prelucrat, condițiile de 

funcționare ale mașinii- unelte (stabilitate, rigiditate, vibrații. 

Efectele tensiunilor remanente pot fi pozitive sau negative, în ceea ce privește 

comportamentul în exploatare al pieselor fabricate. Cele pozitive sunt efectele create de 

tensiunile remanente de compresiune, care asigură o creştere a portanței şi a rezistenței la 
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oboseală, în timp ce tensiunile remanente de întindere (tracțiune) micșorează rezistența la 

oboseală și implicit durata de funcționare a pieselor fabricate, ele fiind la originea unor 

deformații mari după fabricație, iniţierea și propagarea fisurilor la oboseală, a ruperilor fragile, 

care conduc în final la distrugerea pieselor respective.  

Multe defecte ale inelelor de rulmenți, atât în timpul funcţionării, cât și al staţionării, nu 

rezultă numai datorită tensiunilor generate de sarcinile aplicate, ci și datorită tensiunilor 

remanente existente în suprafața căii de rulare a inelelor. Tensiunile interne produse de sarcinile 

aplicate, care sunt tensiuni din timpul funcţionării (σS), se cumuleaza cu tensiunile remanente 

(σR) rămase în inelul de rulment în urma proceselor de fabricație, obținându-se o tensiune 

rezultantă (σrez ), acest fenomen fiind influenţat de originea, natura, mărimea şi semnul 

tensiunilor remanente din piesa respectivă (figura 1.9) [15]. 

În cazul în care tensiunile remanente sunt opuse ca semn tensiunilor aplicate, o parte din 

sarcina aplicată duce la reducerea tensiunii remanente spre zero, astfel de tensiuni remanente 

fiind extrem de benefice pentru o rezistența mai mare la oboseală a inelului de rulment. Dacă 

tensiunile remanente sunt de același semn cu sarcinile aplicate, chiar și în cazul unei valori mici, 

cumularea acestora poate produce eşecul (distrugerea piesei). Rezultă că atât mărimea, cât şi 

semnul tensiunilor reziduale sunt foarte importante privind rezistența la oboseală și durata de 

viață a rulmenților. 

                                            σrez = σR + σS                                                                    (1)   

 
Fig. 1.9. Suprapunerea tensiunilor remanente σR cu tensiunile  aplicate σS în timpul funcţionării 

[16,17,18,19] 

 

1.3.1 Originile, cauzele generării și sursele generatoare ale tensiunilor remanente  

 

În literatura de specialitate se arată că originile tensiunilor remanente pot fi grupate în trei 

mari categorii (figura 1.10) [20,21,22,23], cu specificaţia că, în procesul de generare al acestora, 

pot interveni una, două sau toate cele trei categorii: mecanică, termică și fizico-chimică.  

      

 
Fig.1.10. Originile tensiunilor remanente [24,22] 

 

În funcţie de originile și de cauzele care le generează, tensiunile remanente sunt grupate 

în următoarele categorii: 
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-Tensiunile remanente  de origine  mecanică – sunt cele rezultate în urma prelucrărilor 

mecanice, prelucrărilor prin presare la rece și a tratamentelor mecanice (îndreptare, matriţare, 

autofretare, alicare, rulare), care conduc la deformații plastice neuniforme, ce apar în cazul 

supraîncărcării organelor de mașini și a structurilor mecanice. Pe de altă parte, tensiunile 

remanente de origine mecanică se datorează existenţei unei incompatibilităţi mecanice între 

diferitele componente ale materialelor compozite, între strat şi substrat - în cazul depunerilor, 

între componentele ceramice sau compozite și aliajele metalice asamblate prin 

termocompresiune sau prin brazare etc. Aceste tensiuni  pot fi induse și în mod intenţionat, în 

scopul realizării unei anumite stări de tensiune în piese, în mod special prin inducerea tensiunilor 

remanente de compresiune. Operațiile principale de prelucrare care generează tensiuni remanente 

de suprafaţă sunt: prelucrările prin așchiere, deformarea tablelor şi a sârmelor metalice, etc.  

  -Tensiunile remanente de origine termică apar la operaţiile de turnare, forjare și 

laminare, la sudarea pieselor, la obținerea pieselor bimetalice supuse variaţiilor de temperatură, 

la prelucrarea mecanică cu regimuri intense de așchiere. Aceste tensiuni se datorează existenţei 

unui gradient termic ce determină depaşirea limitei de elasticitate, ca urmare a modificărilor de 

volum sau lungime și apar la nivel macroscopic, ca urmare a operațiilor de încălzire sau răcire 

neuniformă a pieselor, sau la nivel microscopic, în urma operațiilor de prelucrare și procesare, ce 

determină dezechilibre între diferite faze sau constituenţi ai materialului. De asemenea, 

tensiunile remanente de origine termică se datorează existenţei unei incompatibilităţi termice 

(coeficienți de dilatare termică diferiţi) între diferitele volume ale materialului piesei.  

-Tensiunile remanente de origine fizico-chimică (structurală) sunt generate de 

transformările alotropice (schimbările de fază metalurgice), care duc la modificări de volum şi 

densitate. De asemenea, aceste tensiuni apar în urma tratamentelor termice și termochimice, la 

sudare, la  depunerile electrolitice ale straturilor metalice etc., care duc la modificări locale de 

structură.  Tratamentele termice pot genera tensiuni remanente de compresiune la interfaţa dintre 

unele bariere termice, iar tratamentele termochimice (nitrurare sau carburare) pot genera tensiuni 

remanente de compresiune importante în zonele de difuzie, datorită extinderii reţelelor cristaline. 

În funcţie de dimensiunile volumelor în care se manifestă (apare o neomogenitate a 

deformațiilor), se definesc următoarele categorii de tensiuni remanente [25,23,26]: 

a) macrotensiuni: tensiuni remanente de ordinul I (macroscopice), care provoacă deformații şi 

se dezvoltă în piesa deformată la o scară mai mare decât mărimea graunților materialului, sau 

într-un element de volum important (de ordinul milimetrilor); ele rezultă din echilibrul forţelor 

interne și corespund unei valori medii din tot materialul piesei deformate; 

 b) microtensiuni: tensiuni remanente de ordinul II (microscopice sau intergranulare), care 

acţionează la scara grăuntelui (de ordinul micrometrilor); ele există aproape întotdeauna în 

materialele policristaline, datorită faptului că proprietăţile elastice și termice ale unor grăunți 

vecini sunt diferite; valoarea lor este o variaţie a tensiunilor în fiecare grăunte, în jurul valorii 

medii, reprezentată de tensiune ; tensiunile  mai sunt denumite microtensiuni omogene. La 

categoria microtensiunilor sunt și tensiunile remanente de ordinul III, sau ultramicroscopice,  

care acționează la nivelul atomilor, ca urmare a prezenţei dislocaţiilor sau a altor defecte ale 

reţelei cristaline (la o scară de ordinul a câţiva zeci de nanometri); ele se găsesc în materiale cu 

microstructura multifazică, fiind generate de transformările de fază; mărimea lor variază în jurul 

valorii medii a tensiunilor dintr-un grăunte; tensiunile  mai pot fi denumite  microtensiuni 

neomogene. 

O altă clasificare a tensiunilor remanente, conform literaturii de specialitate, este 

prezentată în figura 1.11 [20,22].  
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Fig.1.11. Clasificarea tensiunilor remanente [20,22] 

 

Tensiunile reziduale de ordinul I, II si III, interacţionează unele cu altele, modificând 

comportamentul materialului (figura 1.12). Prin suprapunerea tensiunilor remanente de ordinul I 

(macrotensiuni) și a celor de ordinul II şi III (microtensiuni) se obține o stare de tensiuni 

remanente (figura 1.13). 

 
Fig. 1.12. Interacţiunea tensiunilor remanente [25] 

 

 
Fig. 1.13. Suprapunerea tensiunilor remanente de ordinul I, II şi III [25] 

 

În orice punct, tensiunea remanentă [25,26,27] este dată de relaţia:  

                       =  +    +                                                                                        (2)       
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unde:                                       
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 -                                                         (4)     
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În literatura de specialitate este menţionat faptul că tensiunile remanente macroscopice au 

o influenţă directă asupra deformațiilor şi rezistenței pieselor, de aceea aceste tensiuni manifestă 

un interes crescut în investigațiile inginerilor mecanici, precum și în activitatea de cercetare şi 

proiectare. Unele cercetări [22,27] au arătat că tensiunile microscopice influenţează 

microderformaţiile, acestea având un rol deosebit în stabilitatea la oboseală a pieselor.  

 

1.3.2.  Efectele tensiunilor remanente asupra materialelor metalice prelucrate și pieselor 

fabricate   

   

Tensiunile remanente pot fi favorabile sau nefavorabile [28,29,30]. Principalele efecte ale 

tensiunilor remanente sunt prezentate în figura 1.14. 

 

 
Fig.1.14. Efectele principale ale tensiunilor remanente [25,20, 22] 

 

Caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt influențate de tensiunile remanente [22]. În 

figura 1.15 este prezentată distribuția tensiunilor remanente pentru unele probe de oţel aliat cu Cr 

și Mo, durificate până la diferite adâncimi ale materialului și apoi încercate la solicitări de 

tracțiune şi compresiune. Odată cu creșterea adâncimii de durificare, creșterea tensiunilor 

remanente de tracțiune va conduce la o scădere a valorilor caracteristicilor mecanice, iar 
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creșterea tensiunilor remanente de compresiune va conduce la o creştere a acestor valori, care se 

explică printr-o rearanjare a tensiunilor remanente, datorită deformărilor plastice, combinate cu 

efectele ecruisării.  

 

 
Fig.1.15. Distribuția tensiunilor reziduale pentru probe de oţel aliat cu Cr și Mo supuse unor 

solicitari de tracțiune şi compresiune [22]. 

 

Figura 1.16 prezintă profilurile caracteristice ale tensiunii reziduale care rezultă pentru 3 

tipuri diferite de rectificare. Se poate observa că rectificarea convenţională și cea de degroșare, 

produc tensiuni reziduale de tracțiune de valoare mare, aproape de suprafaţă, comparativ cu 

tensiunile reziduale de compresiune de valoare mică, care apar tot aproape de suprafaţă, în cazul 

rectificării de finisare. 

 

 
Fig. 1.16. – Profilurile caracteristice ale tensiunilor reziduale pentru 3 tipuri diferite de rectificare 

[22] 

 



Contribuții privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente  

la fabricația inelelor de rulmenți 

20 
 

Prin prelucrarea mecanică a unor semifabricate, se pot realiza cele mai complexe piese. 

Tensiunile remanente existente în semifabricate, pot afecta prelucrabilitatea mecanică în 

operațiile finale de prelucrare a pieselor. În cazul deformărilor plastice a materialelor, tensiunile 

remanente generate și cele aplicate în urma prelucrării mecanice, se însumează înainte de 

atingerea limitei de curgere, ceea ce poate conduce la accelerarea sau frânarea începutului 

deformării plastice a materialului. Pentru domeniul elastic, este recomandat ca tensiunile 

remanente de compresiune să fie adăugate sarcinilor aplicate, prin aceasta reducându-se nivelul 

tensiunilor totale pe acele suprafețe unde sarcinile aplicate sunt maxime. Pentru a preveni 

ruperea prematură a materialului, în momentul cumulării tensiunilor remanente cu tensiunile 

aplicate în timpul prelucrării (sau supraîncărcări ocazionale), în cadrul oricărui proces de 

prelucrare trebuie să se ia în considerare distribuția și mărimea tensiunilor remanente. 

Datorită faptului că prelucrările prin așchiere presupun îndepărtarea unui strat de o anumită 

grosime de pe suprafaţa piesei de prelucrat, tensiunile remanente vor fi prezente în general la 

suprafaţă, sau în substraturile din vecinătatea suprafeței piesei.  

Literatura de specialitate a propus un concept de management al tensiunii reziduale [15]   

şi un număr de instrumente de inginerie care să analizeze aspectele majore ale tensiunilor 

remanente. Conform conceptului, pot fi luate în considerare și evaluate teoretic și experimental 

trei etape majore: determinarea tensiunilor reziduale (măsurare distructiv/nondistructiv, calcul), 

analiza tensiunilor reziduale (studii experimentale, analitice, analiza cu element finit) şi 

modificarea - redistribuirea acestora (dacă este cazul, modificarea tehnologiilor de fabricaţie, 

aplicarea tehnicilor de detensionare, etc.). 

 

1.4. Metode pentru evaluarea mărimii și distribuției tensiunilor remanente 

 

O primă clasificare a metodelor de măsurare a tensiunilor remanente include metode 

mecanice, chimice și fizice [18]. Metodele pentru măsurarea tensiunilor reziduale macroscopice 

(cu excepţia metodelor de difracţie, care pot evalua și tensiunile reziduale microscopice), în 

funcţie de integritatea piesei analizate, pot fi clasificate astfel:  

- metode distructive (mecanice şi chimice), care duc la distrugerea pieselor (probelor) verificate;  

- metode semi-distructive (mecanice), la care piesele verificate sunt distruse parţial; 

- metode nedistructive (fizice), în urma cărora piesele nu sunt afectate. 

Metodele distructive și semi-distructive, numite şi metode de măsurare mecanică, se 

bazează pe măsurarea deformațiilor plastice şi elastice, datorate relaxării tensiunilor reziduale, 

atunci când piesa este parţial tăiată sau este îndepărtat un strat de material din piesă[18], iar pe 

baza acestor măsurători sunt calculate tensiunile reziduale. Aceste metode includ metode de 

tăiere [51], metode de perforare, metode de prelucrar etc. [31]. Metoda secţionării, metoda 

contur, metoda tăierii, metoda găuririi (a găurii de foraj), metoda inelului central și metoda de 

găurire adâncă, sunt tehnicile principale distructive și semidistructive folosite pentru calculul 

tensiunilor reziduale.  

Metodele chimice de imersiune şi fumigaţie [32] sunt metodele prin care piesele sunt 

scufundate sau afumate, pentru atenuarea tensiunilor reziduale. Tensiunea reziduală poate fi 

calculată după relaxarea tensiunilor.  

Dintre metodele nedistructive fac parte metodele de difracţie, metoda magnetică, metoda 

acustică şi metoda optică. Aceste tehnici măsoară, de obicei, un parametru care este legat de 

tensiunea reziduală, având avantajul că pot fi măsurate atât tensiunile reziduale macroscopice, 

cât și tensiunile reziduale microscopice. Recent, odată cu dezvoltarea tehnologiei fotoelectrice, 

senzorii optici avansaţi au fost combinaţi cu metodele mecanice de măsurare a tensiunii 

reziduale. Metodele optice sunt în măsură să facă măsurători mult mai complexe şi au avantajul 

obţinerii de date cu o precizie mai bună. 
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O altă clasificare a metodelor de măsurare a tensiunilor remanente, în funcţie de 

fenomenele de producere utilizate este prezentată în figura 1.17. 

    -Metodele de relaxare (distructive sau semidistructive), se bazează pe reorganizarea controlată 

a stării de echilibru a corpului pieselor, prin reducerea dimensiunilor acestora (prin îndepărtarea 

de material). Se folosesc pentru determinarea tensiunilor remanente macroscopice. 

   -Metodele fizice (nedistructive) sunt bazate pe dependenţa unor fenomene fizice, măsurabile 

(proprietăţi magnetice, duritate, deformarea reţelei cristaline, viteza de propagare a ultrasunetelor 

în materialul pieselor etc.), de mărimea tensiunilor remanente. Se folosesc în principal pentru 

determinarea tensiunilor remanente atât macroscopice, cât și microscopice. 

 
Fig. 1.17. Metode de determinare a tensiunilor remanente funcţie de fenomenul de producere 

 

1.4.1. Metode distructive  

 

Aceste metode sunt bazate pe monitorizarea deformațiilor apărute la prelucrarea 

componentelor, în timpul analizei tensiunilor reziduale, sau ulterior, prin eliminarea de material, 

pentru a permite tensiunii reziduale să se relaxeze. Principalele metode distructive sunt: 

-Metoda tăierii 

-Metoda de conformitate a fisurii 

-Metoda de tăiere incrementală 

-Metoda gauririi (a găurii de foraj) 

           -Metoda inelului central (Ring Core Method) 

 

1.4.2. Metode nedistructive  

 

Aceste metode se bazează pe măsurători fizice ale fenomenelor electromagnetice, optice 

și alte fenomene în zona tensiunilor reziduale. Metodele nedistructive de măsurare a tensiunilor 

reziduale au avantajul nedistrugerii materialului pieselor verificate și sunt deosebit de utile 

pentru controlul calităţii producţiei și pentru măsurarea pieselor ce au costuri ridicate. 

Principalele metode nedistructive sunt: 

-Metode de difracţie (metoda de difractie cu raze X, metoda difracţiei cu neutroni,     

 metoda difracţiei cu sincrotron) 
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           -Metode magnetice (metoda de zgomot Barkhausen) 

           -Metode acustice (metoda cu ultrasunete). 

 

1.4.3. Metode combinate 

 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei fotoelectrice, au fost utilizati senzorii optici avansaţi 

pentru metodele de măsurare a tensiunii reziduale. Metodele optice sunt în măsură să facă 

măsurători mult mai complexe şi au avantajul obţinerii de date cu o precizie mai bună. 

Determinarea tensiunilor reziduale se realizează prin măsurarea câmpului complet de deformații 

folosind metode optice, (de ex, corelația imaginii digitale (DIC), interferometria electronică a 

petelor, interferometria digitală a petelor, interferometria cu laser, holografie, interferometria 

Moire), combinate cu metode mecanice. Dintre metodele combinate sunt prezentate urmatoarele: 

-Metoda de conformitate a fisurii combinată cu metoda corelației imaginii digitale       

 (DIC) 

  -Metoda combinată a găurii de foraj cu interferometria electronică a modelului  

             petelor (ESPI)  

            -Metoda combinată a găurii de foraj cu interferometria digitală a modelului petelor  

            (DSPI) 

 

1.4.4. Aspecte comparative ale metodelor de măsurare și avantajele acestora 
 

În figura 1.18 prezintă penetrarea și rezoluţia spaţială pentru câteva metode de măsurare 

(metodele distructive sunt de culoare gri), iar în tabelul 1.3 [33] sunt prezentate avantajele și 

dezavantajele unor metode de determinare a tensiunilor reziduale. 

 

 
Fig. 1.18. Penetrarea și rezoluţia spaţială a diferitelor metode de măsurare distructive, 

semidistructive și nedistructive [33] 
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Tabelul 1.3. Compararea metodelor de măsurare a tensiunilor reziduale [33,34,35]. 

Metode de măsurare  Avantaje Dezavantaje 

Difracția cu raze X -versatilă, disponibilă pe scară 

largă  

-gama larga de materiale  

-sisteme portabile  

-măsurarea tensiunilor reziduale 

macroscopice şi microscopice   

-măsurători de bază  

-sisteme bazate pe laborator  

-componente mici 

 

Gaura de foraj -rapidă, simplă,  

-disponibilă pe scară largă  

-portabilă  

-gamă largă de materiale  

-găurire adâncă pentru componente  

cu secţiune groasă  

-măsurători de suprafață 

-interpretare a datelor  

-semidistructivă  

-rezoluţie și sensibilitate limitată 

a deformării   

 

Sincrotronică -imbunătăţirea penetrării şi 

rezoluţiei datorită razelor X  

-profile de adâncime rapidă  

-măsurarea tensiunilor reziduale 

macroscopice şi microscopice  

-facilă numai specialistului 

-bazată pe laborator 

Difracția cu neutroni -excelentă penetrare şi rezoluţie  

aplicabilă 3D  

-măsurarea tensiunilor reziduale 

macroscopice şi microscopice  

-facilă numai specialistului 

-bazată pe laborator 

Magnetică -foarte rapidă  

-varietate mare de tehnici 

magnetice  

-portabilă  

 

-numai materiale feromagnetice  

 -necesitatea de a separa 

semnalul de microstructură de 

cel datorită tensiunii reziduale  

Ultrasunete -în general disponibilă  

-foarte rapidă  

-costuri mici  

-portabilă  

-rezoluţie limitată  

-măsurători în material peste 

volume întregi  

Metoda 

Raman/Fluorescenta 

-de înaltă rezoluţie  

-sisteme portabile  

-disponibilă 

-măsurători de suprafaţă  

-interpretare a datelor 

-calibrare  

-gamă limitată de materiale  

 

1.5. Teorii și metode privind modelarea numerică a tensiunilor reziduale în prelucrări 

 

 La simularea numerică a prelucrării prin așchiere a metalelor, majoritatea lucrărilor din 

literatura de specialitate au utilizat metoda de analiză cu elementul finit, formulările modelelor 

de elemente finite [36] bazandu-se pe scheme implicite sau explicite. Schema implicită necesită 

o convergență a integrării, la fiecare pas de timp, oferind o precizie mai bună, dar manifestă un 

nivel mai ridicat de complexitate. Schemele explicite rezolvă sistemul de ecuaţii pe baza 

informaţiilor de la etapele anterioare. Schema explicită a fost utilizată la  prelucrarea prin 

așchiere a  metalelor care implică  non-linearităţi mari și complexe a condițiilor de frecare la 

contact.  

Metoda de analiză cu element finit a tensiunii reziduale, utilizează aplicaţii specifice de 

calculator (dezvoltate pe problemă) sau programe de calcul generale (comerciale), realizate de 

mari companii IT: Abaqus, Deform, Ansys, AdvantEdge, Nastran, Cosmos, Algor, etc. 
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 Există două formulări principale utilizate în analiza cu element finit a așchierii metalelor 

și anume, Lagrange şi Eulerian. Ulterior, cercetătorii au dezvoltat două noi metode bazate pe 

avantajele de bază a primelor două metode: formularea arbitrară Lagrange-Eulerien (ALE) și 

formularea Lagrange actualizată [36]. 

 

 1.6. Studii privind  simularea numerică pentru  estimarea tensiunilor remanente generate 

la prelucrările mecanice prin așchiere 

 

Cauzele principale ale generării tensiunilor reziduale sunt: deformarea plastică, 

solicitările termice și transformările de fază ale materialului piesei prelucrate [37]. În cazul 

prelucrărilor prin așchiere, tensiunea reziduală este determinată de starea de deformare a 

materialului prelucrat, care se caracterizează prin deformații, mărimea deformațiilor, temperatura 

și evoluţia microstructurală. 

 Un instrument comod şi util în calculele de cercetare și proiectare [38,39,40] este 

simularea numerica a procedeelor de prelucrare prin așchiere folosind metoda de analiza cu 

element finit. Prima analiză cu element finit pentru estimarea tensiunii reziduale ce poate să fie 

generată în procesul de prelucrare prin așchiere a fost efectuată de Okushima şi Kakino [38]. De 

asemenea, Merwin și Johnson [39] au propus un procedeu de modelare cu element finit, care a 

fost utilizat pentru a estima tensiunile reziduale produse în prelucrările prin așchiere.  

  În studiile realizate de Nasr și colab. [41], Salio şi colab. [42], Outeiro și colab. [43,44] a 

fost folosită metoda cu element finit pentru analiza tensiunii reziduale la așchierea ortogonală a 

oțelurilor. Rezultatele simularii numerice au fost comparate cu rezultatele experimentale [45, 

46,47,48].  

În cercetarea efectuată de Wiesner [49], a fost utilizată metoda de analiză cu element 

finit, pentru determinarea tensiunii reziduale la  prelucrarea ortogonală  a unui oțel, având drept 

scop determinarea interacţiunii dintre solicitările termice și forţele de așchiere. Rezultatele  

modelului au arătat că regimul termic și mecanic al procesului de așchiere ortogonală generează 

tensiuni reziduale de tracțiune. Modelul a fost validat prin măsurători de difracţie de raze X ale 

probei de oțel prelucrată.  

În unele lucrări [50] a fost constatat faptul că, în absenţa efectelor termice, un nivel 

substanţial de tensiuni reziduale de tracțiune a fost obtinut datorită efectelor pur mecanice. 

Datorită acestui fapt, se recomandă o analiză sistematică a tensiunilor reziduale, în care să se 

studieze separat influența fiecărui parametru de lucru din procesul de prelucrare prin așchiere. 

Condițiile de prelucrare prin așchiere (parametrii de lucru) influențează tensiunile reziduale 

generate în materialul prelucrat şi reprezintă un factor important, care trebuie analizat în special 

cand există solicitări repetate ale pieselor fabricate, cum ar fi rulmenții. În funcţie de valorile și 

tipul tensiunilor reziduale generate în  materialul prelucrat, durata de viaţă a unui rulment poate 

crește cu mai mult de 30% [51,52,53,54].  

Deoarece la prelucrarea prin așchiere majoritatea fenomenelor se produc la o adâncime 

redusă faţă de suprafaţa piesei prelucrate, tensiunile reziduale se localizează în principal în 

stratul superficial, dar şi în straturile apropiate acestuia [55]. De regulă valoarea absolută a 

tensiunii reziduale aproape de suprafaţa piesei de prelucrat este mare şi scade odată cu creșterea 

adâncimii materialului prelucrat. Tensiunile reziduale din stratul superficial reprezintă un factor 

important în determinarea performanței şi rezistenței la oboseală a rulmenților. De asemenea, 

fenomenul de generare a tensiunilor reziduale determină, în principal, modificări dimensionale, 

de formă și poziţie reciprocă a suprafețelor, care pot schimba condițiile funcționale ale 

ansamblului din care face parte rulmentul respectiv.  
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1.7. Influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor reziduale generate la prelucrarea 

prin așchiere 
 

Într-un proces de prelucrare prin așchiere, integritatea suprafaței prelucrată este foarte 

importantă, datorită impactului acesteia asupra performanței produsului. Prelucrările finale de 

așchiere ale componentelor durificate, cum ar fi inelele de la rulmenții antifricțiune, se fac de 

obicei prin operații de finisare și superfinisare, iar tensiunile reziduale generate în urma acestor 

procese rămân de obicei în produsul final, chiar dacă pot fi minimizate, putând fi de tracțiune sau 

de compresiune, în funcție de parametrii tehnologici utilizați ai procesului. De aceea este 

important să se analizeze influența parametrilor tehnologici ai procesului de așchiere asupra 

tensiunilor reziduale, astfel încât acești parametri, să poata fi selectați în mod optim. Optimizarea 

parametrilor tehnologici pot îmbunătăți viața la oboseală a componentelor prelucrate prin 

generarea tensiunilor reziduale de compresiune. 

Pe parcursul cercetărilor anterioare [37], au fost identificaţi mai mulţi parametri de lucru 

ca fiind determinanți în contribuția generării tensiunilor reziduale. Printre parametrii care s-au 

dovedit a avea o influenţă mare sunt: geometria sculei de prelucrare (raza muchiei de așchiere, 

raza la vârf a taișului sculei, unghiul de degajare, uzura sculei de prelucrare și în special al feţei 

de degajare), condițiile de așchiere (viteza de așchiere, avansul, adâncimea de așchiere), 

condițiile de contact la interfaţa sculă/așchie și sculă/material de prelucrat, proprietățile 

materialului de prelucrat (duritate, limita de curgere) și al materialului sculei așchietoare.  

 

1.7.1. Influența avansului, vitezei de așchiere şi adâncimii de așchiere  

 

In literatura de specialitate au fost realizate studii privind analiza cu element finit, pentru 

investigarea efectului condițiilor de așchiere asupra tensiunilor reziduale generate în adâncimea 

suprafaţei materialului prelucrat prin așchiere [56]. A fost obținută distribuția tensiunilor 

reziduale (figura 1.19) pentru un oțel inoxidabil, în funcţie de diferite valori ale avansului, viteza 

de așchiere fiind de 100 m/min și adâncimea de așchiere  de 1 mm [57, 58].  A fost folosit 

programul de calcul AdvantedgeTM. Materialele de scule folosite la prelucrarea  unui 

semifabricat din oțel inoxidabil au fost acoperite și neacoperite cu  carbură cementată. 

 

 
Fig. 1.19. Distribuția tensiunilor reziduale numerice pe adâncimea suprafeței pentru un  oțel 

inoxidabil, în funcţie de avans [57, 58] 

 

Deși tensiunea reziduală de tracțiune maximă are valori comune pentru toate valorile de 

avans (variind de la 250 la 300 MPa), nu același lucru se poate spune pentru tensiunile reziduale 

de compresiune ( valoarea de -100 MPa  a fost obținută cu un avans de 0,05mm/rot). Tensiunea 

reziduală de compresiune este în continuă creştere odată cu creșterea avansului, ajungând la 

aproximativ -150 MPa  pentru o valoare a avansului  de 0,1 mm / rot şi aproximativ -200 MPa 
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pentru un avans de 0.2 mm/rot. Aceste valori  ale tensiunilor reziduale au fost generate la o 

adâncime de 0,26 mm, 0,35 mm și respectiv 0,42 mm. Adâncimea tensiunilor reziduale din 

stratul superficial, crește  de asemenea  odată cu  avansul, fiind de aproximativ 0.1mm pentru un 

avans de 0,05 mm/rot , de aproximativ 0,17 mm pentru un avans de 0,1mm/rot şi de 0.2mm 

pentru  un avans  de 0,2mm/rot [57]. 

Abboud și alții [59], au realizat mai multe simulări cu element finit pentru a analiza 

influența vitezei de așchiere asupra tensiunilor reziduale, forţelor de prelucrare și temperaturilor, 

folosind un avans constant și o muchie de tăiere ascuţită a sculei aschietoare. În timp ce gama 

vitezei de așchiere investigată experimental a fost între (20-90)m/min, pentru investigarea 

numerică viteza de așchiere a primit valori mai mari, în gama de (100 – 274) m/min. Efectul 

vitezei de așchiere asupra tensiunilor reziduale de suprafaţă și asupra forţei de așchiere (Fx) în 

direcţia (x), este prezentată în figura 1.20. 

S-a observat că prin creșterea vitezei de așchiere forţa de așchiere a fost redusă uşor, în 

timp ce tensiunile reziduale de compresiune au scăzut mult. Comparativ cu viteza de așchiere 

relativă v1, la vitezele de așchiere de (100 și 274) m/min, tensiunile reziduale de compresiune au 

scăzut cu aproximativ 20 % și respectiv 50%. Scăderea forţei de așchiere este atribuită înmuierii 

termice a materialului prelucrat, în timp ce scăderea tensiunilor reziduale de compresiune este 

asociată cu creşterea temperaturii la suprafaţa prelucrată. 

 

  
Fig. 1.20. Influența vitezelor diferite de așchiere la avans constant de 0.25 rot/min, experimental 

și numeric.  (a) forţa  de așchiere (Fx); (b) tensiunile reziduale de suprafaţă  ( ) [59] 

 

         Stenberg și Proudian [60] au efectuat simulări numerice pentru a analiza influența vitezei 

de așchiere  asupra tensiunilor reziduale (figura 1.21), cu o viteză de avans constantă de 0,2 

mm/rot și cu un unghi de degajare al sculei  de 6°. 

 

 
Fig. 1.21. Variaţia tensiunilor reziduale pentru diferite viteze de așchiere, avans 0.2 mm/rot, 

unghiul de degajare 6° [59] 
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Simulările privind influența avansului asupra tensiunilor reziduale sunt realizate cu o 

viteză de așchiere constantă de 260 m /min şi cu un unghi de degajare de 6°. În figura 1.22 sunt 

prezentate rezultatele experimentale (a) și rezultatele simulării numerice (b). 

 
Fig. 1.22. Variaţia tensiunilor reziduale numerice (a) si experimentale (b) pentru avansuri diferite  

[60] 

 

1.7.2. Influența geometriei  sculei așchietoare  
 

Natura tensiunilor reziduale de tracțiune sau compresiune depinde nu numai de condițiile 

de așchiere, ci și de geometria părţii de tăiere a sculei așchietoare, precum și de condiţiile  de 

frecare la interacțiunea sculă/piesa de prelucrat și sculă/ așchie [61].  

Thiele și Melkote [53] au investigat efectele muchiilor sculei și ale durității piesei de 

prelucrat, privind tensiunile reziduale de suprafață generate în strunjirea dură a unui oțel de 

rulment, având două niveluri de duritate  (41HRC și 57HRC). S-au folosit diferite muchii 

preparate de așchiere ale sculei, în timp ce parametrii de așchiere (viteza de așchiere, avans, 

adâncime de așchiere) au fost mentinuți constanți. Probele prelucrate prin strunjire dură, au fost 

utilizate la măsurătorile tensiunii reziduale de suprafață. Figura 1.23 arată efectele muchiei 

preparate ale sculei așchietoare și ale avansului asupra tensiunilor reziduale circumferentiale și 

axiale, pentru o piesa de prelucrat cu duritatea 57 HRC. 

 
Fig.1.23. Efectele muchiei preparate ale sculei așchietoare și ale avansului asupra tensiunii 

reziduale circumferențiale (a) și tensiunii reziduale axiale (b)  în cazul piesei de prelucrat cu 

duritate de 57HRC [53]  
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Se observă că tensiunile reziduale circumferentiale și axiale, asociate cu raza muchiei 

sculei de 22,9 μm sunt în general de tracțiune sau aproape de zero și tensiunile asociate cu raza 

de 121,9 μm și teșitura de 24,5 μm  sunt în general de compresiune. S-a constatat, de asemenea, 

ca razele cu valori mai mari ale muchiei sculei așchietoare conduc la generarea tensiunilor 

reziduale de compresiune circumferentiale și axiale mai mari decât tensiunile generate în urma 

folosirii unei scule așchietoare cu muchie teșită. 

Abboud și alții [62] au identificat raza muchiei sculei ca având o influenţă semnificativă 

asupra tensiunilor reziduale, mai multe cazuri de simulări de așchiere fiind efectuate la avansuri 

identice și aceleași viteze de așchiere, dar cu diferite raze ale muchiei sculei, variind de la 10 μm 

la 60 μm. Efectul razei muchiei asupra tensiunilor reziduale de suprafaţă în direcţia tăierii (x), 

precum și a forţelor de așchiere (Fx), este prezentată în figura 1.24. S-a observat că prin creșterea 

razei muchiei sculei (r), tensiunile reziduale de compresiune au devenit semnificativ mai mici, în 

timp ce  forţa de așchiere (Fx) are o ușoară creștere. Comparativ cu o rază a muchiei de 10μm, la 

valori de 20μm și 60μm, tensiunile reziduale de compresiune au scăzut cu aproximativ 25 % și 

respectiv 60 %. 

 

 
 

Fig. 1.24. Efectul razei muchiei asupra tensiunilor reziduale de suprafață și forțelor de așchire, 

(a) forţă de așchiere (Fx); (b) tensiunile reziduale de suprafaţă ( ), în direcţia tăierii [59] 

 

Acest lucru a fost asociat cu o  creştere substanţială a temperaturii  în suprafaţa nou 

prelucrată (generată), aşa cum este ilustrat în figura 1.25. Aceeași tendinţă a fost aratată și de 

Nasr și alții [63] la prelucrarea ortogonală a unui oțel inoxidabil, cu raze ale muchiei sculei de 

10μm și 60μm, fiind generată o căldură suplimentară mai mare în zona de contact dintre sculă și 

suprafaţa piesei de prelucrat. 
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Fig. 1.25. Efectul razei muchiei (r) la distribuția temperaturii estimată în zonele de forfecare: 

(a) r = 10 μm, (b) r = 60 μm [64] 

(b)  
1.7.3. Influența materialului prelucrat  

 

Cercetătorii Lin și alții [65] au folosit metoda analizei cu element finit pentru 

determinarea câmpului de deformații din materialul piesei de prelucrat. Analizând câmpul 

deformațiilor, s-a folosit conceptul de flux de particule, pentru a evalua tensiunea reziduală 

apărută în urma deformației materialului.  

Umbrello [66] a prezentat un model de analiză cu elemente finite pentru formarea 

straturilor albe și negre la prelucrarea ortogonală a unui oțel de rulment călit. S-a demonstrat că 

modificările microstructurale apar în principal datorită încălzirii rapide și călirii materialului de 

prelucrat. S-a constatat că ambele efecte conduc la straturi albe și negre care influenţează profilul 

tensiunilor reziduale. Pentru a modela materialul piesei de prelucrat a fost utilizat modelul de 

plasticitate Johnson-Cook. Coeficientul de frecare Coulomb a fost asumat la interfaţa sculă-

așchie. Profilul tensiunii reziduale a fost obținut după așchiere şi după etapele de relaxare a 

tensiunii reziduale. Potrivit autorilor, profilurile tensiunilor reziduale estimate au fost în acord 

rezonabil cu rezultatele experimentale. 

 

1.7.4. Influența deformărilor mecanice şi a dilatării termice  

 

Tensiunile reziduale pot fi influențate atât de deformarea mecanică, cât şi de efectele 

termice [67]. Creșterea căldurii din cauza deformărilor plastice și a frecării are un efect direct 

asupra nivelului tensiunilor reziduale de tracțiune. În primul rând, datorită creşterii temperaturii 

se produce dilatarea termică, care scade nivelul tensiunilor reziduale de tracțiune, iar în al doilea 

rând, dilatarea termică provoacă tensiuni reziduale de tracțiune după răcire. Trebuie în primul 

rând analizată influența dilatării termice în  materialul piesei de prelucrat. 

Influența dilatării termice [68] este analizată prin modificarea cantităţii totale de căldură  

generată. Coeficientul de dilatare termică este un parametru cheie care reglementează nivelul  

tensiunilor reziduale de tracțiune. 

 

1.7.5. Influența frecării 

  

Influența frecării este analizată prin asumarea condițiilor de așchiere uscată și a legii de  

frecare Coulomb. Coeficientul de frecare are un efect complex de control la generarea de 
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căldură, de-a lungul fețelor de degajare și de așezare a sculei de așchiere și există tendința ca 

așchia să rămână pe scula de așchiere datorită aderenței.  

 

1.8. Influența distribuției și mărimii tensiunilor remanente asupra inelelor de rulmenți în 

urma prelucrărilor prin așchiere și a tratamentului termic 

 

1.8.1 Efectele principale privind deformarea inelelor de rulmenți în urma prelucrărilor 

prin așchiere 

 

Deformarea inelelor de rulment după tratamentul termic este influențată de fiecare pas al 

lanţului de producție, de la producerea materialului, la prelucrarea finală a acestuia. Cu toate 

acestea, o analiză experimentală pentru fiecare etapă de producţie la fabricarea inelelor de 

rulment, a arătat că deformarea este influențată semnificativ, datorită prelucrării prin așchiere 

executată înaintea tratamentului termic. Componentele sub sarcini foarte mari în funcționare, 

sunt de obicei tratate termic la sfârşitul procesului de fabricație, pentru a fi obținute proprietăţile 

dorite ale materialului. Totuși, tratamentul termic produce nu numai o influenţă favorabilă asupra 

proprietăților materialelor, ci și modificări nedorite de dimensiune şi de formă, care trebuie 

eliminate prin costuri mari de prelucrare și finisare.  

Literatura de specialitate arată faptul că prelucrarea prin așchiere influenţează abaterile 

dimensionale și de formă ale inelelor de rulmenți după prelucrarea prin aschiere și tratamentul 

termic [69,70]. La analiza prelucrării privind deformările apărute, trebuie luate în considerare 

două efecte principale:  

 forţele de strângere şi forțele de așchiere; 

 tensiunile reziduale generate de procesul de prelucrare prin așchiere. 

Forţele de strângere şi cele de așchiere influenţează abaterile de formă, în special la 

prelucrarea pieselor cu pereţi subţiri [71,72].  

Procesul de prelucrare prin așchiere generează, în urma deformării plastice a materialului, 

un strat superficial, care provoacă o deformare a piesei de prelucrat şi acţionează ca o sursă de 

tensiuni reziduale, fenomen demonstrat de Tönshoff [73], Brinksmeier şi alții [74]. Procesele de 

strunjire dură şi de rectificare modifică atât starea de tensiune reziduală, cât și duritatea stratului 

de suprafaţă al piesei de prelucrat. În urma măsurătorilor efectuate, s-au demonstrat influenţele 

termice și mecanice din timpul prelucrării [75]. În plus, materialul plastic deformat din etapele 

de producţie anterioare, care ar putea provoca deformări ale piesei este eliminat parţial sau total 

în prelucrarea următoare [76]. Prinderea piesei afectează distribuția tensiunilor reziduale, fapt 

demonstrat în cazul inelelor cu pereţi subţiri [77,78]. 

Brinksmeier și altii [79] au analizat mecanismele de bază care produc deformările 

inelului de rulment în prelucrarea de așchiere, în vederea stabilirii strategiei de minimizare a 

acestora. 

În vederea analizei, a fost efectuat un set de experimente la strunjire, recoacere de 

detensionare şi măsurarea dimensiunilor (figura 1.26). 

Probele de inele de oţel au fost iniţial tăiate dintr-un tub de oțel laminat la cald și dintr-un 

oțel de rulment 100Cr6 (RUL1), apoi au fost prelucrate prin strunjire suprafețele interioare şi 

exterioare ale inelelor. În vederea obținerii unei stări iniţiale identice a tensiunilor reziduale în 

toate inelele, acestea au fost recoapte și detensionate (etapa B), înainte de efectuarea prelucrării  

principale prin strunjire (etapa C).  
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Fig. 1.26. Procedeu experimental (etapa A-D), starea inelelor (1-4), și măsurarea dimensiunilor 

[79] 

 

În prelucrarea inelelor de rulmenți apar două cauze principale de deformare. În urma 

fixării (strângerii) apar deformații elastice ale pieselor de prelucrat, care conduc la o adâncime 

variabilă de așchiere. De exemplu, când partea exterioară a unui inel este fixată cu o mandrină cu 

trei fălci de prindere, atunci raza interioară este minimă în punctele de contact dintre fălci şi 

piesa de prelucrat. Prin urmare, la aceste poziţii unghiulare este îndepărtat, prin strunjire, mai 

mult material decât în celelalte poziţii. 

După prelucrarea inelului şi desfacerea lui din mandrină, se observă o forma triunghiulară 

a exteriorului inelului, din cauza grosimii diferite a peretelui acestuia. Acest fenomen 

influenţează prelucrarea exterioară finală a inelului (etapa C), forma lui exterioară fiind afectată. 

În plus, în etapa C, sunt generate tensiunile reziduale. Acestea au produs o modificare radială 

care afectează atât forma interioară, cât și cea exterioară a inelelor de rulment analizate. 

 

1.8.2. Reducerea deformării inelelor de rulmenți prin utilizarea unor tipuri diferite de 

mandrine 
 

Forma interioară a unui inel este transferată formei exterioare în urma prelucrării (etapa 

C). Acest efect poate fi folosit pentru a reduce la minim abaterea formei exterioare a inelului. 

Forma exterioară este influențată de forma interioară înainte de prelucrare și de modificarea 

formei datorită sistemului de fixare. Pentru a obține o formă exterioară fără abateri, una dintre 

aceste forme trebuie să fie inversă celeilalte. Pentru a realiza acest lucru, trebuiesc îndeplinite 

trei condiții:  

1. Dispozitivele de fixare, pentru strângerea interioară şi exterioară, trebuie să provoace 

abateri de formă similare pentru inel. 

2. După prelucrarea interioară, inelul trebuie să fie fixat în aceeași poziţie unghiulară 

pentru prelucrarea exterioară.  

3. Mandrina, la prelucrarea exterioară, trebuie să strângă complet inelul pe partea 

interioară, pentru a asigura transferul formei interioare a inelului la forma exterioară a acestuia. 

  Figura 1.27 prezintă moduri de prindere interioară a inelelor, care păstrează forma 

exterioară a acestora, aproximativ identică cu cea interioară.  
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Fig. 1.27. Moduri de prindere optimizată ale inelelor de rulmenți [79] 

 

Prelucrarea interioară, în cazul fixării cu o mandrină având trei falci (a), determină o 

forma triunghiulară exterioară de circularitate (b). Prin fixare pe un segment de mandrină (c), 

abaterea formei interioare este invers transferată formei exterioare. Fălcile mandrinei provoacă o 

deformare triunghiulară, de la exterior, în direcţia opusă. Aşa cum grosimea peretelui este redusă 

de prelucrarea interioară, forţa de fixare trebuie să fie mică la prelucrarea exterioară, pentru a 

permite anihilarea ambelor prelucrări.  

 

1.8.3. Reducerea deformării inelelor de rulmenți prin selectarea parametrilor tehnologici 

de prelucrare  

 

Figura 1.28 prezintă modificarea medie a abaterii de formă, cauzată de o variaţie a 

adâncimii de așchiere la prelucrare (etapa C), care are un minim la poziţiile de mijloc ale fălcilor 

segmentului (se folosesc trei valori ale adâncimii de așchiere pentru toate inelele). 

 
Fig. 1.28. Modificarea razei exterioare cauzată de o adâncime de așchiere variabilă [79] 

 

Grosimea peretelui scade cu fiecare etapă de prelucrare şi, prin urmare, deformarea 

conduce la o adâncime mai mare de așchiere în aceste puncte. Modificarea abaterii radiale nu a 

fost proporţionala cu creșterea adâncimii de așchiere. In scopul de a minimiza abaterea de la 

circularitate exterioară, s-a recomandat să fie folosite adâncimi mari de așchiere.  

Avansul influenţează, de asemenea, abaterea de formă la prelucrarea inelelor. Odată cu 

creșterea avansului, tensiunile reziduale de suprafaţă cresc și determină o scădere a abaterii de la 

circularitate exterioara. Abaterile de formă cresc pentru avansuri mai mari. Prin urmare, este 

recomandat să fie folosit un avans mic, pentru care abaterile de formă rezultate vor fi minime. 
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1.8.4. Influența tensiunilor reziduale asupra deformării inelelor de rulmenți în urma 

tratamentului termic 

 

Din multitudinea de parametri care influențează deformarea datorată tratamentului 

termic, starea de tensiune reziduală înaintea tratamentului termic este una dintre principalele 

surse care influenţează deformarile inelelor de rulmenți [80].  

Tensiunile reziduale pot fi reduse prin aplicarea tratamentului termic [81]. Deformațiile 

elastice asociate cu tensiunile reziduale sunt transformate (legea lui Hooke) în deformații 

plastice, datorită limitei mici de curgere. Un inel cu tensiuni reziduale inegale în direcţie 

circumferenţială, generate după prelucrare, tinde să aibă abateri de circularitate mai mari în 

timpul încălzirii, deoarece rezistența efectivă faţă de deformarea plastică a materialului 

(rezistența la fluaj, limita de elasticitate) este redusă odată cu creșterea temperaturii [82]. Deși 

este cunoscută influența generală a stării de tensiune reziduală după prelucrare asupra 

deformărilor datorită tratamentului termic, este rar luată în considerare în simulările de tratament 

termic.  

Variaţia condițiilor de prindere determină modificarea abaterilor de circularitate. 

Abaterile de circularitate în diferite etape de simulare sunt prezentate în figura 1.29. Datorită 

condițiilor simetrice, numai 1/6 din inel a fost calculată. Metoda de simulare este împărţită în 

mai multe etape (figura 1.30).   

 
Fig. 1.29. Cazuri de circularitate la diferite etape de simulare (mărirea abaterii de la circularitate: 

300x), rândul de sus: suprafaţa inelului exterior, rândul de jos: suprafaţa inelului interior [83] 
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Fig. 1.30. Etapele de simulare în timpul generării tensiunii reziduale [84] 

 

 

Compararea rezultatelor experimentale cu cele numerice a condus la concluzia că 

micşorarea tensiunii reziduale în timpul tratamentului termic ar putea fi un mecanism de 

deformare semnificativ în ceea ce priveşte abaterea de la circularitate a inelelor de rulment. Cu 

toate acestea, în scopul îmbunătăţirii acestui model, e nevoie de o cunoaştere aprofundată a stării 

de tensiune reală a inelului de rulmenți, care trebuie să fie determinată prin măsurători 

experimentale. 

 

1.9. Concluzii 

 

 În primul capitol s-au prezentat rezultatele stadiului actual al cercetărilor privind 

fabricația inelelor de rulmenți, cu accent în mod deosebit pe cele două metode de prelucrare 

finală: rectificarea de degroșare și strunjirea dură. 

 S-a realizat un studiu privind originile, cauzele generării și sursele generatoare ale 

tensiunilor remanente, precum și efectul acestora asupra materialelor prelucrate și a 

pieselor fabricate, in special asupra inelelor de rulmenți. Tensiunile remanente de 

compresiune asigură o creștere a rezistenței la oboseală a pieselor fabricate. Tensiunile 

remanente de tracțiune (întindere) pot avea efecte negative, existând posibilitatea producerii unor 

defecte de structură, inițierea, propagarea fisurilor de oboseală si deteriorarea piesei. 

 S-au prezentat, de asemenea, principalele metode pentru evaluarea mărimii și 

distribuției tensiunilor remanente generate în urma prelucrărilor prin așchiere, inclusiv 

metode pentru evaluarea tensiunilor în cazul prelucrării inelelor de rulmenți. Metodele 
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pentru măsurarea tensiunilor reziduale macroscopice sau microscopice, în funcţie de 

integritatea piesei analizate, pot fi clasificate astfel:  

1. metode distructive (mecanice şi chimice), care duc la distrugerea pieselor (probelor) 

verificate;  

2. metode semidistructive (mecanice), la care piesele verificate sunt distruse parţial; 

3. metode nedistructive (fizice), în urma cărora piesele nu sunt distruse. 

 S-au prezentat, de asemenea, unele teorii și metode privind simularea numerică a 

proceselor de prelucrare prin așchiere (metoda de analiză cu element finit), cu scopul 

evaluării tensiunilor remanente generate în urma acestor prelucrări. 

 Tot în acest capitol, s-a prezentat stadiul actual al unor cercetări teoretice și 

experimentale privind influența principalilor parametri tehnologici de prelucrare prin 

așchiere asupra tensiunilor remanente generate și efectele acestora privind abaterile 

dimensionale, de forma si de precizie a inelelor de rulmenți. 

 Din cercetările anterioare, a rezultat concluzia că mai mulți parametri tehnologici 

au fost identificați ca fiind determinanți în contribuția generării tensiunilor reziduale. 

Printre parametrii cu cea mai mare influență sunt: geometria sculei așchietoare (raza muchiei de 

tăiere, raza la vârf a tăișului plăcuței de așchiere, unghiul de degajare, uzura flancului de 

degajare), condițiile de așchiere (viteza de așchiere, avans, adâncimea de așchiere) și 

comportamentul materialului prelucrat (în principal privind duritatea acestuia). 

 Cercetarea experimentală anterioară a clarificat efectele parametrilor procesului de 

așchiere asupra tensiunii reziduale. Constatările generale au indicat faptul că, în absența unor 

transformări chimice, tipul tensiunii reziduale este dependent de combinația valorilor 

parametrilor tehnologici de prelucrare prin așchiere. 

 În urma prezentării stadiului actual al cercetărilor în domeniu, se observă că 

majoritatea cercetătorilor utilizează probe de testare sau piese fabricate pentru a studia 

influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente.  

 SC Rulmenți Bârlad SA având în vedere modalitatea de stabilire a influențelor 

parametrilor tehnologici privind generarea tensiunilor remanente, cu avantajele, dar mai 

ales dezavantajele prezentate în literatura de specialitate, a subliniat importanța studiului  și 

evaluării tensiunilor remanente în timpul procesului de fabricație a inelelor de rulmenți, 

mai exact după operațiile de rectificare de degroșare și/sau strunjire dură, această 

recomandare constituindu-se în obiectivul principal al tezei de doctorat.  
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CAPITOLUL II 
 

OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT ȘI METODOLOGIA 

CERCETĂRII 
 

2.1. Obiectivele tezei de doctorat 

 

Cercetările teoretice și experimentale din cadrul tezei de doctorat, au fost orientate spre 

controlul inelelor de rulmenți în timpul fabricației acestora și determinarea mărimii și naturii 

tensiunilor remanente generate cu scopul analizei unor parametri tehnologici care influențează 

generarea acestor tensiuni. Pentru realizarea acestui obiectiv, s-au efectuat simulări numerice și 

teste experimentale pentru estimarea tensiunilor remanente pe calea de rulare a unor game de 

inele exterioare și interioare de rulmenți, după prelucrările de finisare prin rectificare de 

degroșare și strunjire dură, dar înainte de prelucrările finale de superfinisare, honuire și ale 

tratamentelor mecanice de detensionare.  

S-a analizat influența parametrilor tehnologici privind generarea unor tensiuni reziduale 

de compresiune favorabile creșterii duratei de viață la oboseală a inelelor de rulmenți și obținerii 

unor abateri de precizie și de formă, care să conducă la performanța în funcționare a rulmenților 

fabricați. 

Importanța experimentelor în timpul fabricației constă in controlul stratului superficial al 

inelelor de rulment având tensiuni reziduale, generate în urma prelucrărilor anterioare, care pot 

produce pagube mari, atât materiale, cât și umane, în cazul deteriorării rulmenților în timpul 

funcționării (de exemplu, în industria aeronautică). Integritatea de suprafață a căilor de rulare ale 

inelelor de rulmenți și abaterile de precizie și formă sunt principalele caracteristici care trebuie 

controlate în timpul fabricației. 

 Majoritatea cercetărilor experimentale existente în literatura de specialitate au prezentat 

rezultate privind tensiunile reziduale pe probe de testare din diverse materiale metalice, dar nu s-

a pus accent pe realizarea acestor experimente privind controlul pieselor (inelele de rulmenți), 

direct în timpul fluxului de fabricație ale acestora. De asemenea, majoritatea simulărilor 

numerice existente în literatura de specialitate au fost aplicate unor modele statice și mai puțin 

unor modele dinamice, în care să fie modelat procesul de prelucrare prin așchiere, avand astfel 

posibilitatea efectuării unei analize a influenței parametrilor tehnologici de prelucrare asupra 

tensiunilor reziduale generate. 

 

Obiectivele tezei de doctorat sunt următoarele: 

 

 realizarea unui studiu din literatura de specialitate privind influența parametrilor 

tehnologici asupra generării tensiunilor remanente la fabricația diverselor piese metalice si in 

principal a inelelor de rulmenți, metodele de evaluare a tensiunilor remanente și efectele 

tensiunilor remanente asupra componentelor fabricate. 

 estimarea prin simulări numerice folosind metoda de analiză cu element finit, a 

tensiunilor remanente, generate printr-un model dinamic de simulare a strunjirii dure a căilor de 

rulare ale inelelor de rulmenți și analiza influenței principalilor parametri tehnologici privind 

generarea unor tensiuni reziduale favorabile; 

 determinarea prin metode experimentale a tensiunilor reziduale generate în stratul 

superficial al căilor de rulare ale unor inele interioare și exterioare de rulmenți prelucrate prin 

rectificare de degroșare și strunjire dură; 

 analiza comparativă a influenței parametrilor tehnologici privind tensiunile reziduale 

generate la operațiile finale de prelucrare prin rectificare de degroșare și strunjire dură a căilor de 

rulare ale inelelor de rulmenți;  
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 analiza comparativă a rezultatelor simulării numerice cu rezultatele experimentale pentru 

inelele de rulmenți prelucrate prin strunjirea dură; 

 analiza abaterilor de formă și de precizie ale inelelor de rulmenți, măsurate în condiții de 

laborator după prelucrările de rectificare de degroșare și strunjire dură, corelată cu efectele 

tensiunilor reziduale asupra inelelor. 

 

 2.2. Metodologia cercetării teoretice  

   

Majoritatea metodelor numerice utilizate în cercetările din literatura de specialitate, s-au 

bazat pe analiza cu element finit oferind rezultate cu privire la influența sarcinilor mecanice sau 

termice asupra tipului, mărimii şi distribuției tensiunii reziduale generată în urma prelucrărilor 

prin așchiere. Metodele exacte sunt dificil de aplicat în multe din situaţiile concrete din tehnică, 

de aceea s-au dezvoltat o serie de programe de calcul.  

Metodologia cercetării teoretice  constă in simularea numerică a influenței parametrilor 

tehnologici la strunjirea dură a inelelor de rulmenți, asupra tensiunilor remanente ce pot fi 

generate în stratul superficial al căii de rulare a inelelor de rulmenti. Am utilizat programul de 

calcul AdvantEdge/Explicit pentru a dezvolta un model dinamic cuplat termo-mecanic de 

simulare numeric cu element finit.  

Pachetul de programe AdvantEdge a fost conceput în mod explicit pentru analiza 

numerică, soluțiile sale fiind special optimizate pentru procesele de prelucrare prin așchiere a 

metalelor, având o funcție de modelare a piesei de prelucrat, precum și o biblioteca a 

proprietăților materialelor prelucrate. Soft-ul de analiză are de asemenea o interfață clară și 

simplă (figura 4.1), existând posibilitatea efectuării de simulări atât în regim 2D, cât și 3D.  

AdvantEdge are un editor încorporat pentru scule de așchiere și geometrii simple ale piesei de 

prelucrat, dar permite și importul de geometrii mai complexe. AdvantEdge are, de asemenea, o 

extensie foarte mare a bibliotecii de materiale, cu modele ale multor metale și aliaje, existând și 

posibilitatea de a introduce materiale noi și bineînteles proprietățile acestor materiale.   

Pentru a avea rezultate fiabile și estimări cât mai exacte ale distribuției tensiunii reziduale 

într-o suprafaţă prelucrată, aspectele principale care trebuie analizate la simularea numerica  a 

prelucrarii prin așchiere (inclusiv in cazul strunjirii dure) utilizand metoda de analiză cu element 

finit (MEF), sunt următoarele (figura 2.1): modelul materialului de prelucrat; criteriile de 

separare ale aşchiei (criteriul de rupere); modelul de frecare.  

 
Fig.2.1. Aspectele principale care trebuie analizate la simularea numerică MEF   
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2.3. Metodologia experimentală   
 

Schema logică privind metodologia experimentală este prezentată în figura 2.2. 

 

 
Fig. 2.2. Schema logică a cercetării experimentale 

  

 Pentru realizarea experimentelor și determinarea tensiunilor reziduale, s-a utilizat 

Echipamentul MTS3000 (produs de "SINT Tehnology") cu amplificatorul optic QuantumX, 

un sistem de control electronic și un soft de calcul (figura 2.3).  

 
Fig. 2.3. Echipamentul MTS 3000 cu amplificatorul optic, sistemul de control electronic și softul 

de calcul [85] 
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CAPITOLUL III 
 

ECHIPAMENTE ȘI METODE UTILIZATE LA FABRICAȚIA INELELOR 

DE RULMENȚI ȘI MĂSURAREA TENSIUNILOR REMANENTE 
 

3.1. Echipamente, scule și materiale utilizate la fabricația inelelor de rulmenți   

 

3.1.1. Mașini-unelte utilizate pentru prelucrările de finisare ale inelelor de rulmenți 

 

Utilajele folosite la fabrica S.C.  RULMENȚI SA Bârlad pentru operațiile de prelucrare a 

căii de rulare a inelelor de rulmenți prin rectificarea de degroșare și strunjire dură au fost 

următoarele: 

-SASL 200 -mașina de rectificat fără centre (figura 3.1); 

-ECOCA MT 312-CNC-strung CNC care este utilizat și pentru operațiile de strunjire 

dură la diametrul căii de rulare (figura 3.2). 

 

 
 Fig 3.1 Mașina de rectificat fără centre            Fig. 3.2 Strung CNC ECOCA MT 312 

                        SASL 200 

 

3.1.2. Scule pentru prelucrarea inelelor de rulmenți  
 

Sculele de așchiere trebuie să reziste simultan la sarcini mecanice mari și temperaturi 

ridicate. În unele cazuri, temperatura la interfața așchie/sculă așchietoare ajunge la mai mult de 

700°C. În plus, frecarea este foarte severă între sculă și așchia îndepărtată și între scula 

așchietoare și noua suprafață prelucrată. 

Nitrura cubică de bor policristalină (PCBN) este un produs pur, care nu se găsește sub 

nici o formă în natură, iar proprietățile sale unice, de înaltă duritate (al doilea după diamant) și 

capacitatea sa de a-și păstra duritatea la temperaturi ridicate, recomandă PCBN ca material ideal 

de scule așchietoare utilizate la prelucrarea materialelor dure și abrazive ale pieselor de prelucrat.  

Prelucrarea inelelor de rulmenți prin operația de strunjire dură la diametrul căii de rulare 

s-a executat pe strungul tip ECOCA MT 312-CNC, folosind ca sculă așchietoare un cuțit de 

strung cu plăcuța de așchiere CBN tipVBGW 160404 NU2 (Sumitomo), având caracteristicile 

tehnice prezentate în figura 3.3. 
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Fig. 3.3. Plăcuța de așchiere CBN tip VBGW 160404 NU2 și caracteristicile tehnice ale acesteia 

 

3.1.3. Materialele utilizate pentru obținerea inelelor de rulmenți 

 

Condițiile de funcționare la care sunt supuse elementele componente ale rulmenților 

necesită utilizarea unor materiale capabile să reziste la tensiuni mari în funcționare, la milioane 

de cicluri de solicitări și fără uzură semnificativă. Sunt utilizate ca material de rulment, oțelurile 

călite și oțelurile de cementare. În tabelul 3.1 sunt prezentate compozițiile chimice ale unor 

oțeluri de rulment, iar în tabelul 3.2 sunt prezentate caracteristicile și proprietățile mecanice 

pentru trei tipuri de oțeluri de rulment. 

 

Tabelul 3.1 Compoziția chimică a oțelurilor de rulment 100Cr6) și 100 CrMnSi6-4  

Marca  

de oțel 

Marca 

echivalentă 

C Mn Si Cr Mo 

max. 

S 

max. 

P 

max. 

Ni 

max. 

Cu 

max. 

100Cr6 

(RUL1 

100Cr6 

SR EN ISO 

683-17:2002 

 

 

 

0,93 

÷ 

1,05 

 

 

 

0,25 

÷ 

0,45 

 

 

 

0,15 

÷ 

0,35 

 

 

 

1,35 

÷ 

1,60 

 

 

 

 

0,10 

 

 

 

 

0,015 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 
1.3505 

EN 10027-2 

52100 

ASTM A 295 

100 Cr6 

DIN 17230 

SH15 GOST 

801 

100CrMnSi6-4 

(RUL 2) 

100CrMnSi6-4 

SR EN ISO 

683-17:2002 

0,93 

÷ 

1,05 

1,00 

÷ 

1,20 

0,45 

÷ 

0,75 

1,40 

÷ 

1,65 

 

0,10 

 

0,015 

 

0,025 

 

0,25 

 

0,25 

 

Tabelul 3.2 Caracteristicile și proprietățile mecanice pentru trei tipuri de oțeluri de rulment 
Marca de 

otel 

Tip 

structură 

după 

tratament 

termic 

secundar 

Duritate 

(HRC) 

Rezistența la 

rupere 

Rm(MPa) 

Rm(N/mm
2
) 

Limita de 

curgere 

Rp0.2(MPa) 

Rm(N/mm
2
) 

Alungirea 

la rupere 

AS(%) 

Gâtuirea 

la 

rupere 

Z(%) 

Marca 

echiva-

lentă 

100Cr6 

(SR EN 

ISO 683-

17:2002) 

Martensită 61-64 2300 1700 2 2 803 

(OVAKO) 

100CrMnSi

6-4 

(SR EN 

Martensită 6164 2300 1700 2 2 837 B 

(OVAKO) 



Contribuții privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente  

la fabricația inelelor de rulmenți 

41 
 

ISO 683-

17:2002) 

100CrMo7-

4 

(SR EN 

ISO 683-

17:2002) 

Martensită 5861 2300 1700 2 2 826 B 

(OVAKO) 

 

  Există două categorii de oțeluri care își găsesc aplicare la fabricarea rulmenților: cele care 

sunt durificate pe întreaga secțiune într-o stare martensitică sau bainitică și cele care au miezul 

moale, dar straturile de suprafață durificate (durificare prin inducție). Pentru realizarea 

experimentelor s-au folosit inele de rulment al cărui material a fost oțelul de rulment 

100CrMnSi6-4 (RUL 2). 

 

3.2. Echipamente și sisteme pentru evaluarea tensiunilor remanente  

 

Sistemul RESTAN  

 

RESTAN [86] este cel mai avansat sistem disponibil pentru măsurarea tensiunilor 

remanente prin metoda găuririi. Este o tehnică semi-distructivă, în care tensiunile remanente sunt 

evaluate prin măsurarea deformațiilor rezultate în urma găuririi și inspectării zonei găurii 

executate. Acest sistem simplifică, automatizează și computerizează operațiile implicate în 

metoda mărcii tensometrice, astfel încât să se permită controlul direct și total în timpul testării. 

Soft-ul de calcul al sistemului include procedee optimizate pentru prelucrarea datelor 

experimentale și calculul tensiunilor remanente. În plus, fată de programul de calcul al 

tensiunilor remanente specificat în standardul ASTM E837-01, o altă caracteristică inovatoare 

este arhitectura transversală a sistemului, care-i permite să fie utilizat pe piese cilindrice sau 

structuri complexe. Sistemul poate fi utilizat cu amplificatoare digitale (HBM) sau analoage ale 

deformațiilor. 

În figura 3.4 este prezentată o diagramă a sistemului de testare, cu amplificarea digitală 

HBM a deformațiilor. 

 

 

Fig. 3.4. Diagrama sistemului RESTAN în configurația de testare [86] 

  

Echipamentul MTS 3000 se compune din [87]: 

 dispozitivul de găurire de mare viteză cu turbină de aer (motor pas cu pas, care 

permite fizic executarea găurii) (figura 3.5); 
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 sistemul de centrare optic (pentru alinierea axei găurii de foraj cu centrul mărcii 

tensometrice); 

 dispozitivul electronic (unitatea de control electronic), care controlează sistemul de 

aliniere, de găurire și măsurătorile amplificatoarelor magnetice); 

 softul de calcul pentru procesarea datelelor obținute (tensiunea reziduală poate fi 

calculată și determinată prin diferite metode). 

 

 
Fig. 3.5. Componentele principale ale echipamentului MTS 3000: 1. Buton pentru mișcare 

manuală lentă pe verticală; 2. Buton de mișcare pe orizontală; 3. Ecartament linear; 4. Stifturi 

filetate pentru alinierea microscopului; 5. Stift filetat pentru blocarea microscopului; 6. Mâner 

pentru blocarea mișcării rapide pe verticală; 7. Microcomutator pentru limitarea accidentelor; 8. 

Buton Ocular; 9. Buton pentru avans rapid vertical; 10. Filtru de aer; 11. Știft filetat pentru 

blocarea ecartamentului linear; 12. Motor pas cu pas 

 

Mărci tensometrice HBM 

 

HBM [87] recomandă utilizarea mărcilor tensometrice pentru analiza tensiunilor 

reziduale prin metoda găurii de foraj. Marca tensometrica RY61 este acoperită de o placă de 

imprimare și poate fi folosită, numai la nivele sau suprafețe ușor curbate. Structura mărcii 

tensometrice este brevetată cu șase grile de măsurare (figura 3.6), cablate pe folia suport. 

 

 
Fig. 3.6. Marca tensometrică RY61 
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3.3. Echipamente de măsură și control ale inelelor de rulmenți 
 

Pe plan mondial există un interes deosebit privind dezvoltarea unor tehnologii și 

echipamente de măsură și control atât la finalul operațiilor de prelucrare, cât și între fazele 

interoperatorii la fabricația rulmenților, în mod special al inelelor de rulment prelucrați pe 

mașini-unelte cu comanda numerică (CNC).  

 Pentru măsurarea abaterilor de la forma circulară ale inelelor de rulmenți se folosesc 

mașini de măsurat, cu masa rotativă sau cu ax rotativ. Instrumentul Talyrond 73 s-a folosit pentru 

măsurarea abaterii de la circularitate ale căilor de rulare ale inelelor de rulment ce urmează să fie 

supuse testărilor (figura 3.7).  

 

 
Fig. 3.7 Instrumentul TALYROND 73 pentru măsurarea abaterii de la circularitate ale căilor de 

rulare ale inelelor de rulment 

 

   Pentru măsurarea diametrului interior și exterior al inelelor de rulment (figura 3.8) 

s-a utilizat instrumentul ULM 02-600 (care măsoară dimensiuni de la 0,2 mm la 600mm). 

 

 
Fig. 3.8.  Instrumentul ULM 02-600 pentru măsurarea lungimii și a diametrului exterior și 

interior 

 

Instrumentul FORM TALYSURF SERIES 2 de tip PGI (cu laser) s-a folosit pentru 

măsurarea rugozității și a abaterii de la rectilinitate ale inelelor de rulment (figura 3.9). 
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Fig. 3.9. Instrumentul FORM TALYSURF SERIES2 tip PGI (cu laser) pentru măsurarea 

rugozității și a abaterii de la rectilinitate 

 

3.4. Metode utilizate la evaluarea tensiunilor remanente în stratul superficial al inelelor de 

rulmenți 

 

 Metoda incrementală a găurii de foraj și a mărcii tensometrice 

 

Determinarea tensiunilor reziduale pe calea de rulare a inelelor exterioare și interioare de 

rulmenți a fost realizată cu metoda incrementală găurii de foraj și a mărcii tensometrice. Analiza 

tensiunilor reziduale folosind mărcile tensometrice reprezintă o tehnică performantă pentru 

materialele omogene și izotrope. Metoda permite determinarea tensiunilor reziduale 

macroscopice în stratul superficial al pieselor supuse la sarcini statice și dinamice, așa cum sunt 

inelele de rulmenți. căii de rulare a inelelor de rulmenți.  

Metoda găurii de foraj și a mărcii tensometrice este o metodă mecanică pentru măsurarea 

tensiunilor reziduale, fiind încadrată în gama metodelor semidistructive, datorită execuției unor 

găuri de diametru foarte mic, care nu afectează integritatea și funcționalitatea piesei fabricate 

analizată. Metoda găurii de foraj, este utilizată pe scară largă, ieftină, relativ simplă, eficientă și 

extrem de precisă, capabilă să evalueze tensiunile reziduale într-o gamă largă de aplicaţii din 

inginerie [88,89,90,91]. Metoda este standardizată în ASTM E 837[92]. Alte publicații cu 

caracter de referință sunt nota tehnică TN 503 [93] și ghidul NPL No. 53 [94].  

Teoria metodei găurii de foraj a fost stabilită de către Soete [62], Rendler și colab. [92] și 

a fost dezvoltată în continuare, pentru a putea fi aplicată. Metoda de măsurare a deformațiilor 

constă în instalarea unei mărci tensometrice extrem de sensibile pe suprafaţa probei de testare 

(calea de rulare a inelului de rulment) și executarea unei găuri în centrul mărcii tensometrice, în 

jurul căreia materialul se va relaxa, iar deformația măsurată va furniza date pentru calculul 

tensiunilor reziduale.  

Îndepărtarea materialului va provoca o relaxare a tensiunii reziduale în jurul găurii din 

centrul mărcii tensometrice, adică va distruge fosta stare de echilibru şi se va realiza o nouă 

distribuție a tensiunii reziduale în jurul materialulului deformat, mai precis, o detensionare a 

acestuia.  

Tensiunea medie principală [89] şi orientarea ei (σmax, σmin, β) pot fi calculate folosind 

teoria elasticităţii, iar formulele corespunzătoare pot fi exprimate astfel: 

 

         
     

  
 

 

  
√(     )  [    (     )]                                            (6)  

 

    (  )  
    (     )

     
                                                                                                    (7) 
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unde   ,   , și   , sunt deformații obţinute cu ajutorul celor trei mărci tensometrice; A și B sunt 

coeficienţii de detensionare; iar β este unghiul dintre orientarea tensiunii principale σmax şi axa de 

deformare 1 (figura 3.10). 

 

 
Fig. 3.14 Diagrama schematică: (a) simbolizarea metodei; (b) schema mărcii tensometrice [93] 

 

Principiul metodei găurii de foraj si a mărcii tensometrice este prezentat în figura 3.11. 

Metoda în cazul experimentelor noastre constă în executarea unei găuri mici (figura 3.11a), de 

diametrul d0 =1,5 mm în centrul mărcii tensometrice speciale (dm - diametrul mediu al mărcii 

tensometrice), care a fost lipită pe calea de rulare a inelului de rulment analizat. Elementele 

mărcii tensometrice sunt conectate la un indicator de deformații. Un suport de găurit este aliniat 

cu centrul mărcii tensometrice. Găurirea se va executa în 16 trepte (pas de 0,05mm), până la o 

adâncime maximă de 0,8 mm (adâncimea găurii trebuie să fie mai mică decat 0,7 din diametrul 

frezei de găurire), cu măsurarea deformațiilor reziduale la fiecare creștere de adâncime. În urma 

acestei prelucrări se produce o relaxare a materialului din zona găurii, tensiunile reziduale 

existente se vor relaxa și pot supune materialul din zona găurii executate unor deformații.  

Deformația ε1(fig. 3.12.b), este detectată și măsurată cu un indicator de deformații.  

 
Fig. 3.12 Principiul metodei găurii de foraj și a mărcii tensometrice [94] 

 

Valorile măsurate ale deformațiilor reziduale se vor utiliza pentru calculul tensiunilor 

reziduale 𝝈R, care are la baza teoria elasticității (figura 3.12.c) 
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. Rezultatul final reprezintă media integrală a tensiunilor reziduale pe întreaga adâncime a 

găurii. Această metodă este capabilă să detecteze gradienți de tensiune ridicați și nu se limitează 

doar la utilizarea distribuțiilor uniforme de tensiune. 

 

3.5. Concluzii 

 

În acest capitol sunt prezentate mașinile-unelte, sculele și materialele utilizate la prelucrările 

de finisare, aparatele de măsură și control ale inelelor de rulmenți, precum și principalele 

echipamente și sisteme de determinare ale tensiunilor reziduale.  

 Principalele obiective ale producătorilor de rulmenți constau în perfecționarea și 

îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și de prelucrare a mașinilor-unelte și a echipamentelor 

aferente. În cadrul cercetărilor experimentale au fost utilizate mașini și echipamente moderne 

existente în cadrul SC Rulmenți Bârlad SA. 

 Utilajele folosite la operațiile de prelucrare ale căii de rulare a inelelor de rulmenți, prin 

rectificarea de degroșare și strunjire dură sunt următoarele: SASL 200 -mașina de rectificat fără 

centre, pentru rectficarea de degroșare și ECOCA MT 312-CNC-strung CNC, pentru strunjirea 

dură.  

 Dintre materialele de scule așchietoare, nitrura cubică de bor policristalină (PCBN) este 

recomandată pentru prelucrarea materialelor dure ale pieselor.  

 Proprietățile de oboseală ale inelelor de rulment prelucrate pot fi pozitiv îmbunătățite prin 

modificările suprafeței generate la strunjirea dură și rectificarea cu scule PCBN.  

 Ținând cont de condițiile de funcționare la care sunt supuse elementele componente ale 

rulmenților, este necesară utilizarea unor materiale pentru aceste inele, capabile să reziste 

tensiunilor mari, la milioane de cicluri de solicitări și fără uzură semnificativă.  

  Oțelurile de rulmenți, reprezintă materialul preferat pentru fabricarea rulmenților, 

recomandate fiind atât oțelurile călite, cât și oțelurile de cementare. 

 Echipamentele de măsură și control au un rol deosebit atât la finalul operațiilor de 

prelucrare, dar mai ales între fazele interoperatorii, la fabricația rulmenților și în mod special al 

inelelor de rulmenți prelucrați pe mașini-unelte cu comanda numerică (CNC). Principalele 

echipamente de verificare și măsurare ale inelelor de rulmenți sunt: 

-Instrumentul TALYROND 73 pentru măsurarea abaterilor de la circularitate; 

-Instrumentul ULM 02-600 pentru măsurarea lungimii și a diametrului exterior și interior; 

-Instrumentul FORM TALYSURF SERIES 2 de tip PGI (cu laser), utilizat pentru măsurarea 

rugozităților și a abaterilor de rectilinitate. 

 S-a utilizat echipamentul RESTAN MTS3000 pentru realizarea testelor experimentale în 

scopul evaluării tensiunilor remanente pe calea de rulare a inelelor de rulmenți.  

 S-a prezentat metoda incrementală a găurii de foraj si mărcii tensometrice, utilizată 

pentru evaluarea tensiunilor remanente în stratul superficial al căii de rulare a inelelor de rulment 

prelucrate prin rectificare de degroșare și strunjire dură.  
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CAPITOLUL IV 
 

CONTRIBUȚII  EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENȚA 

PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA TENSIUNILOR 

REMANENTE  
 

4.1. Cercetarea experimentală 

 

Scopul acestui capitol este acela de a analiza influența unor parametri tehnologici asupra 

tensiunilor reziduale macroscopice, după prelucrările de finisare prin rectificare de degroșare sau 

strunjire dură a căilor de rulare ale inelelor de rulmenți.  Este recomandat ca aceste experimente 

de evaluare a tensiunilor reziduale din stratul superficial al căilor de rulare ale inelelor de 

rulmenți, să fie făcute în timpul fabricației acestora, înainte de prelucrările finale de 

superfinisare, honuire și a tratamentelor mecanice de detensionare, aceasta constituind elementul 

de noutate și originalitate al cercetărilor experimentale efectuate.  

În studiile experimentale din literatura de specialitate, am constatat unele neclarități 

privind profilurile de tensiuni reziduale generate în urma prelucrărilor finale de rectificare și de 

strunjire dură a oțelulurilor de rulmenți cu durităti mari (61HRC). Scopul experimentelor 

efectuate a fost acela de a clarifica și aceste probleme, pentru două tipuri de suprafață a căilor de 

rulare ale inelelor de rulmenți: rectificată și strunjită dur. 

  

4.1.1. Experimentul nr.1. Teste pentru inelele interioare de rulmenți 

 

4.1.1.1. Stabilirea regimurilor de așchiere pentru prelucrarea inelelor interioare de 

rulmenți 

 

Testele experimentale au fost efectuate după prelucrările de finisare prin rectificare de 

degroșare sau strunjire dură a căilor de rulare ale inelelor de rulmenți. S-a pornit de la 

semifabricatul forjat și s-a obținut inelul de rulment strunjit finit (figura 4.1). Așa cum se vede și 

în schema logica a traseului tehnologic de fabricație (figura 4.2), inelele interioare ale unui 

rulment, au fost supuse unui tratamentul termic de călire și revenire pentru durificarea 

suprafețelor, înainte de prelucrările prin rectificarea de degroșare sau strunjire dură. 

 

 
Fig. 4.1. Schița semifabricatului forjat și strunjit finit al inelului de rulment 
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Fig. 4.2. Traseul tehnologic de fabricație al inelelor de rulmenți 

 

S-au stabilit regimurile de așchiere pentru prelucrările de rectificare a trei inele interioare 

de rulment (probele de testare nr.1, 2 și 3) și de strunjire dură a două inele de rulment (probele de 

testare nr.4 și 5) după obținerea semifabricatelor strunjite și efectuarea tratamentului termic de 

călire și revenire. 

    Prelucrarea probelor de testare nr.1, 2 și 3 prin operațiile de rectificare de degroșare la 

diametrul căii de rulare, s-au executat pe mașina de rectificat SASL 200, folosind un disc abraziv 

de bachelită 500x(2x250)x305-11A60N, parametrii tehnologici utilizați la rectificarea de 

degroșare a căii de rulare a inelelor de rulmenți fiind prezentați în tabelul 4.1. 
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Tabelul 4.1 Parametrii tehnologici utilizați la rectificarea de degroșare a căii de rulare a inelului 

de rulment [95] 

 Adaosul de 

prelucrare 

îndepărtat 

[mm] 

Adâncimea de 

așchiere/trecere 

[mm] 

Numărul de 

treceri 

Turația 

discului 

abraziv 

[rot /min] 

Viteza de 

așchiere  

[m/s] 

Avans/trecere 

[m/min] 

0,30 0,15 2 1200 29,5 0,5 

 

Prelucrarea probelor de testare nr.4 și 5, prin operațiile de strunjire dură la diametrul căii 

de rulare, s-a executat pe strungul tip ECOCA MT 312-CNC, utilizându-se parametrii 

tehnologici prezentați în tabelul 4.2. Scula de așchiere utilizată a fost un cuțit de strung cu 

placuța de așchiere CBN tip VBGW 160404 NU2 (Sumitomo). 

 

Tabelul 4.2 Parametrii tehnologici utilizați la strunjirea dură a caii de rulare a inelului de rulment 

[96] 

Adâncimea de 

așchiere/trecere, 

[mm] 

Adaos de 

prelucrare, 

[mm] 

Numărul de treceri Turația piesei, 

[rot/min] 

Avansul 

longitudinal, 

[mm/min] 

0,05 0,1 2 600 20 

 

4.1.1.2.  Efectuarea experimentelor pentru inelele interioare de rulmenți 
 

Pentru efectuarea testelor experimentale s-au parcurs următoarele etape: 

 Pregatirea echipamentului MTS 3000: 

 Găurirea printr-o secvență complet automatizată. 

 Măsurarea diametrului și a excentricității găurii; 

 Măsurarea deformațiilor reziduale și calcularea tensiunilor reziduale; 

 Dezasamblarea dispozitivului de găurire. 

Pentru testarea experimentală s-a folosit metoda incrementală a găurii de foraj și a marcii 

tensometrice. Metoda a constat în instalarea (lipirea) mărcii tensometrice RY 61 (extrem de 

sensibilă, specială pentru suprafețele curbe), pe suprafaţa căii de rulare a inelului de rulment (în 

stare tensională de echilibru), iar elementele mărcii tensometrice au fost conectate la un indicator 

de deformații, cu rol de măsurare al acestora (figura 4.3). 

 

 
Fig. 4.3. Lipirea mărcii tensometrice pe calea de rulare a inelului de rulment și conectarea 

acesteia la un indicator de deformații 

 

Suportul de găurit a fost aliniat în centrul mărcii tensometrice (figura 4.4), pentru 

executarea unei găuri mici de diametru 1,5 mm, în centrul mărcii tensometrice, folosind o freză 
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de găurire. În timpul operațiilor de găurire, microscopul a fost poziționat perfect axial cu turbina 

de aer de mare viteză.   

 

 
Fig. 4.4. Centrarea frezei de găurit în centrul mărcii tensometrice 

 

Găurirea s-a executat în 16 trepte incrementale (pas de 0.05mm), până la o adâncime 

maximă de 0.8 mm, cu măsurarea deformațiilor la fiecare creștere de adâncime. Îndepărtarea 

materialului a provocat o relaxare a tensiunii reziduale în jurul găurii din centrul mărcii, adică a 

distrus vechea stare de echilibru şi s-a realizat o detensionare a materialului din vecinatatea 

găurii executate, mai precis o nouă distribuție a tensiunii reziduale în jurul materialulului 

deformat. În jurul găurii executate materialul s-a relaxat, iar tensiunile reziduale existente au 

supus zona de material prelucrat unor deformații care au fost detectate și măsurate cu indicatorul 

de deformații. Valorile obținute ale deformațiilor s-au utilizat pentru calculul tensiunilor 

reziduale. 

 În figura 4.5 este prezentat ansamblul sistem MTS 3000 - inel de rulment, pregătit pentru 

efecturea experimentului (partea stângă) și inelul de rulment cu marca tensometrică lipită în 

poziția corespunzatoare experimentului, având legăturile efectuate la indicatorul de deformații și 

la softul de calcul, pentru prelucrarea datelor obținute (partea dreaptă). 

 

 

Fig 4.5. Prezentarea ansamblului inel de rulment-echipament MTS 3000 în poziția de găurire și a 

găurii executate în centrul mărcii tensometrice 

 

În figura 4.6 sunt prezentate cele 5 probe după efectuarea testelor, observându-se clar  

poziția  mărcilor tensometrice lipite pe calea de rulare a inelelor de rulment. 
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Fig. 4.6. Probele de testare (inelele interioare de rulment) după realizarea experimentelor 

 

4.1.1.3.  Măsurarea abaterilor dimensionale și de formă ale inelelor interioare de rulment  

 

Măsurarea abaterilor dimensionale și de formă pentru probele de testare 1, 2 și 3 a fost 

efectuată după operația de rectificare de degroșare, rezultatele fiind prezentate în tabelul 4.3. 

 

Tabelul 4.3 Abaterile dimensionale și de formă pentru inelele de rulmenți, după prelucrarea prin 

rectificarea de degroșare 

Nr. 

Crt. 

Inel de 

rulment 

NU2232 

MA-20 

Diametrul 

căii de 

rulare 

mm 

Abaterea de la 

circularitate 

µm 

Abaterea de la 

rectilinitate 

µm 

Rugozitatea 

Ra 

µm 

Rugozitatea 

Rz 

µm 

1 Proba 1 194,93 2,45  2,686 0,279 2,074 

2 Proba 2 194,93 2,10  1,546 0,296 2,215 

3 Proba 3 194,92 2,35  3,048 0,373 2,640 

 

Măsurarea abaterilor dimensionale și de formă pentru celelalte două inele de rulment 

(probele de testare 4 și 5) s-a efectuat după prelucrarea prin strunjirea dură ale acestora, 

rezultatele fiind prezentate în tabelul 4.4. 

 

Tabelul 4.4 Abaterile dimensionale și de formă pentru inelele de rulmenți după prelucrarea prin 

strunjire dură.  

Nr. 

Crt. 

Inel interior de 

rulment 

NU2232 MA-

20 

Diametrul căii 

de rulare 

mm 

Abaterea de la 

circularitate 

µm 

Abaterea de la 

rectilinitate 

µm 

Rugozitatea 

Ra 

µm 

Rugozitatea 

Rz 

µm 

1 Proba 4 194,87 3,65 5,846 0,221 1,263 

2 Proba 5 194,81 5,45 5,633 0,229 1,151 
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4.1.1.4. Măsurarea deformațiilor reziduale rezultate în urma experimentelor 
 

În cadrul experimentului nr.1 a fost analizată suprafața căii de rulare pentru 3 probe de 

inele de rulmenți, după executarea operației de rectificare de degroșare a căii de rulare a inelelor. 

După cum s-a menționat mai sus, folosind metoda incrementală a găurii de foraj și a mărcii 

tensometrice, precum și Sistemul MTS3000, s-au executat găuri de 1,5mm pe o adâncime de 

0,8mm pe calea de rulare a inelului de rulment, în centrul mărcii tensometrice, operația de 

găurire efectivă executându-se în 16 pași de găurire, cu o creștere de 0.05mm la fiecare pas. 

Măsurarea deformațiilor reziduale s-a realizat la fiecare treaptă de găurire, iar cu ajutorul 

Metodei integrale s-au calculat tensiunile reziduale. Pentru fiecare marcă tensometrică RY61 

amplasată pe calea de rulare a inelelor de rulmenți, s-au măsurat 3 valori ale deformațiilor 

(tabelul 4.5) în 3 puncte distincte (a, b, c) de pe circumferința găurii executate (unghiuri egale cu 

120º). Pentru proba de testare nr.4 (inelul de rulment nr.4) au apărut unele erori de măsurare ale 

deformațiilor reziduale și din aceste motive nu s-a realizat calculul tensiunilor reziduale. In 

rezumat am prezentat tabelul 4.5. 

 

Tabelul 4.5 Deformațiile reziduale măsurate pentru inelul interior de rulment nr. 1 

Nr. crt. Adâncimea de 

măsurare 

[mm] 

Deformația reziduală 

(a) 

ε 

Deformația reziduală 

(b) 

ε 

Deformația reziduală 

(c) 

ε 

1 0,050 3,101 5,097 2,751 

2 0,100 3,479 5,312 2,966 

3 0,150 3,155 5,204 2,670 

4 0,200 3,290 5,258 2,751 

5 0,250 3,182 5,124 1,996 

6 0,300 2,481 4,207 1,106 

7 0,350 0,863 2,831 -0,404 

8 0,400 -0,971 0,998 -2,130 

9 0,450 -2,831 -0,566 -3,883 

10 0,500 -4,422 -2,238 -5,339 

11 0,550 -6,166 -3,533 -6,499 

12 0,600 -8,171 -5,582 -8,387 

13 0,650 -10,301 -7,092 -9,789 

14 0,700 -12,674 -9,303 -11,703 

15 0,750 -14,804 -11,002 -13,240 

16 0,800 -16,827 -12,647 -14,858 

 

4.1.1.5. Calculul tensiunilor reziduale prin Metoda Integrală 

 

 În cazul testelor efectuate pe suprafețele curbe ale inelelor de rulmenți, pentru 

calcularea tensiunilor reziduale minime și maxime, precum și a tensiunilor Tresca și von Misses, 

s-a folosit Metoda integrală. În tabelul 4.6 sunt prezentate rezultatele experimentale pentru proba 

de testare nr.1(inelul de rulment nr.1), pentru inelele nr. 2 și 3, rezultatele fiind prezentate în teza 

de doctorat. În figurile 4.7, 4.8 și 4.9 sunt prezentate graficile tensiunilor reziduale minime și 

maxime, în comparație cu tensiunea von Misses pentru inelele nr.1, 2 și 3. Pentru proba de 

testare nr.4 (inelul de rulment nr.4) nu s-a realizat calculul tensiunilor reziduale, datorită erorii de 

măsurare a deformațiilor. În tabelul 4.7 sunt prezentate rezultatele experimentale pentru inelul de 

rulment nr.5 prelucrat prin strunjire dură, iar in figura 4.10 este prezentat graficul tensiunilor 

reziduale.
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Tabelul 4.6 Tensiunile reziduale  calculate pentru inelul interior de rulment nr.1, prelucrat prin rectificare de degroșare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Adâncimea 

de 

măsurare 

[mm] 

Deformația     

(a) 

ε 

Deformați

a (b) 

ε 

Deformația 

(c) 

ε 

Unghiul α 

[grade] 

Tensiunea 

reziduală minima 

[MPa] 

Tensiunea 

reziduală 

maximă 

[MPa] 

Tensiunea 

Von Misses 

[MPa] 

TensiuneaTresca 

[MPa] 

1 0,025 3,103 5,101 2,764 -47,239 -141,442 -45,297 125,103 141,442 

2 0,075 3,469 5,297 2,913 52,501 -1,418 13,017 13,780 14,435 

3 0,125 3,181 5,227 2,791 19,415 16,172 22,224 19,900 22,224 

4 0,175 3,249 5,255 2,594 66,252 8,487 15,242 13,228 15,242 

5 0,225 3,223 5,078 2,095 75,160 11,416 20,594 17,870 20,594 

6 0,275 2,453 4,281 1,100 -83,185 25,977 29,345 27,815 29,345 

7 0,325 0,889 2,787 -0,410 22,583 47,861 52,439 50,307 52,439 

8 0,375 -1,008 1,007 -2,182 11,994 53,938 58,968 56,621 58,968 

9 0,425 -2,795 -0,616 -3,843 -4,316 46,653 50,143 48,492 50,143 

10 0,475 -4,432 -2,099 -5,266 10,256 36,837 42,186 39,782 42,186 

11 0,525 -6,166 -3,714 -6,667 17,097 36,022 44,508 40,930 44,508 

12 0,575 -8,146 -5,441 -8,228 1,307 51,668 60,868 56,829 60,868 

13 0,625 -10,316 -7,162 -9,875 -16,870 60,799 74,543 68,710 74,543 

14 0,675 -12,669 -9,281 -11,674 10,901 74,862 87,848 82,129 87,848 

15 0,725 -14,806 -11,006 -13,246 -10,865 67,259 80,818 74,964 80,818 

16 0,775 -16,827 -12,647 -14,858 -22,867 71,408 82,381 77,479 82,381 
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Tabelul 4.7 Tensiunile reziduale calculate pentru inelul interior de rulment nr.5 prelucrat prin strunjire dură 

Nr. crt. 
Adâncimea de 

măsurare [mm] 

Deformația 

(a) 

ε 

Deformația 

(b) 

ε 

Deformația 

(c) 

ε 

Unghiul α 

[grade] 

Tensiunea 

reziduală 

minima 

 [MPa] 

Tensiunea 

reziduală maximă 

 [MPa] 

TensiuneaVon 

Misses 

[MPa] 

TensiuneaTresca 

[MPa] 

1 0,025 -1,290 -0,848 -0,727 -14,849 23,234 36,685 32,145 36,685 

2 0,075 2,778 3,518 3,446 -42,731 -129,964 -140,843 -125,652 -129,964 

3 0,125 4,075 4,132 4,837 44,627 -40,06 -9,838 36,159 40,060 

4 0,175 4,684 4,731 5,565 25,725 -2,295 -0,999 1,993 2,295 

5 0,225 6,356 6,561 6,652 -61,918 -32,458 -10,597 28,669 32,458 

6 0,275 7,909 7,984 7,198 -69,741 -25,229 -0,441 25,012 25,229 

7 0,325 8,022 8,076 6,851 -69,196 16,379 25,023 22,013 25,023 

8 0,375 7,290 7,722 6,441 -10,260 26,813 37,691 33,600 37,691 

9 0,425 6,583 7,561 6,288 -15,527 14,749 29,979 25,963 29,979 

10 0,475 5,182 6,701 5,493 -13,464 37,416 51,128 45,837 51,128 

11 0,525 2,977 5,049 4,209 -1,308 57,49 74,967 67,936 74,967 

12 0,575 2,377 4,696 4,434 17,973 13,015 5,92 16,777 18,935 

13 0,625 0,725 3,295 3,534 15,936 44,249 59,506 53,534 59,506 

14 0,675 -12,407 -7,869 -6,745 -11,083 10,252 8,764 9,594 14,432 

15 0,725 -11,200 -7,966 -6,454 63,534 31,547 47,842 38,127 50,762 

16 0,775 -14,480 -11,675 -9,275 39,168 8,246 6,456 7,064 10,764 
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Fig. 4.7. Tensiunile reziduale minime, 

maxime și von Misses pentru inelul 

interior de rulment nr.1 rectificat 

Fig. 4.8. Tensiunile reziduale minime, 

maxime și von Misses pentru inelul 

interior de rulment nr.2 rectificat 

 

 
Fig.4.9. Tensiunile reziduale minime, 

maxime și von Misses pentru inelul 

interior de rulment nr.3 rectificat 

Fig. 4.10. Tensiunile reziduale minime,  

maxime și tensiunea von Misses pentru 

inelul interior de rulment nr.5 strunjit dur 

 

Din figurile 4.7 se observă că pentru inelul interior de rulment nr.1 rectificat, tensiunea 

reziduală minimă (-150 MPa) și cea maximă (-50MPa), sunt de compresiune în stratul superficial 

al căii de rulare a inelului de rulment, până la o adâncime  de 0,07mm. Pentru adâncimi mai mari 

de 0,07mm se observă că tensiunile reziduale devin de tracțiune (figura 4.8 și 4.9), ajungând la 

valori în jur de 140MPa la adâncimi de 0,8mm, ce pot fi  dăunătoare în cazul cumulării acestora 

cu tensiunile apărute datorită sarcinilor din timpul funcționării rulmentului, existând pericolul 

declanșării unor microfisuri în suprafața căii de rulare a inelului de rulment. 

În figura 4.10 se observă că în cazul inelului interior de rulment nr.5, a cărei cale de 

rulare a fost prelucrată prin strunjire dură, valorile tensiunii reziduale  maxime (-140MPa)  și  

minime (-130MPa) sunt de compresiune în stratul superficial, iar în adâncimea suprafeței 

prelucrate există o oscilație a tensiunilor reziduale de compresiune și tracțiune cu valori mici, 

menținându-se în jurul valorii zero.  

 În tabelele și graficele prezentate se observă că valorile tensiunilor Von Misses, atât în 

cazul rectificării de degroșare, cât și a strunjirii dure, sunt foarte apropiate de valorile tensiunilor 

reziduale, graficele acestora având aceeași formă. 

Din analiza abaterilor dimensionale și de formă ale inelelor de rulmenți, prelucrate prin 

rectificare de degroșare și strunjire dură, se observă că acestea variază de la un inel la altul, iar 

ele se datorează în mare măsură tensiunilor reziduale generate la prelucrările anterioare, inclusiv 

a tratamentului termic de călire și revenire.  Strunjirea dură de precizie a oțelului de rulment 
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permite obținerea unei rugozități mai mici a suprafeței căii de rulare a inelelor de rulment 

(Rz=1,15um), în comparație cu rugozitatea obținută în cazul rectificării de degroșare 

(Rz=2,64um, pentru inelul rectificat nr.3). 

 

4.1.2. Experimentul nr.2. Teste pentru inelele exterioare de rulmenți 

 

4.1.2.1. Stabilirea regimurilor de așchiere pentru prelucrarea inelelor exterioare de 

rulmenți 
 

Inelele exterioare de rulmenți cod N5181-10, (probele de testare 1,2,3,4 si 5), au fost 

prelucrate folosind același traseu tehnologic de fabricație asemănător inelelor de rulment 

interioare. În schema logică a traseului tehnologic s-a pornit de la semifabricatul forjat și s-a 

obținut inelul de rulment strunjit finit (figura 4.11).  

 

 
Fig. 4.11. Schițele semifabricatului forjat și rectificat finit ale inelului exterior de rulment 

 

Pentru experimentul nr. 2, prelucrarea probelor de testare (5 inele exterioare de rulment-

cod N5181-10) prin operațiile de rectificare de degroșare la diametrul căii de rulare, s-a executat 

pe mașina de rectificat rotund exterior tip SIP-315, folosindu-se ca scula așchietoare un disc 

abraziv 250x80x75/66A80/16K5V217. În tabelul 4.8 sunt prezentați parametrii tehnologici 

utilizați la rectificarea de degroșare a căii de rulare a inelelor de rulmenți. 

   

Tabelul 4.8 Parametrii tehnologici utilizați la rectificarea de degroșare a căii de rulare ale inelelor 

exterioare de rulmenți 
Media pentru adaosul 

de prelucrare 

îndepărtat, 

mm/raza 

Adâncimea 

de 

așchiere/tre

cere, [mm] 

Adaosul de 

prelucrare 

[mm] 

Numărul 

de treceri 

Viteza 

discului 

abraziv, 

[m /min] 

Viteza de 

așchiere, 

[m/s] 

Avans s 

/trecere, 

[mm/min] 

0,575 0,05 1,15 12 80 35 0,5 

 

4.1.2.2.  Efectuarea experimentelor pentru inelele exterioare de rulmenți 

 

Determinarea tensiunilor remanente a fost realizată folosind echipamentul MTS3000 și 

metoda găuririi incrementale a găurii de foraj și a mărcii tensometrice. Pentru efectuarea testelor 

experimentale au fost parcurse aceleași etape ca la experimental de testare nr.1. Pentru precizia 

experimentelor, inelul exterior de rulment a fost fixat într-un suport proiectat și executat special 

pentru realizarea testărilor, la experimentul nr. 2 (figura 4.12). Tipul mărcii tensometrice utilizate 

este tot RY-61. Tot în figura 4.12 este prezentat ansamblul suport de fixare-inel de rulment-

echipament MTS3000, pentru determinarea tensiunilor reziduale pe calea de rulare a inelului. 
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Fig.4.12. Fixarea inelului de rulment în dispozitivul de testare. Prezentarea ansamblului suport 

de fixare-inel de rulment-echipament MTS3000, pentru determinarea tensiunilor reziduale 

 

Metoda experimentală constă în lipirea mărcii tensometrice RY 61 pe suprafaţa căii de 

rulare a inelului exterior de rulment, iar elementele mărcii tensometrice au fost conectate la un 

indicator de deformații (figura 4.13a). Suportul de găurit în care este montată freza de găurire cu 

con inversat de diametru 1,5 mm, a fost aliniat în centrul mărcii tensometrice (figura  4.13b), 

pentru executarea găurii.. S-au parcurs aceleasi etape ca la experimentul nr.1. 

 

 
                                             a                                                                  b 

Fig. 4.13. Marca tensometrică lipită pe calea de rulare a inelului de rulment și conectarea 

acesteia la indicatorul de deformații (a); centrarea suportului de găurit în centrul mărcii 

tensometrice (b) 

 

4.1.2.3. Măsurarea abaterilor dimensionale și de formă ale inelelor exterioare de rulmenți 

după prelucrare 

 

Măsuratorile abaterilor dimensionale a inelelor exterioare de rulmenți au fost efectuate 

după operația de rectificare de degroșare a inelelor exterioare de rulmenți. Rezulatatele sunt 

prezentate în tabelul 4.9. 

 

Tabelul 4.9 Abaterile dimensionale și de formă pentru inelele exterioare de rulmenți după 

prelucrarea prin rectificare de degroșare 
Nr. 

crt. 

Inel de rulment 

exterior N5181-10 

Diametrul 

căii de 

rulare 

mm 

Abaterea de la 

rectilinitate 

µm 

Rugozitatea 

Ra 

µm 

Rugozitatea 

Rz 

µm 

1 Proba 1 479,965 5,5656 0,4786 3,2272 

2 Proba 2 479,971 5,4285 0,9574 4,2466 

3 Proba 3 479,955 5,5080 0,5533 3,7804 

4 Proba 4 479,959 5,0863 0,5505 3,5075 

5 Proba 5 479,930 5,2031 0,4818 3,1404 
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4.1.2.4. Măsurarea deformațiilor reziduale ale inelelor exterioare de rulmenți 
 

În cadrul experimentului nr.2 a fost analizată suprafața căii de rulare pentru 5 probe de 

inele exterioare de rulmenți, după executarea operației de rectificare de degroșare a căilor de 

rulare ale inelelor. După cum s-a menționat mai sus, folosind metoda incrementală a găurii de 

foraj și a mărcii tensometrice, precum și echipamentul MTS300, s-au executat pe calea de rulare 

a inelului de rulment în centrul mărcii tensometrice, găuri de 1,5mm pe o adâncime de 0,8mm, 

operația de găurire efectivă executându-se în 16 pași de găurire, cu o creștere incrementală de 

0,05mm la fiecare pas.  

Măsurarea deformațiilor s-a realizat la fiecare treaptă de găurire, iar cu ajutorul Metodei 

integrale s-au calculat tensiunile reziduale. Pentru fiecare marcă tensometrică amplasată pe calea 

de rulare a inelului de rulment s-au obținut 3 valori ale deformațiilor reziduale (tabelul 4.10 

pentru inelul de rulment exterior nr.1), în 3 puncte distincte (a,b,c) aflate la distanțe egale 

(unghiuri 120º) pe circumferința găurii executate. Valorile deformațiilor reziduale pentru inelele 

de rulment nr. 2, 3, 4 și 5 sunt prezentate in teză. 

 

Tabelul 4.10 Deformațiile reziduale măsurate pentru inelul exterior de rulment nr.1 
Nr. 

crt. 

Adâncimea de măsurare 

[mm] 

Deformația (a) 

ε 

Deformația (b) 

Ε 

Deformația (c) 

Ε 

1 0,050 -0,998 -4,746 -1,888 

2 0,100 -17,258 -6,499 -19,443 

3 0,150 -33,870 -8,980 -41,582 

4 0,200 -35,838 -1,427 -47,622 

5 0,250 -34,517 -17,124 -46,112 

6 0,300 -34,085 -17,717 -44,737 

7 0,350 -33,735 -17,798 -43,901 

8 0,400 -33,708 -17,204 -43,685 

9 0,450 -34,193 -16,288 -44,144 

10 0,500 -34,031 -15,883 -44,171 

11 0,550 -33,654 -15,694 -44,225 

12 0,600 -33,573 -15,425 -44,440 

13 0,650 -33,654 -15,290 -44,602 

14 0,700 -33,222 -14,912 -44,575 

15 0,750 -33,249 -14,562 -44,791 

16 0,800 -33,222 -14,103 -45,411 

 

4.1.2.5.  Calculul tensiunilor reziduale prin Metoda Integrală  

 

Sistemul MTS3000, recomandă în cazul testelor efectuate pe suprafețele curbe ale 

inelelor exterioare de rulmenți, folosirea Metodei integrale pentru calcularea tensiunilor 

reziduale minime și maxime și a tensiunilor Tresca și von Misses. Valorile calculate pentru 

tensiunile reziduale în cazul celor 5 inele exterioare de rulmenți, sunt prezentate în tabelul 4.11 

(inelul nr.1 este prezentat in rezumat); pentru celelalte patru inele valorile tensiunilor reziduale 

sunt prezentate in teza de doctorat. În figurile 4.14 sunt prezentate graficile tensiunilor reziduale 

minime și maxime, în comparație cu tensiunea echivalentă von Misses, pentru inelele exterioare 

de rulment nr.1,2,3,4 si 5.  
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Tabelul 4.11 Tensiunile reziduale calculate pentru inelul exterior de rulment nr.1 

 

 

Nr. 

crt. 

Adâncime 

de 

măsurare 

[mm] 

Deformația 

(a) 

ε 

Deformația

(b) 

ε 

Deformația 

(c) 

ε 

Unghiul α 

[grade] 

Tensiunea 

reziduală 

minimă 

[MPa] 

Tensiunea reziduală 

maximă 

[MPa] 

Tensiunea von 

Misses 

[MPa] 

Tensiunea 

Tresca 

[MPa] 

1      0,025 -0,999 4,757 -1,900 -47,075 -85,218 170,319 225,355 255,537 

2      0,075 -17,306 6,431 -19,440 -45,901 130,220 838,853 781,918 838,853 

3      0,125 -33,662 9,174 -41,507 -49,080 102,691 843,286 796,918 843,286 

4      0,175 -36,215 14,137 -47,797 -54,220 -104,622 63,962 147,406 168,583 

5      0,225 -34,254 17,294 -46,009 41,599 -271,630 -115,262 236,134 271,630 

6      0,275 -33,937 17,845 -44,580 38,891 -250,470 -40,033 233,047 250,470 

7      0,325 -34,087 17,549 -44,158 40,295 -128,437 6,163 131,627 134,600 

8      0,375 -33,684 17,222 -43,712 44,200 -70,353 16,616 79,967 86,969 

9      0,425 -33,809 16,525 -43,804 43,379 -78,714 11,257 84,904 89,971 

10      0,475 -34,322 15,720 -43,804 43,997 -42,255 22,819 57,188 65,074 

11      0,525 -33,810 15,580 -44,364 46,823 -84,847 -17,606 77,557 84,847 

12      0,575 -33,157 15,684 -44,085 46,836 -72,010 -16,731 65,273 72,010 

13      0,625 -33,985 15,093 -44,885 37,031 17,476 39,038 33,870 39,038 

14      0,675 -33,081 14,994 -44,454 48,083 -95,595 -26,887 85,388 95,595 

15      0,725 -33,282 14,544 -44,819 44,983 -10,579 18,029 25,054 28,608 

16      0,775 -33,219 14,105 -45,408 60,011 -23,469 7,841 28,219 31,310 
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Fig. 4.14. Tensiunile reziduale minime, maxime și von Misses pentru inelele exterioare de rulment nr.1,2,3,4 

si 5  

4.2. Concluzii 

 

 În capitolul IV sunt prezentate contribuțiile experimentale, care constau în determinarea naturii și 

mărimii tensiunilor reziduale din stratul superficial al căilor de rulare ale inelelor interioare și exterioare de 

rulmenți, precum și influența unor parametri tehnologici asupra generării tensiunilor remanente: 

 Parametri tehnologici utilizați, atât pentru rectificarea de degroșare, cât și pentru strunjirea dură, au 

fost cei recomandați de tehnologia de execuție a inelelor de rulmenți.  

 Probele de testare (inelele de rulmenți) au fost supuse măsurătorilor în timpul procesului de 

fabricație, mai exact imediat după prelucrările de finisare prin rectificare de degroșare sau strunjire dură. Au 

fost supuse experimentelor atât inele interioare, cât și inele exterioare de rulmenți de dimensiuni mari, din 

procesul de fabricație. 

 Au fost efectuate experimente pentru determinarea tensiunilor remanente pe calea de rulare a inelelor 

de rulment, utilizând metoda incrementală a găurii de foraj și a mărcii tensometrice. Determinarea 

tensiunilor remanente din stratul superficial al căii de rulare a inelelor de rulmenți, s-a realizat prin Metoda 

integrală. 
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 Rezultatele obținute au demonstrat faptul că tensiunile reziduale generate au fost de tracțiune 

maximă în stratul superficial al căii de rulare a inelului de rulment, în urma procesului de rectificare de 

degroșare, atât în cazul inelelor interioare de rulmenți, cât și cazul celor exterioare.  

 În cazul suprafețelor prelucrate prin strunjire dură sunt generate tensiuni reziduale de 

compresiune maxime în stratul superficial și tensiuni reziduale minime de compresiune și tracțiune în 

adâncimea materialului. 

 Abaterile dimensionale și de formă a inelelor prelucrate se datorează tensiunilor reziduale 

generate la prelucrările anterioare prin așchiere, dar și forțelor de așchiere și a celor de strângere, acestea 

încadrându-se în toleranțele prescrise în tehnologia de execuție. Majoritatea acestor abateri sunt 

eliminate parțial sau total în etapele finale de finisare ale inelelor de rulmenți.  
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CAPITOLUL V 
 

CONTRIBUȚII TEORETICE PRIVIND INFLUENȚA PARAMETRILOR 

TEHNOLOGICI ASUPRA TENSIUNILOR REMANENTE  
 

5.1. Simularea numerică a prelucrării de finisare prin strunjire dură  

 

Scopul acestui capitol este de  a crea un model numeric dinamic pentru analiza influenței 

parametrilor tehnologici  asupra tensiunilor  reziduale generate la prelucrările de finisare prin strunjire 

dură ale inelelor de rulmenți și validarea acestui model prin compararea cu rezultatele experimentale. Au 

fost modelate numeric tensiunile reziduale generate de efectele mecanice și termice ale strunjirii dure în 

stratul superficial al suprafaței prelucrate a căilor de rulare ale inelelor de rulmenti.  

 

5.1.1. Crearea modelului de simulare 

 

Pentru a analiza influența parametrilor tehnologici  asupra tensiunilor  reziduale generate la 

prelucrările de finisare prin strunjire dură a căii de rulare ale inelelor de rulmenți, am efectuat o simulare 

numerică prin metoda de analiză cu element finit, utilizând pachetul de programe AdvantEdge [99], 

recomandat pentru simularea numerică în cazul prelucrărilor prin așchiere a metalelor. Interfața pachetului 

de programare AdvantEdge este clară și simplă, existând posibilitatea efectuării de simulări atât în 2D, cât și 

în spațiul 3D (figura 5.1).  

 

 
Fig. 5.1 Interfața pachetului de programare AdvantEdge 

 

Programul AdvantEdge folosește propriile modele matematice, permițând un grad rezonabil de 

flexibilitate. Cu ajutorul acestor modele matematice sunt stabiliți parametrii de intrare ai procesului 

(parametrii tehnologici) și ca date de ieșire au fost calculate valorile și distribuția tensiunilor reziduale. Au 

fost modelate numeric tensiunile reziduale generate de efectele mecanice și termice ale strunjirii dure, atât în 

stratul superficial al suprafaței prelucrate, cât și în adâncimea suprafeței căilor de rulare ale inelelor de 

rulmenți. Au fost luate în considerare proprietățile termo-elasto-plastice ale materialului de prelucrat. A fost 

utilizat modelul de material constitutiv Johnson-Cook, cât și procesorul ALE (Lagrangian, Eulerian,) pentru 

simularea procesului de prelucrare prin strunjire dură și pentru creșterea precizia soluției de discretizare în 

zonele de deformare ridicată. 
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Procesorul ALE (Lagrange-eulerian) permite discretizarea adaptivă, existând posibilitatea 

remodelării atât a nodurilor rețelei, cât și a parametrilor tehnologici de intrare (deformații ale materialului, 

raza la vârf a tăișului sculei așchietoare, adâncimea de așchiere, avansul, viteza de așchiere). Aplicația 

AdvantEdge are un postprocesor, TecPlot care permite achiziția datelor. Programul are posibilitatea de a 

extrage valorile tensiunilor reziduale punctuale pe adâncimea materialului prelucrat.  

 

5.1.2. Prezentarea modelului de simulare a strunjirii dure 

 

A fost creat un model geometric 3D iar pentru simularea dinamică a procedeului de strunjire dură, a 

fost luată în considerare o porțiune din inelul de rulment sub forma unui paralelipiped, alegerea fiind 

recomandată în cazul inelelor de rulmenți de dimensiuni mari (figura 5.2). Simularea prelucrării a fost 

efectuată prin simularea pas cu pas a prelucrării de strunjire dură, fiind adoptați ca parametri de intrare și 

setul de parametri tehnologici utilizați experimental. Pentru inelele de rulmenți de dimensiuni mari, cum 

sunt cele pe care s-au efectuat experimentele, erorile induse de această ipoteză sunt reduse.  

Materialul selectat este un oțel de rulment, conform standard SR EN ISO 683-17:2002 iar ca sculă 

așchietoare a fost utilizată un cuțit de strung cu plăcuță de așchiere din nitrură cubică de bor (CBN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2 Schema de modelare numerică 3D și alegerea parametrilor de simulare 

 

Geometria plăcuței cuțitului de strung este prezentată în figura 5.3 (unghiul de degajare este 0°, iar 

unghiul de așezare (5°). Temperatura exterioară a fost considerată 20°C. Prin crearea modelului de simulare 

ortogonal al strunjirii dure s-a redus substanial timpul de calcul. 

 

           
Fig.5.3. Geometria plăcuței cuțitului de strung 
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Valorile parametrilor variabili utilizați pentru modelarea cu element finit sunt prezentați în tabelul 5.1.  

 

Tabelul 5.1 Valorile parametrilor de proces utilizați pentru simularea numerică  

Nr. 

Crt. 

Metoda de 

analiză 

utilizată 

Avansul 

[mm/rot] 

Viteza de 

așchiere 

[m/min] 

Adâncimea de 

așchiere 

[mm] 

Raza la vârf a tăișului  

[mm] 

1 Simulare 

Numerică 

0,033; 0,066; 0,33 367; 734 0,05; 0,1; 0,5 0,02; 0,04 

 

Calitatea rezultatelor simulărilor  numerice sunt în mare măsură dependente de corecta selecţie a 

proprietăţilor mecanice și termo-fizice ale materialului de prelucrat, precum şi a condițiilor de contact sculă 

așchietoare-așchie și interfaţa piesă de prelucrat-sculă așchietoare. Programul a utilizat criteriul de 

plasticitate Drucker-Prager, coeficienții materialului piesei fiind luați din biblioteca aplicației. Discretizarea 

s-a realizat cu elemente de tip tetraedru (figura 5.4), iar valorile stabilite sunt redate în figura 5.5. Mărimea 

elementelor este diferită: în zonele supuse prelucrării prin așchiere mărimea elementelor a fost mult mai 

mică, spre deosebire de zonele îndepărtate în care mărimea acestora este mai mare (figura 5.6).Simularea 

procesului de strunjire dură permite, de asemenea, calculul forței de așchiere, Fz. 

 

 
Fig. 5.4 Discretizarea unei porțiuni din inelul de rulment de forma unui paralelipiped 

 

 
          Fig. 5.5 Valorile utilizate pentru discretizarea rețelei 
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Fig. 5.6 Rezultatele modelării cu element finit. 

 

După terminarea simulărilor numerice, s-a efectuat achiziția datelor prin utilizarea subprogramului 

―TECPLOT‖ încorporat in programul Advantedge, care permite reprezentarea tensiunilor reziduale pe 

adâncimea suprafeței prelucrate, evidențiindu-se astfel mărimea zonei stratului superficial influențat de 

tensiunile reziduale (fig. 5.7). 

 

 
 

Fig. 5.7. Variația tensiunilor reziduale pe adâncimea suprafeței prelucrate [100] 

 

Cu datele numerice s-au obținut graficele de variație a tensiunilor reziduale pe adâncimea suprafeței 

prelucrate. De asemenea, valorile tensiunii reziduale (minimă, maximă și echivalentă după criteriul von 

Mises) au fost importate în fișiere Excel. 
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5.2. Influența unor parametri tehnologici asupra tensiunilor reziduale, la simularea numerică a 

prelucrării de finisare prin strunjire dură a inelelor de rulmenți  

 

5.2.1. Influența avansului  

 

Pentru trei  avansuri diferite (f1= 0,033mm/rot; f2= 0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere 

  = 367 m/min, raza la vârf a tăișului sculei de   = 0,02mm, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm,    = 

0,1mm si    = 0,5mm, au fost estimate valorile tensiunilor reziduale pe o adâncime de măsurare de 1,5mm 

în materialul prelucrat. Valorile tensiunii reziduale numerice sunt prezentate în tabelul 5.2, iar graficile 

tensiunilor reziduale numerice sunt prezentate în figura 5.8. 

 

Tabelul 5.2 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa], pentru diferite avansuri (f1= 0,033mm/rot; f2= 

0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere   = 367 m/min, raza la vârf a tăișului sculei    = 0,02mm, 

adâncimi de prelucrare    = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm. 

Adancime 

de 

masurare [mm] 

Avans [mm/rot] 

0,033 0,066 0,33 0,033 0,066 0,33 0,033 0,066 0,33 

   = 0,05mm    = 0,1mm    = 0,5mm 

0,05 33,73 -555,6 8,66 -31,83 -323,16 0,98 2,14 -506,43 -498,43 
0,1 24,77 28,12 -185,1 27,78 -12,86 -337,27 50,72 -0,32 -558,29 
0,15 11,75 31,78 -108,44 6,18 8,42 -180,73 46,92 15,88 -206,92 
0,2 2,2 28,42 -18,47 9,59 25,33 -55,34 35,54 37,37 75,77 
0,25 1,61 23,91 -7,48 13,83 32,84 -25,67 27,53 27,62 106,4 
0,3 1,57 31,75 -4,61 2,45 35,54 -2,4 17,23 39,76 98,8 
0,35 3,81 13,96 0,44 3,74 28,48 -0,55 21,27 54,85 67,05 
0,4 0,94 6,73 4,07 -0,5 34,97 1,73 16,24 26,49 59,53 
0,45 1,23 8,31 9,12 0,66 13,27 7,64 13,66 37,46 61,79 
0,5 2,87 10,55 11,25 1,44 13,11 12,86 13,81 3,4 64,11 
0,55 2,98 12,25 12,95 3,00 11,59 17,02 14,34 30,68 57,7 
0,6 2,99 11,43 14,65 4,15 10,81 16,67 14,86 29,11 51,2 
0,65 4,57 10,49 16,35 4,77 9,9 16,27 14,45 25,52 45,09 
0,7 5,41 10,45 15,41 4,9 8,77 16,93 14,37 23,33 39,67 
0,75 5,00 9,5 13,92 4,5 7,53 17,03 13,97 22,33 34,34 
0,8 4,72 9,01 12,42 4,11 6,28 14,65 13,56 18,07 29,94 
0,85 4,43 8,4 10,92 3,71 5,17 12,27 12,61 13,81 25,54 
0,9 4,1 7,67 9,43 3,31 4,63 9,9 11,01 12,28 21,14 
0,95 3,82 7,13 8,41 2,91 4,11 7,5 9,4 10,76 16,74 
1,0 3,67 6,58 6,97 2,51 3,54 4,65 7,38 9,27 12,34 

1,5 -1,17 -3,99 -6,29 -1,63 -2,09 -2,55 -3,52 -6,27 -32,05 
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Fig. 5.8. Tensiunea reziduală numerică funcție de adâncimea de măsurare pentru trei diferite avansuri (f1= 

0,033mm/rot; f2= 0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere,   = 367 m/min, raza la vârf a tăișului 

sculei de   = 0,02mm, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm. 

 

Se poate observa că pentru avansuri mai mari, tensiunile reziduale sunt de compresiune în stratul 

superficial, având valori absolute cu atât mai mari cu cât adâncimea de prelucrare este mai mare (de la valori 

ale tensiunii reziduale de 350MPa în cazul unei adâncimi de prelucrare de 0,1mm, valorile acesteia cresc la 

(500-580)MPa pentru o adâncime de prelucrare de 0,5mm). La avansuri mici (0,033mm/rot), tensiunile 

reziduale sunt de tracțiune ( întindere) și se manifestă pănă la o adâncime de maxim 0,2mm. Pentru avans de 

0,066mm/rot, până la adâncimea de 0,1 mm, tensiunile reziduale sunt de compresiune, iar adâncimea la care 

tensiunile reziduale se manifestă se dublează (0,4mm). 

Pentru aceeași parametri, dar cu o rază la vârf a tăișului sculei de așchiere mai mare   = 0,04mm, au 

fost estimate tensiunile reziduale pe o adâncime de măsurare de 1,5mm, acestea fiind prezentate în tabelul 

5.3, iar graficul tensiunilor reziduale numerice a fost prezentat în figura 5.9. 

 

Tabelul 5.3 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa], pentru diferite avansuri (f1= 0,033mm/rot; f2= 

0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere   = 367 m/min, raza la vârf a tăișului sculei    = 0,04mm, 

adâncimi de prelucrare    = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm 

Adancime 

de 

masurare 

[mm] 

Avans [mm/rot] 

0,033 0,066 0,33 0,033 0,066 0,33 0,033 0,066 0,33 

   = 0,05mm    = 0,1mm    = 0,5mm 

0,05 -335,22 -468,82 -309,04 -469,12 -587,73 -309,04 -95,85 -534.02 -377.6 
0,1 46,18 -95,61 -565,03 54,45 -99,86 -565,03 32,41 -103.95 -554.1 
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0,15 67,48 33,55 -296,77 84,91 35,49 -296,77 40,2 39.72 -351.25 

0,2 77,85 45,63 -53,88 87,37 41,83 -53,88 24,39 42.18 -65.67 
0,25 71,48 44,09 100,61 75,99 45,34 100,61 22,00 45.91 114.61 
0,3 68,39 40,56 119,41 73,92 48,44 119,41 16,05 50.98 111.59 

0,35 55,06 40,57 105,94 68,55 39,06 105,94 16,12 39.26 79.19 
0,4 46,18 24,27 87,8 62,08 39,53 87,8 5,27 38.27 72.9 

0,45 45,18 22,09 88,04 47,97 37,54 88,04 2,57 34.63 71.56 
0,5 41,85 19,27 83,98 44,29 31,07 83,98 6,02 30.33 71.22 

0,55 38,83 16,97 75,62 41,51 25,74 75,62 6,42 23.79 70.46 
0,6 36,8 17,69 71,39 35,49 16,19 71,39 6,96 19.22 65.41 

0,65 34,8 16,81 65,91 31,67 17,06 65,91 6,99 17.52 62.88 
0,7 32,39 14,65 57,56 28,9 16,2 57,56 6,65 15.59 57.5 

0,75 29,93 13,39 49,2 25,99 14,23 49,2 6,13 13.5 47.54 
0,8 27,37 12,81 42,98 23,08 12,26 42,98 5,62 11.41 40.96 

0,85 25,23 12,23 37,34 20,64 11,19 37,34 5,1 10.13 32.7 
0,9 23,12 11,6 31,71 18,68 10,73 31,71 4,58 9.85 27.32 

0,95 21,00 9,91 26,07 16,72 10,17 26,07 4,06 9.3 22.09 
1,0 18,88 8,00 17,47 14,51 9,3 17,47 3,54 8.46 16.78 

1,5 -9,31 -5,98 -15,96 -8,4 -4,65 -15,96 -2,72 -6.93 -29.13 

 

În aceleași condiții de simulare, dar cu o rază la vârf a tăișului sculei așchietoare de   = 0,04mm, se 

observă ca tensiunile reziduale sunt de compresiune, cu valori absolute maxime mai mari (300-600MPa). 

Pentru avansuri mici (0,033 și 0,066)mm/rot, adâncimea la care apar tensiuni reziduale de compresiune este 

0,1mm, respectiv 0,15mm. La avansuri mari (0,33mm/rot), tensiunile reziduale apar până la o adâncime de 

0,25mm. În zona avansurilor mici (0,033-0,066)mm/rot și al adâncimilor de așchiere mici (0,1-0,2)mm, 

tensiunile de întindere scad cu creșterea avansului, tendință care poate fi explicată prin timpul mai redus al 

deformării în urma tasării stratului superficial de către vârful sculei așchietoare în cazul creșterii avansului. 

 

 
Fig. 5.9 Tensiunea reziduală numerică funcție de adâncimea de măsurare pentru diferite avansuri (f1= 

0,033mm/rot; f2= 0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere,   = 367 m/min, raza la vârf a tăișului 

sculei de   = 0,04mm, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm. 
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 Pentru o viteza de așchiere mai mare, având valoarea de   = 734 m/min adâncimea de prelucrare de 

   = 0,05mm, trei avansuri diferite (f1= 0,033mm/rot; f2= 0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), iar raza la vârf a 

tăișului inserției sculei de   = 0,02mm si   = 0,04mm, au fost estimate tensiunile reziduale pe o adâncime de 

măsurare în materialul prelucrat de 1,5mm, acestea fiind prezentate în tabelul 5,4 și graficul tensiunilor 

reziduale numerice a fost prezentat în figura 5.10. 

 

Tabelul 5.4 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa], pentru diferite avansuri (f1= 0,033mm/rot; f2= 

0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere   = 734 m/min, raza la vârf a tăișului sculei   = 0,02mm si 

   = 0,04mm, adâncime de prelucrare    = 0,05mm. 

Adancime 

de masurare 

[mm] 

Avans [mm/rot] 

0,033 0,066 0,33 0,033 0,066 0,33 

  = 0,02mm    = 0,04mm 
0,05 -12,42 -384,54 20,45 -185,52 -614,70 -516.11 
0,1 -22,12 -17,01 -330,74 -16,69 -140,99 -464.32 

0,15 -34,07 4,41 -255,54 -22,58 -29,44 -370.42 

0,2 -20,28 6,94 -65,88 -23,21 -3,52 -131.06 
0,25 -30,35 3,35 -38,11 -31,53 -1,04 69.96 
0,3 -19,46 2,32 17,22 -26,44 6,71 94.62 

0,35 -8,97 -7,55 27,63 -17,70 11,91 83.66 
0,4 -17,02 -0,81 30,28 -21,13 7,61 49.83 

0,45 -17,47 -2,76 29,50 -19,32 7,29 43.54 
0,5 -15,06 -4,52 30,66 -12,08 5,57 47.15 

0,55 -14,00 -1,98 31,23 -11,77 4,23 45.95 
0,6 -13,02 -0,62 28,30 -10,42 3,23 43.86 

0,65 -12,05 -0,09 22,00 -8,67 4,50 41.78 
0,7 -11,12 0,43 10,60 -7,99 2,27 39.32 

0,75 -10,05 0,60 7,02 -7,57 1,20 36.7 
0,8 -8,98 0,73 8,14 -7,14 -0,47 30.02 

0,85 -7,91 0,87 9,26 -6,72 -0,72 25.51 
0,9 -6,94 0,72 10,39 -6,29 -0,78 21.39 

0,95 -5,78 0,68 10,16 -5,87 -0,84 15.39 

1,0 -4,71 0,64 7,65 -5,45 -0,9 9.4 

1,5 3,21 0,11 -4,30 4,55 -0,03 -19.14 

 

 

 
Fig. 5.10 Tensiunea reziduală numerică funcție de adâncimea de măsurare pentru diferite avansuri (f1= 

0,033mm/rot; f2= 0,066mm/rot; f3= 0,33mm/rot), viteza de așchiere,   = 734 m/min, raza la vârf a tăișului 

sculei de   = 0,02mm și   = 0,04mm, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm. 
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 Pentru avansuri diferite (0,033mm/rot, 0,066mm/rot si 0,33mm/rot), dar cu o viteza de așchiere mai 

mare   = 734 m/min, se observă aceeași creștere a tensiunilor maxime reziduale de compresiune de la 

350MPa la 600MPa (valoare absolută), odată cu creșterea avansului și a razei la vârf a tăișului sculei 

așchietoare. De asemenea, în domeniul avansurilor mici (0,033-0,066mm/rot) în stratul superficial se produc 

preponderent tensiuni de compresiune. La avansul mai mare (0,33mm/rot), la adâncimi de peste 0,25-0,3mm 

iau naștere tensiuni de întindere. Dacă raza la vârful tăișului crește (0,04mm), adâncimea de la care se 

produc tensiuni de întindere scade la 0,25mm. 

 

5.2.2. Influența vitezei de așchiere  

 

 Pentru doua viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 734 m/min), avans constant  f1= 

0,033mm/rot și adâncimea de prelucrare constantă    = 0,05mm,  raza la vârf a tăișului sculei așchietoare de 

  = 0,02mm și   = 0,04mm, au fost estimate tensiunile reziduale numerice pe o adâncime de măsurare de 

1,5mm, acestea fiind prezentate în tabelul 5.5  iar graficul tensiunii reziduale este prezentat în figura 5.11. 

 

Tabelul 5.5 Valorile tensiunii reziduale numerice pentru viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 

734 m/min), avans f1= 0,033mm/rot și adâncimea de prelucrare    = 0.05mm,  raza la vârf a tăișului sculei 

așchietoare    = 0,02mm și   = 0,04mm. 

Adâncime de 

măsurare [mm] 

Viteza de așchiere [m/min] 

367 m/min 734m/min 367 m/min 734m/min 

   = 0,02mm   = 0,04mm 

0,05 33,73 -12,42 -335,22 -185,52 

0,1 24,77 -22,12 46,18 -16,69 

0,15 11,75 -34,07 67,48 -22,58 

0,2 2,2 -20,28 77,85 -23,21 

0,25 1,61 -30,35 71,48 -31,53 

0,3 1,57 -19,46 68,39 -26,44 

0,35 3,81 -8,97 55,06 -17,70 

0,4 0,94 -17,02 46,18 -21,13 

0,45 1,23 -17,47 45,18 -19,32 

0,5 2,87 -15,06 41,85 -12,08 

0,55 2,98 -14,00 38,83 -11,77 

0,6 2,99 -13,02 36,80 -10,42 

0,65 4,57 -12,05 34,80 -8,67 

0,7 5,41 -11,12 32,39 -7,99 

0,75 5,00 -10,05 29,93 -7,57 

0,8 4,72 -8,98 27,37 -7,14 

0,85 4,43 -7,91 25,23 -6,72 

0,9 4,1 -6,94 23,12 -6,29 

0,95 3,82 -5,78 21,00 -5,87 

1,0 3,67 -4,71 18,88 -5,45 

1,5 -1,17 3,21 -9,31 4,55 
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Fig. 5.11. Tensiunea reziduală numerică pentru viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 734 

m/min), avans f1= 0,033mm/rot și adâncimea de prelucrare    = 0.05mm,  raza la vârf a tăișului sculei 

așchietoare    = 0,02mm și   = 0,04mm 

 

 In figura 5.11 se poate observa ca la valori mai mari ale vitezei de așchiere (  = 734 m/min) și ale 

razei la varf a tăișului sculei aschietoare   = 0,04mm, tensiunile reziduale maxime in valoare absolută sunt 

de compresiune cu valori de 200-350 MPa față de 40MPa in cazul unei viteze de aschiere   = 367 m/min și a 

unei raze   = 0,02mm. De asemenea, pentru raze la vârf mici (0,02mm), la viteze mari de așchiere 

(734m/min) tensiunile sunt de compresiune, iar la viteze mai reduse de așchiere (367m/min) tensiunile 

reziduale sunt de întindere. Reducerea timpului de deformare a stratului superficial favorizează apariția 

tensiunilor de compresiune și reducerea mărimii acestora. 

Pentru viteze de așchiere diferite (  = 367 m/min și   = 734 m/min), dar pentru un avans mai mare 

f2= 0,066 mm/rot, adâncimea de prelucrare  de    = 0,05mm, raza la vârf a tăișului sculei așchietoare    = 

0,02mm și   = 0,04mm, valorile tensiunilor reziduale numerice sunt prezentate in tabelul 5.6 și graficul 

acestora in figura 5.12. 

 

Tabelul 5.6 Valorile tensiunii reziduale numerice pentru viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 

734 m/min), avans f2= 0,066mm/rot și adâncimea de prelucrare    = 0.05mm,  raza la vârf a tăișului sculei 

așchietoare    = 0,02mm și   = 0,04mm. 

Adâncime de 

măsurare [mm] 

Viteza de așchiere [m/min] 

367 m/min 734m/min 367 m/min 734m/min 

   = 0,02mm   = 0,04mm 

0,05 -555,60 -384,54 -468,82 -614,7 

0,1 28,12 -17,01 -95,61 -140,99 

0,15 31,78 4,41 33,55 -29,4 

0,2 28,42 6,94 45,63 -3,52 

0,25 23,91 3,35 44,09 -1,04 

0,3 31,75 2,32 40,56 6,71 

0,35 13,96 -7,55 40,57 11,91 

0,4 6,73 -0,81 24,27 7,61 

0,45 8,31 -2,76 22,09 7,29 

0,5 10,55 -4,52 19,27 5,57 

0,55 12,25 -1,98 16,97 4,23 

0,6 11,43 -0,62 17,69 3,23 

0,65 10,49 -0,09 16,81 4,5 

0,7 10,45 0,43 14,65 2,27 

0,75 9,50 0,6 13,39 1,2 

0,8 9,01 0,73 12,81 -0,47 

0,85 8,4 0,87 12,23 -0,72 
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0,9 7,67 0,72 11,6 -0,78 

0,95 7,13 0,68 9,91 -0,84 

1,0 6,58 0,64 8,00 -0,9 

1,5 -3,99 0,11 -5,98 -0,03 

 

 
Fig. 5.12 Tensiunea reziduală numerică pentru viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 734 m/min), 

avans f2= 0,066mm/rot și adâncimea de prelucrare    = 0,05mm,  raza la vârf a tăișului sculei așchietoare    = 

0,02mm și   = 0,04m 

 

 Se constată că la avansul dublu (0,066mm/rot) se menține aceeași constatare de la avansul de 

0,033mm/rot: dublarea vitezei de așchiere conduce la favorizarea apariției tensiunilor de compresiune în 

stratul superficial, cu valori mai mari în cazul creșterii razei la vârf a tăișului. Se oservă că la o creștere a 

vitezei de așchiere în cazul strunjirii dure, precum și a razei la vârf a tăișului sculei așchietoare, sunt 

generate tensiuni reziduale de compresiune în valoare absolută mai mari, în stratul superficial al materialului 

(480-620 MPa). Pentru o creștere substantiala a avansului (f3=0,33mm/rot), viteze de așchiere diferite (  = 

367 m/min și   = 734 m/min), adâncimea de prelucrare de    = 0,05mm, raza la vârf a tăișului  sculei   = 

0,02mm și   = 0,04mm, valorile tensiunilor reziduale numerice sunt prezentate în tabelul 5,7 și graficul 

acestora in figura 5.13. 

 

Tabelul 5.7 Valorile tensiunii reziduale numerice pentru viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 

734 m/min), avans f3= 0,33mm/rot și adâncimea de prelucrare    = 0.05mm,  raza la vârf a tăișului sculei 

așchietoare    = 0,02mm și   = 0,04mm. 

Adâncime de 

măsurare [mm] 

Viteza de așchiere [m/min] 

367 m/min 734m/min 367 m/min 734m/min 

   = 0,02mm   = 0,04mm 

0,05 8,66 20,45 -309,04 -516,11 

0,1 -185,1 -330,74 -565,03 -464,32 

0,15 -108,44 -255,54 -296,77 -370,42 

0,2 -18,47 -65,88 -53,88 -131,06 

0,25 -7,48 -38,11 100,61 69,96 

0,3 -4,61 17,22 119,41 94,62 

0,35 0,44 27,63 105,94 83,66 

0,4 4,07 30,28 87,8 49,83 

0,45 9,12 29,5 88,04 43,54 

0,5 11,25 30,66 83,98 47,15 

0,55 12,95 31,23 75,62 45,95 

0,6 14,65 28,3 71,39 43,86 

0,65 16,35 22,00 65,91 41,78 

0,7 15,41 10,6 57,56 39,32 
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0,75 13,92 7,02 49,2 36,7 

0,8 12,42 8,14 42,98 30,02 

0,85 10,92 9,26 37,34 25,51 

0,9 9,43 10,39 31,71 21,39 

0,95 8,41 10,16 26,07 15,39 

1,0 6,97 7,65 17,47 9,4 

1,5 -6,29 -4,3 -15,96 -19,14 

 

 

Fig. 5.13 Tensiunea reziduală numerică pentru viteze de așchiere diferite (   = 367 m/min și   = 734 m/min), 

avans f3= 0,33mm/rot și adâncimea de prelucrare    = 0,05mm,  raza la vârf a tăișului sculei așchietoare    = 

0,02mm și   = 0,04mm 

 

Pentru o creștere semnificativă a avansului de la 0,066mm/rot la 0,33mm/rot, se observă  in 

adâncimea materialului prezența tensiunilor de tracțiune, dar cea mai mare influență o are tot creșterea razei 

la vârf a tăișului sculei așchietoare de la 0,02mm la 0,04mm, care conduce la o creștere a tensiunilor 

reziduale de compresiune în stratul superficial al materialului de  la 200-300MPa la 600MPa, în cazul unei 

raze de 0,04mm. 

Ca o concluzie privind influența vitezei de așchiere asupra generării tensiunilor reziduale,  la viteza 

de așchiere mare de 734m/min, avans mic de 0,033mm/min, adâncimea de așchiere mică 0,05mm si raza la 

vârf a tăișului inserției de așchiere de 0,02mm și 0,04mm, se constată ca sunt prezente tensiuni reziduale de 

compresiune atat la suprafață (-35MPa) cât și în adâncimea materialului prelucrat, pana la 1,5mm. 

 

5.2.3. Influența geometriei sculei așchietoare  

 

 Influența geometriei sculei așchietoare asupra tensiunilor reziduale la simularea numerică a 

prelucrării prin strunjire dură a inelelor de rulment, s-a analizat utilizând două raze diferite la vârf a tăișului 

sculei    = 0,02mm și   = 0,04mm, la o viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1= 0,033mm/rot și 

adâncimea de prelucrare    = 0,05mm. Rezultatele simulării numerice sunt prezentate în tabelele 5.8 și 

graficul tensiunilor reziduale este prezentat în figura 5.14.  

 

Tabelul 5.8 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru două raze diferite la vârf a tăișului sculei    = 

0,02mm și   = 0,04mm, la o viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1= 0,033mm/rot, f2= 0,066 mm/rot și 

f3=0,33mm/rot, iar adâncimea de prelucrare a fost    = 0,05mm. 

 

Adâncime de 

măsurare [mm] 

Raza de varf a taișului [mm] 

0,02mm 0,04mm 0,02mm 0,04mm 0,02mm 0,04mm 

f1= 0,033mm/rot f2= 0,066 mm/rot f3=0,33mm/rot 

0,05 33,73 -335,22 -555,6 -468,82 8,66 -309,04 
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0,1 24,77 46,18 28,12 -95,61 -185,1 -565,03 
0,15 11,75 67,48 31,78 33,55 -108,44 -296,77 
0,2 2,2 77,85 28,42 45,63 -18,47 -53,88 

0,25 1,61 71,48 23,91 44,09 -7,48 100,61 
0,3 1,57 68,39 31,75 40,56 -4,61 119,41 

0,35 3,81 55,06 13,96 40,57 0,44 105,94 
0,4 0,94 46,18 6,73 24,27 4,07 87,8 

0,45 1,23 45,18 8,31 22,09 9,12 88,04 
0,5 2,87 41,85 10,55 19,27 11,25 83,98 

0,55 2,98 38,83 12,25 16,97 12,95 75,62 
0,6 2,99 36,8 11,43 17,69 14,65 71,39 

0,65 4,57 34,8 10,49 16,81 16,35 65,91 
0,7 5,41 32,39 10,45 14,65 15,41 57,56 

0,75 5,0 29,93 9,5 13,39 13,92 49,2 
0,8 4,72 27,37 9,01 12,81 12,42 42,98 

0,85 4,43 25,23 8,4 12,23 10,92 37,34 
0,9 4,1 23,12 7,67 11,6 9,43 31,71 

0,95 3,82 21,00 7,13 9,91 8,41 26,07 
1,0 3,67 18,88 6,58 8,00 6,97 17,47 
1,5 -1,17 -9,31 -3,99 -5,98 -6,29 -15,96 

 

 

 
Fig. 5.14 Tensiunea reziduală numerică pentru doua raze la varf a taisului diferite (  = 0,02mm și   = 

0,04mm), viteza de așchiere   = 367 m/min, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm și avans f1= 0,033mm/rot,  

f2= 0,066mm/rot și f3= 0,33mm/rot 

 

Influența geometriei sculei așchietoare asupra tensiunilor reziduale la simularea numerică a prelucrării prin 

strunjire dură a inelelor de rulment, s-a analizat de asemenea prin folosirea a două raze de vârf a tăișului   = 
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0,02mm și   = 0,04mm, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm, dar la o viteza de așchiere mai mare   = 734 

m/min si trei  valori ale avansului (f1= 0,033mm/rot,  f2= 0,066mm/rot și f3= 0,33mm/rot). Rezultatele 

simulării numerice sunt prezentate în tabelele 5.9 și graficul tensiunilor reziduale în figura 5.15.  

 

Tabelul 5.9 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru două raze diferite la vârf a tăișului sculei    = 

0,02mm și   = 0,04mm, la o viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1= 0,033mm/rot, f2= 0,066 mm/rot și 

f3=0,33mm/rot, iar adâncimea de prelucrare a fost    = 0,05mm. 

Adâncime de 

măsurare [mm] 

Raza de varf a taișului [mm] 

0,02mm 0,04mm 0,02mm 0,04mm 0,02mm 0,04mm 

f1= 0,033mm/rot f2= 0,066 mm/rot f3=0,33mm/rot 

0,05 -12,42 -185,52 -384,54 -614,7 20,45 -516,11 

0,1 -22,12 -16,69 -17,01 -140,99 -330,74 -464,32 

0,15 -34,07 -22,58 4,41 -29,44 -255,54 -370,42 

0,2 -20,28 -23,21 6,94 -3,52 -65,88 -131,06 

0,25 -30,35 -31,53 3,35 -1,04 -38,11 69,96 

0,3 -19,46 -26,44 2,32 6,71 17,22 94,62 

0,35 -8,97 -17,7 -7,55 11,91 27,63 83,66 

0,4 -17,02 -21,13 -0,81 7,61 30,28 49,83 

0,45 -17,47 -19,32 -2,76 7,29 29,5 43,54 

0,5 -15,06 -12,08 -4,52 5,57 30,66 47,15 

0,55 -14,00 -11,77 -1,98 4,23 31,23 45,95 

0,6 -13,02 -10,42 -0,62 3,23 28,3 43,86 

0,65 -12,05 -8,67 -0,09 4,5 22,00 41,78 

0,7 -11,12 -7,99 0,43 2,27 10,6 39,32 

0,75 -10,05 -7,57 0,6 1,2 7,02 36,7 

0,8 -8,98 -7,14 0,73 -0,47 8,14 30,02 

0,85 -7,91 -6,72 0,87 -0,72 9,26 25,51 

0,9 -6,94 -6,29 0,72 -0,78 10,39 21,39 

0,95 -5,78 -5,87 0,68 -0,84 10,16 15,39 

1,0 -4,71 -5,45 0,64 -0,9 7,65 9,4 

1,5 3,21 4,55 0,11 -0,03 -4,3 -19,14 
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Fig. 5.15.  Tensiunea reziduală numerică pentru doua raze la varf a taisului diferite (  = 0,02mm și   = 

0,04mm), viteza de așchiere   = 734 m/min, adâncimea de prelucrare    = 0,05mm și avans f1= 

0,033mm/rot,  f2= 0,066mm/rot și f3= 0,33mm/rot    

 

       Ca o concluzie a influenței razei la vârf a tăișului sculei așchietoare, este că atît la o rază de 0,02mm 

cît si la raza de 0,04mm, viteza de așchiere mare de 734m/min, adaus de prelucrare mic 0,05mm și avans 

mic de așchiere 0,033mm/rot, tensiunile reziduale sunt de compresiune în stratul superficial de suprafață, cu 

o valoare absolută mai mare între 25MPa și 180MPa la o adâncime de 0,1mm. 

 

5.2.4. Influența adâncimii de prelucrare  

 

Influența adâncimii de prelucrare asupra tensiunilor reziduale la simularea numerică a prelucrării 

prin strunjire dură a inelelor de rulment, s-a analizat într-o primă etapă prin folosirea a trei adâncimi de 

prelucrare (   = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), viteza de așchiere 367m/min,  avans 0,033mm/rot, 

iar raza la vârf a tăișului   = 0,02mm și   = 0,04mm. Valorile tensiunilor reziduale numerice sunt prezentate 

in tabelele 5.10 și 5.11, iar graficul tensiunilor reziduale numerice este prezentat în figura 5.16. 

 

Tabelul 5.10 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru trei adâncimi de prelucrare (   = 

0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1=0,033mm/ rot, raza la 

vârf a tăișului   = 0,02mm. 

Adâncime de măsurare 

[mm] 

Adâncime de prelucrare [mm] 

0,05mm 0,1mm 0,5mm 

0,05 33,73 33,73 2,14 

0,1 24,77 24,77 50,72 

0,15 11,75 11,75 46,92 

0,2 2,2 2,2 35,54 

0,25 1,61 1,61 27,53 

0,3 1,57 1,57 17,23 

0,35 3,81 3,81 21,27 
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0,4 0,94 0,94 16,24 

0,45 1,23 1,23 13,66 

0,5 2,87 2,87 13,81 

0,55 2,98 2,98 14,34 

0,6 2,99 2,99 14,86 

0,65 4,57 4,57 14,45 

0,7 5,41 5,41 14,37 

0,75 5,00 5,00 13,97 

0,8 4,72 4,72 13,56 

0,85 4,43 4,43 12,61 

0,9 4,1 4,1 11,01 

0,95 3,82 3,82 9,4 

1,0 3,67 3,67 7,38 

1,5 -1,17 -1,17 -3,52 

 

Tabelul 5.11 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru trei adâncimi de prelucrare (   = 

0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1=0,033mm/ rot, raza la 

vârf a tăișului   = 0,04mm. 

Adâncime de măsurare 

[mm] 

Adâncime de prelucrare [mm] 

0,05mm 0,1mm 0,5mm 

0,05 -335,22 -469,12 -95,85 

0,1 46,18 54,45 32,41 

0,15 67,48 84,91 40,2 

0,2 77,85 87,37 24,39 

0,25 71,48 75,99 22,00 

0,3 68,39 73,92 16,05 

0,35 55,06 68,55 16,12 

0,4 46,18 62,08 5,27 

0,45 45,18 47,97 2,57 

0,5 41,85 44,29 6,02 

0,55 38,83 41,51 6,42 

0,6 36,8 35,49 6,96 

0,65 34,8 31,67 6,99 

0,7 32,39 28,9 6,65 

0,75 29,93 25,99 6,13 

0,8 27,37 23,08 5,62 

0,85 25,23 20,64 5,1 

0,9 23,12 18,68 4,58 

0,95 21,00 16,72 4,06 

1,0 18,88 14,51 3,54 

1,5 -9,31 -8,4 -2,72 
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Fig. 5.16. Tensiunea reziduală numerică pentru adâncimi de prelucrare (   = 0.05mm,    = 0.1mm si    = 

0.5mm), viteza de așchiere 367m/min, avans 0.033mm/rot,  raza la vârf a tăișului   = 0,02mm și   = 0,04mm 

 

Pentru diferite valori ale adâncimii de prelucrare (   = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), 

viteza de așchiere 367m/min,  avans 0,066mm/rot, iar raza la vârf a tăișului   = 0,02mm și   = 0,04mm sunt 

prezentate valorile tensiunii reziduale numerice în tabelele 5.12 si 5.13 iar graficul tensiunii reziduale 

numerice in figura 5.17. 

 

Tabelul 5.12 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru trei adâncimi de prelucrare (Ap1=0,05mm; 

Ap2=0,1mm; Ap3=0,5mm), viteza de așchiere v1=367m/min, avans f1=0,066mm/rot, raza la vârf a tăișului 

r1=0.02mm. 

Adâncime de măsurare 

[mm] 

Adâncime de prelucrare [mm] 

0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm 

0,05 -555,6 -323,16 -506,43 

0,1 28,12 -12,86 -0,32 

0,15 31,78 8,42 15,88 

0,2 28,42 25,33 37,37 

0,25 23,91 32,84 27,62 

0,3 31,75 35,54 39,76 

0,35 13,96 28,48 54,85 

0,4 6,73 34,97 26,49 

0,45 8,31 13,27 37,46 

0,5 10,55 13,11 36,4 

0,55 12,25 11,59 30,68 

0,6 11,43 10,81 29,11 

0,65 10,49 9,9 25,52 

0,7 10,45 8,77 23,33 

0,75 9,5 7,53 22,33 

0,8 9,01 6,28 18,07 

0,85 8,4 5,17 13,81 

0,9 7,67 4,63 12,28 

0,95 7,13 4,11 10,76 

1,0 6,58 3,54 9,27 

1,5 -3,99 -2,09 -6,27 
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Tabelul 5.13 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru trei adâncimi de prelucrare (   = 

0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1=0,066mm/ rot, raza la 

vârf a tăișului   = 0,04mm. 

Adâncime de măsurare 

[mm] 

Adâncime de prelucrare [mm] 

0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm 

0,05 -468,82 -587,73 -534,02 

0,1 -95,61 -99,86 -103,95 

0,15 33,55 35,49 39,72 

0,2 45,63 41,83 42,18 

0,25 44,09 45,34 45,91 

0,3 40,56 48,44 50,98 

0,35 40,57 39,06 39,26 

0,4 24,27 39,53 38,27 

0,45 22,09 37,54 34,63 

0,5 19,27 31,07 30,33 

0,55 16,97 25,74 23,79 

0,6 17,69 16,19 19,22 

0,65 16,81 17,06 17,52 

0,7 14,65 16,2 15,59 

0,75 13,39 14,23 13,5 

0,8 12,81 12,26 11,41 

0,85 12,23 11,19 10,13 

0,9 11,6 10,73 9,85 

0,95 9,91 10,17 9,3 

1,0 8,00 9,3 8,46 

1,5 -5,98 -4,65 -6,93 

 

 

 

 

 
Fig. 5.17 Tensiunea reziduală numerică pentru adâncimi de prelucrare (   = 0,05mm,    = 0.1mm si    = 

0.5mm), viteza de așchiere 367m/min,  avans 0.066mm/rot, iar raza la vârf a tăișului   = 0,02mm și   = 

0,04mm. 

Pentru aceleași valori diferite ale adâncimii de prelucrare  (   = 0.05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), 

viteza de așchiere   = 367 m/min,  raza la vârf a tăișului   = 0,02mm și   = 0,04mm, și un avans mai mare 
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f1=0,33 mm/rot, sunt prezentate valorile tensiunii reziduale numerice în tabelele 5.14 și 5.15,  iar graficul 

tensiunii reziduale numerice în  figura 5.18. 

 

Tabelul 5.14 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru trei adâncimi de prelucrare (Ap1=0,05mm; 

Ap2=0,1mm; Ap3=0,5mm), viteza de așchiere v1=367m/min, avans f1=0,33mm/rot, raza la vârf a tăișului 

r1=0.02mm. 

Adâncime de măsurare 

[mm] 

Adâncime de prelucrare [mm]  

0,05mm 0,1mm 0.5mm 

0,05 8,66 0,98 -498,43 

0,1 -185,1 -337,27 -558,29 

0,15 -108,44 -180,73 -206,92 

0,2 -18,47 -55,34 75,77 

0,25 -7,48 -25,67 106,4 

0,3 -4,61 -2,4 98,8 

0,35 0,44 -0,55 67,05 

0,4 4,07 1,73 59,53 

0,45 9,12 7,64 61,79 

0,5 11,25 12,86 64,11 

0,55 12,95 17,02 57,7 

0,6 14,65 16,67 51,2 

0,65 16,35 16,27 45,09 

0,7 15,41 16,93 39,67 

0,75 13,92 17,03 34,34 

0,8 12,42 14,65 29,94 

0,85 10,92 12,27 25,54 

0,9 9,43 9,9 21,14 

0,95 8,41 7,5 16,74 

1,0 6,97 4,65 12,34 

1,5 -6,29 -2,55 -32,05 

Tabelul 5.15 Valorile tensiunii reziduale numerice [MPa] pentru trei adâncimi de prelucrare (   = 

0,05mm,    = 0,1mm si    = 0,5mm), viteza de așchiere   = 367 m/min, avans f1=0,33mm/ rot, raza la vârf 

a tăișului   = 0,04mm. 

Adâncime de măsurare 

[mm] 

Adâncime de prelucrare [mm] 

0,05mm 0,1mm 0,5mm 

0,05 -335,22 -309.04 -377.6 

0,1 46,18 -565.03 -554.1 

0,15 67,48 -296.77 -351.25 

0,2 77,85 -53.88 -65.67 

0,25 71,48 100.61 114.61 

0,3 68,39 119.41 111.59 

0,35 55,06 105.94 79.19 

0,4 46,18 87.8 72.9 

0,45 45,18 88.04 71.56 

0,5 41,85 83.98 71.22 

0,55 38,83 75.62 70.46 
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0,6 36,8 71.39 65.41 

0,65 34,8 65.91 62.88 

0,7 32,39 57.56 57.5 

0,75 29,93 49.2 47.54 

0,8 27,37 42.98 40.96 

0,85 25,23 37.34 32.7 

0,9 23,12 31.71 27.32 

0,95 21,00 26.07 22.09 

1,0 18,88 17.47 16.78 

1,5 -9,31 -15.96 -29.13 

 

 

 
Fig.5.18.Tensiunea reziduală numerică pentru adâncimi de prelucrare (   = 0,05mm,    = 0,1mm si    = 

0,5mm), viteza de așchiere 367m/min, avans 0.33mm/rot, iar raza la vârf a tăișului   = 0,02mm și   = 

0,04mm. 

 

5.3. Predicția unor valori optime pentru parametrii la strunjirea dură utilizând rețelele neuronale  

 

Rețelele neuronale artificiale (RNA) se integrează în tehnicile de inteligență artificială și sunt 

utilizate în probleme de clasificare, aproximare de funcții sau predicție/optimizare [100]. Literatura de 

specialitate abundă cu descrieri și structuri de rețele neuronale utilizate pentru predicția unor fenomene, 

procese din diverse domenii: finanțe-bănci, medical, industrie etc. 

O rețea neuronală este definită prin arhitectură, algoritm de funcționare și algoritm de învățare. Din 

punct de vedere al arhitecturii, o rețea neuronală, cunoscută și sub numele de perceptron, este în principiu 

alcătuită dintr-un strat de intrare, unul sau mai multe straturi ascunse și un strat de ieșire (figura 5.19). 

Fiecare strat are unul sau mai mulți neuroni. Neuronii din stratul de intrare primesc semnale din exterior și le 

transmit celorlalte straturi. Cei din straturile ascunse transmit semnale doar in interiorul rețelei neuronale. 

Neuronii din stratul exterior primesc semnale de la straturile ascunse și le transmit în exterior. 

Algoritmul de învățare este definit de algoritmul de transformare a datelor de intrare în cele de ieșire. 

Algoritmul de învățare este definit de modul cum dobândește rețeaua neuronală noi cunoștințe. Cel 

mai utilizat mod de învățare este cel cu propagare înapoi. 
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              Fig. 5.19. Arhitectura unei rețele cu un strat ascuns 

 

În cele ce urmează ne propunem să utilizăm metoda rețelelor neuronale pentru ca, pe baza datelor de 

simulare cu elemente finite, să putem găsi acei parametri la strunjirea dură pentru care tensiunile reziduale 

au o valoare și distribuție favorabilă în exploatarea inelelor de rulmenți. Este cunoscut faptul că este de dorit 

ca în stratul superficial al căii de rulare a inelului să ia naștere tensiuni de compresiune. 

Pentru utilizarea rețelei neuronale am folosit aplicația NeuroSolutions 5.0. Aplicația lucrează cu 

fișiere Excel, ceea ce constituie un avantaj. 

Prima etapă în definirea rețelei a fost introducerea datelor. S-au utilizat 588 seturi de date variabile, 

corespunzătoare a 37 de modelări cu element finit (―experimente‖), dintre care 5 grupe au fost de intrare 

(adâncimea de măsurare, avans, adâncime de așchiere, viteză de așchiere, raza la vârf a tăișului) și una de 

ieșire (tensiunea reziduală). 

S-a ales perceptronul cu 3 straturi (unul ascuns). Cu datele introduse, s-au parcurs fazele de învățare, 

de verificare și de testare, fiecare dintre aceste faze având ponderi de 60% (342 date), 15% (79 date) și 25% 

(105 date) ca data principală avansul (cu influență majoră). S-au testat straturi cu 5, 6 și 7 neuroni, 

rezultatele concordanței putându-se observa în fig. 5.20. 

Din figura 5.20 rezultă că rețeaua cu 7 neuroni pe strat asigură într-o măsură acceptabilă modelul de 

rețea neuronală pentru problema noastră. 

Faptul că procesul de învățare a decurs acceptabil rezultă și din figura 5.20, dar, rezultă și din 

raportul privind rezultatele procesului de învățare și cel de verificare, curbele celor două procese fiind relativ 

apropiate (figura 5.21). 
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Fig. 5.20. Rezultatul testării concordanței: 

a. rețea cu 5 neuroni pe strat; b. rețea cu 6 neuroni pe strat; c. rețea cu 7 neuroni pe strat. 

 
Fig. 5.21. Raportul privind rezultatele procesului de învățare și verificare pentru rețeaua cu 7 neuroni pe strat 

 

Odată ce am realizat rețeaua neuronală îi vom solicita să găsească cu datele cunoscute un set de 

parametri de intrare astfel încât tensiunea reziduală obținută prin prelucrarea acestor parametri să fie minimă 

și de compresiune. Rezultatele furnizate de program sunt prezentate în tabelul 5.16 și figura 5.22. 
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Tabelul 5.16. Valorile optime ale parametrilor de intrare pentru obținerea unei stări de tensiune reziduală 

minimă (și de compresiune) în stratul superficial 

Adâncime 

masurare 

[mm] 

Tensiunea 

reziduală [Mpa] 

Raza la vârf a 

taișului 

[mm] 

Adâncimea 

de prelucrare 

[mm] 

Viteza 

[m/min] 

Avans 

[mm/rot] 

0,05 -12,0 0,02 0,05 700 0,102 

0,1 -20,0 0,02 0,05 700 0,104 

0,15 -30,0 0,02 0,05 700 0,106 

0,2 -40,0 0,02 0,05 700 0,106 

0,25 -5,0 0,02 0,05 700 0,105 

0,3 -75,0 0,02 0,05 700 0,105 

0,35 -90,0 0,02 0,05 700 0,101 

0,4 -120,0 0,02 0,05 700 0,100 

0,45 -160,0 0,02 0,05 700 0,105 

0,5 -200,0 0,02 0,05 700 0,106 

0,55 -290,0 0,02 0,05 700 0,103 

0,6 4,0 0,02 0,05 700 0,102 

0,65 4,0 0,02 0,05 700 0,104 

0,7 3,9 0,02 0,05 700 0,105 

0,75 4,0 0,02 0,05 700 0,109 

0,8 3,0 0,02 0,05 700 0,102 

0,85 2,9 0,02 0,05 700 0,103 

0,9 2,7 0,02 0,05 700 0,103 

0.95 2,5 0,02 0.05 700 0,102 

1 2,2 0,02 0.05 700 0,101 

1.5 10,0 0,02 0.05 700 0,101 

 

 
Fig. 5.22. Graficul unei stări de tensiune reziduală minime (și de compresiune) în stratul superficial 

corespunzătoare valorilor optime ale parametrilor de intrare 

 

Se constată că, pentru un avans de 0,103 mm/rot și o viteză de 700 m/min s-ar obține o stare de 

tensiuni reziduale favorabilă (tensiuni de întindere sub 10 Mpa, iar cele de compresie peste -290 Mpa). 

 

 

 

 



Contribuții privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente  

la fabricația inelelor de rulmenți 

85 
 

5.4. Concluzii 

  

 În capitolul V, s-a obţinut un model de simulare numeric dinamic pentru analiza influenței 

parametrilor tehnologici asupra tensiunilor reziduale generate la prelucrările de finisare prin strunjire 

dură ale inelelor de rulmenți și validarea acestui model prin compararea cu rezultatele experimentale.  

 Au fost modelate numeric tensiunile reziduale generate de efectele mecanice și termice 
ale strunjirii dure în stratul superficial al suprafeței prelucrate a căilor de rulare ale inelelor de 

rulmenti. 

 Pentru simularea procesului de strunjire dură a inelelor de rulmenți și estimarea tensiunilor 

reziduale în adâncimea stratului superficial s-a utilizat pachetul de programe AdvantEdge, program 

specializat pentru modelarea și simularea diverselor procese de așchiere. 

 Materialul inelelor este un oțel de rulment, conform standard SR EN ISO 683-17:2002. 

Analiza cu element finit a utilizat proprietățile termo-elasto-plastice ale materialului de prelucrat 

(utilizarea modelului de material constitutiv Johnson-Cook).  

 Din analiza influenței parametrilor de lucru asupra mărimii și tipului tensiunilor 

reziduale rezultate prin simularea cu elemente finite putem trage următoarele conluzii: 

1. Avansul de așchiere este un factor important în mărimea și sensul tensiunilor reziduale generate în 

stratul superficial. Când adâncimea de așchiere este mică (0,05mm) influența avansului este, în 

general, redusă. La adâncimi mai mari de 0,2 mm a stratului superficial, tensiunea remanentă este 

practic nulă. La o adâncime de prelucrare de 0,1mm, avansul mic conduce la tensiuni reziduale 

reduse, iar cu un avans dublu (0,066mm/rot) generează tensiuni reziduale mai mari și o dublare a 

adâncimii în stratul superficial la care acestea se manifestă. 

2. Creșterea vitezei de așchiere, în general, reduce tensiunile remanente și adâncimea la care acestea se 

propagă. Reducerea timpului de deformare plastică în zona de așchiere ar fi o explicație a acestei 

influențe a vitezei de așchiere asupra mărimii tensiunilor remanente. 

3. Utilizarea unui tăiș cu rază la vârf redusă (0,02mm) conduce la generarea unor tensiuni remanente 

scăzute și, de asemenea, la scăderea adâncimii în stratul superficial unde acestea se manifestă. 

4. Utilizarea unor adâncimi de așchiere mari, în general, produce tensiuni reziduale mari. Creșterea 

razei la vârf a tăișului reduce influența adâncimii de așchiere deoarece crește zona deformată plastic. 

Se poate observa că adâncimea de așchiere are o influența mai redusă asupra tensiunii reziduale 

generată în stratul superficial. 

 Pentru predicția unor valori optime asupra parametrilor de intrare în procesul de strunjire 

dură s-a realizat o rețea neuronală cu strei straturi utilizându-se aplicația NeuroSolutions 5.0. S-au 

utilizat seturi de date ale 37 modelări cu element finit cu aplicația AdvantEdge. În urma procesului 

de învățare, testare și validare a mai multor configurații de rețele, s-a ajuns ca să fie utilizată o rețea 

cu 7 neuroni pe strat, pentru care coeficientul de concordanță a fost de r=0,72. 

 Prin impunerea condiției ca în stratul superficial să rezulte tensiuni minime și de compresie s-

au obținut următoarele valori optime pentru parametrii de intrare: un avans de 0,103 mm/rot, o viteză 

de 700 m/min, valorile minime pentru adancimea de așchiere (0,05mm) și raza la vârful tăișului 

(0,02mm). 
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CAPITOLUL VI 
 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ A REZULTATELOR NUMERICE ȘI 

EXPERIMENTALE   
 

         6.1. Analiza tensiunilor reziduale generate la operațiile finale de prelucrare prin rectificare de 

degroșare și strunjire dură a căilor de rulare ale inelelor de rulmenți 

 

             Parametrii tehnologici utilizați au fost prezentați în capitolul IV, atât pentru rectificarea de 

degroșare, cât și pentru strunjirea dură, urmărindu-se în principal influența vitezei de așchiere, a avansului, a 

adâncimii de prelucrare și a razei la vârf a tăișului sculei de așchiere. 

             Rectificarea și strunjirea dură au fost cele două procese de așchiere utilizate pentru finisarea inelelor 

de rulmenți. Testele experimentale au fost efectuate la SC Rulmenți Bârlad, iar pentru măsurarea tensiunilor 

reziduale s-a utilizat metoda de găurire incrementală a unei mărci tensometrice, folosind echipamentul 

MTS3000.  

Măsurarea deformațiilor reziduale s-a efectuat la fiecare etapă a găuririi, iar tensiunile reziduale au 

fost calculate prin Metoda integrală. Analiza comparativă s-a efectuat pentru două inele interioare de 

rulment, un inel al cărui cale de rulare a fost prelucrată prin rectificare de degroșare (inelul nr.3), iar celălalt 

inel al cărui cale de rulare a fost prelucrată prin strunjire dură (inelul de rulment nr.5). 

Valorile deformațiilor reziduale măsurate și tensiunile reziduale minime, maxime și tensiunea von 

Misses, sunt prezentate în capitolul IV, pentru inelul interior de rulment nr.3 în tabelul 4.11 și pentru inelul 

interior de rulment nr. 5 în tabelul 4.12. În figura 6.1 sunt prezentate graficile tensiunilor reziduale minime, 

maxime și von Misses pentru inelul de rulment prelucrat prin rectificare de degroșare (figura 6.1a) și pentru 

inelul de rulment strunjit dur (figura 6.1b). 

 

    
                                                                    a                                                                         b 

Fig. 6.1 Tensiunile reziduale minime, maxime și von Misses în funcție de adâncimea de măsurare pentru un 

inel de rulment rectificat (a) și un inel de rulment strunjit dur (b) 

 

 Din figura 6.1a se observă că în stratul superficial al căii de rulare al inelului de rulment rectificat, 

sunt prezente tensiuni remanente de întindere cu valori crescătoare de la 55MPa către 140MPa, pînă la 

adâncimi de o,75mm, dupa care acestea scad brusc. 

 În cazul căii de rulment prelucrată prin strunjire dură, în stratul superficial pînă la adăncimea de 

0,1mm sunt generate tensiuni de compresiune (figura 6.1b), cu valorea maximă 

 (-150MPa), dupa care se produc tensiuni de intindere cu valoarea maxima de 75MPa. Incepând cu 

adăncimea de 0.75mm tensiunile remanente își reduc valoarea. 

 Comparând cele două procedee de prelucrare a căii de rulare a inelelor de rulment, rezultă că 

strunjirea dură generează tensiuni remanente favorabile ca mărime și sens în raport cu procedeul de 
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rectificare de degroșare. Acest fapt ar asigura un comportament mai favorabil în exploatare a rulmenților. 

Tensiunea reziduală de compresiune generată în cazul strunjirii dure este benefică din punct de vedere al 

rezistenței la oboseală a rulmenților.   

 Pentru relevarea mai sugestivă a celor afirmate, în figura 6.2 sunt reprezentate pe același grafic 

comparativ distribuția în adăncimea stratului superficial a tensiunilor reziduale minime (figura 6.2a) și 

maxime (figura 6.2b). 

 

 
(a)                                                                     (b) 

Fig.6.2. Graficul comparativ al tensiunilor reziduale minime (a) și maxime (b) pentru inelul de 

rulment rectificat și inelul de rulment strunjit dur 

 

Din graficul prezentat se observă că tensiunile reziduale minime și maxime sunt de tracțiune pentru 

inelul de rulment rectificat, iar în cazul inelului de rulment prelucrat prin strunjire dură, tensiunile reziduale 

în stratul superficial al materialului prelucrat sunt de compresiune. 

 

           6.2. Analiza comparativă a tensiunilor reziduale experimentale și numerice generate la 

prelucrarea prin strunjire dură a căilor de rulare ale inelelor de rulmenți  

 

Dintre metodele numerice, modelarea cu element finit este una dintre cele mai utilizate metode de 

simulare. În lucrarea de doctorat, au fost modelate numeric tensiunile reziduale generate de efectele termo-

mecanice ale strunjirii dure, atât în stratul superficial al suprafeței prelucrate, cât și în adâncimea suprafeței 

căilor de rulare ale inelelor de rulmenți.  Pentru analiza cu element finit s-a utilizat pachetul de programe 

Advantedge, urmărindu-se influența parametrilor tehnologici de prelucrare asupra generării tensiunilor 

reziduale. În cazul testelor experimentale pentru inelele de rulment prelucrate prin strunjire dură, 

măsurătorile tensiunilor reziduale pe calea de rulare a inelelor de rulment, au fost efectuate cu echipamentul 

MTS3000, folosind metoda găuririi incrementale și a mărcii tensometrice.  

Principalii parametri care au fost analizați la simularea numerică și la testele experimentale au fost 

avansul, viteza de așchiere, raza la vârf a tăișului sculei așchietoare și adâncimea de prelucrare (tabelul 6.1). 

 

Tabelul 6.1 Valorile parametrilor tehnologici utilizați pentru analiza comparativă a tensiunilor reziduale 

obtinute prin simularea numerică și testele experimentale (inelul interior de rulment nr.5, prelucrat prin 

strunjire dură) 

Nr. 

Crt. 

Metoda de 

analiză 

utilizată 

Avansul 

[mm/rot] 

Viteza 

de 

așchiere 

[m/min] 

Adâncimea 

de 

prelucrare 

[mm] 

Raza la vârf a 

muchiei tăișului 

[mm] 

1 Numerică 0,033 367 0,05 0,04 

2 Experimentală 0,033 368 0,05 0,238 
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În tabelul 6.2 sunt prezentate valorile tensiunilor reziduale experimentale și numerice pentru 

parametrii tehnologici de prelucrare utilizați. Valorile tensiunilor reziduale minime și maxime experimentale 

au fost luate din tabelul 4.12 (Capitolul IV) iar valorile tensiunilor reziduale numerice sunt corespunzatoare 

tabelului 5.5 (Capitolul V). În figura 6.3 s-a reprezentat variația în adâncimea stratului superficial a 

tensiunilor reziduale minime și maxime experimentale comparativ cu cele deduse prin metoda de analiză cu 

element finit. 

 

Tabelul 6.2 Tensiunile reziduale numerice și experimentale din stratul superficial al căii de rulare a inelului 

de rulment  

Nr. 

crt. 

Adâncimea de 

măsurare [mm] 

Tensiunea reziduală 

exp. minimă 

[MPa] 

Tensiunea reziduală 

exp. maximă 

[MPa] 

Tensiunea 

reziduală 

numerică [MPa] 

1 0,05 23,234 16,685 -335,22 

2 0,1 -129,964 -140,843 46,18 

3 0,15 -40,06 -9,838 67,48 

4 0,2 -2,295 -0,999 77,85 

5 0,25 -32,458 -10,597 71,48 

6 0,3 -25,229 -0,441 68,39 

7 0,35 16,379 25,023 55,06 

8 0,4 26,813 37,691 46,18 

9 0,45 14,749 29,979 45,18 

10 0,5 37,416 51,128 41,85 

11 0,55 57,49 74,967 38,83 

12 0,6 -13,015 5,92 36,8 

13 0,65 44,249 59,506 34,8 

14 0,7 10,252 8,764 32,39 

15 0,75 31,547 47,842 29,93 

16 0,8 8,246 6,456 27,37 

 

Rezultatele numerice sunt comparabile cu rezultatele experimentale, valorile tensiunilor reziduale 

fiind relativ apropiate, cu același trend, cu excepția celor de suprafață, până la adâncimea 0,1 mm, care, în 

cazul simulării numerice, sunt de compresiune cu valori mai mari (-335MPa) față de cele experimentale (-

140MPa). 

 
Fig. 6.3.   Tensiunile reziduale numerice și experimentale, în funcție de adâncimea de măsurare din stratul 

superficial al căii de rulare a inelului de rulment 
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Aceleași concluzii rezultă și din graficul din figura 6.4 care reprezintă comparativ variația tensiunii 

remanente echivalente după criteriul von Mises (tabelul 4.12), cu cea obținută prin analiza cu element finit 

(tabelul 5.5). 

 

   
Fig. 6.4. Analiza comparativă a variației în adâncimea stratului superficial a tensiunii reziduale echivalente 

von Mises (experimental) față de tensiunea reziduală numerică. 

 

Utilizând programul TableCurve 2D v5.01 s-au determinat funcțiile de regresie ale valorilor 

tensiunilor remanente obținute experimental și numeric. 

Pentru tensiunea reziduală minimă funcția de regresie obținută cu un coeficient de corelație r
2
=0,68 

este (figura 6.5): 

 

     [   ]        
     

 
 

   

  
                                                                         (6) 

 

unde d reprezintă adâncimea de măsurare în mm. 

 

 
Fig. 6.5. Funcția de regresie a tensiunii reziduale minime  
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Pentru tensiunea reziduală maximă funcția de regresie obținută cu un coeficient de corelație r
2
=0,61 

este (figura 6.6): 

 

 
Fig. 6.6. Funcția de regresie a tensiunii reziduale maxime 
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                                                                         (7) 

unde d reprezintă adâncimea de măsurare în mm. 

 

Pentru tensiunea reziduală numerică funcția de regresie obținută cu un coeficient de corelație r
2
=0,99 

este (figura 6.7): 

 

           [   ]        
     

 
 

    

  
                                                               (8) 

unde d reprezintă adâncimea de măsurare în mm. 

 

 
Fig. 6.7. Funcția de regresie a tensiunii reziduale numerice  
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Se constată că exceptând zona până la adâncimea de 0,1 mm forma funcțiilor de regresie este 

asemănătoare. Coeficientul de corelație mai bun al datelor obținute numeric se datorează lipsei erorilor de 

măsurare și a unor factori aleatori care apar inerent la efectuarea experimentelor, valorile numerice rezultând 

după anumite modele deterministe. 

 

6.3. Analiza comparativă dintre abaterile dimensionale și de formă ale inelelor de rulmenți 

prelucrați prin rectificare și strunjire dură 
 

Au fost efectuate măsurători ale abaterilor dimensionale și de formă ale căilor de rulare a inelelor de 

rulmenți prelucrate prin rectificare și strunjire dură. Mărimea diametrului căii de rulare, a abaterii de la 

circularitate, abaterii de la rectilinitate și a rugozității, sunt prezentate în tabelul 6.3 și în figurile 6.8, 6.9. si 

6.10. 

 

Tab. 6.3 Abateri dimensionale și de formă pentru inelele de rulment, după prelucrarea prin rectificare de 

degroșare și strunjire dură. 

Nr. 

Crt. 

Inel interior de 

rulment 

NU2232 MA-

20 

Diametrul 

cdr [mm] 

Abaterea de la 

circularitate    

[µm] 

Abaterea de la 

rectilinitate 

[µm] 

Rugozitatea 

Ra [µm] 

Rugozitatea 

Rz [µm] 

1 Inel de rulment 

rectificat nr.3 

194,933 2,45 2,69 0,28 2,075 

2 Inel de rulment 

strunjit dur nr.5 

194,809 5,45 5,63 0,23 1,151 

Diferența procentuală 6.10
-2

% 55,04% 54% -21,7% -80,3% 

 

 
(a)                       (b) 

Fig. 6.8. Profilul abaterilor de la circularitate ale căilor de rulare utilizând instrumentul TALYROND 73: a-

după rectificare; b-după strunjirea dură 

 

Abaterea de la circularitate rezultată după prelucrarea prin strunjire dură a inelului de rulment (5.45 

μm) este mai mult decât dublul celei măsurate la inelul prelucrat prin rectificare (2.45 μm). 
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                         (a)                                                       (b) 

Fig. 6.9. Profilul abaterilor de la rectilinitate pentru calea de rulare a inelelor de rulmenți: a- după 

prelucrarea prin rectificare de degroșare; b- după strunjirea dură 

 

Abaterea de la rectilinitate a căii de rulare a inelului prelucrat prin strunjire dură (5,63 μm) este mai 

mare decât cea corespunzătoare inelului prelucrat prin rectificare (2,69 μm). Prin strunjirea dură a inelelor de 

rulment rezultă abateri de formă (abaterea de la circularitate și abaterea de la rectilinitate a căilor de rulare) 

mai mari decât cele obținute la prelucrarea prin rectificare. 

 

 
(a) (b) 

Fig.6.10. Profilul rugozității pentru calea de rulare a inelelor de rulmenți: a-după rectificare; b-după 

strunjirea dură 

În urma rectificării de degroșare se pot obține suprafețe cu o rugozitate Ra mai mică de 0,3μm, iar în 

urma strunjirii dure se pot obține suprafețe cu rugozități Ra mai mici de 0.23μm. Forma microasperităților 

suprafețelor rezultate după strunjirea dură asigură o suprafață portantă mai mare decât cea rezultată prin 

rectificare.  

 

 6.4. Concluzii 

 

În acest capitol s-a prezentat o analiză comparativă a rezultatelor experimentale obținute, ținând cont 

de cele două prelucrări de finisare efectuate: rectificarea de degroșare și strunjirea dură și respectiv influența 

acestora asupra abaterilor de formă și dimensionale ale inelelor de rulmenți. De asemenea, a fost efectuată o 

analiză a rezultatelor numerice și experimentale în cazul strunjirii dure, din punct de vedere al influenței 

parametrilor tehnologici, privind tensiunile reziduale generate.  

În urma analizei se pot concluziona următoarele: 

 Diferența principală între strunjirea dură și rectificare este aceea că strunjirea dură poate genera tensiuni 

reziduale de compresiune mai adânci (0,125mm) în stratul superficial prelucrat.  

 Comparația valorilor tensiunii reziduale rezultate în urma analizei cu element finit la simularea 

prelucrării prin strunjire cu valorile tensiunilor remanente obținute experimental (tensiuni minime, 

maxime și echivalente von Mises) a evidențiat existența unei asemănări a profilului curbelor acestor 
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tensiuni, exceptând zona de la suprafața prelucrată până la adâncimea de 0,1mm, unde analiza cu 

elemente finite a condus la valori de compresiune mari. 

 Prin strunjirea dură a inelelor de rulment rezultă abateri de formă (abaterea de la circularitate și abaterea 

de la rectilinitate a căilor de rulare) mai mari decât la prelucrarea prin rectificare de degroșare cu 55%.   

 Valorile rugozității suprafețelor căilor de rulare prelucrate prin strunjire dură sunt mai mici, în 

comparație cu cele obținute la rectificarea de degroșare, parametru Ra al rugozității fiind cu 21,7% mai 

redus, în schimb abaterile de formă sunt mai mari cu cca 55% la strunjire dură fată de rectificare.   
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CAPITOLUL VII 
 

CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUȚII ORIGINALE 
 

7.1. Concluzii generale 

 

7.1.1. Concluziile generale privind stadiul actual al cercetărilor referitoare la influența parametrilor 

tehnologici asupra generării tensiunilor remanente  

 

 S-a analizat stadiul actual al cercetărilor privind fabricația inelelor de rulmenți, cu accent în 

mod deosebit pe cele două metode de prelucrare finală: rectificarea de degroșare și strunjirea dură.  

 A fost realizat un studiu privind originile, cauzele generării și sursele generatoare ale tensiunilor 

remanente, precum și efectul acestora asupra materialelor prelucrate și a pieselor fabricate, in special 

asupra inelelor de rulmenți. Noţiunea de tensiune remanentă dintr-un material sau dintr-o piesă este 

considerată ca o caracteristică de bază, în aceeași măsură, ca și celelalte caracteristici mecanice ale 

materialului (compoziția chimică, microstructura, etc.), constituind un parametru care participă din ce în ce 

mai mult la optimizarea alegerii materialelor, a geometriei structurilor,  a tehnologiilor de fabricație și a 

tratamentului termic. 

 Tensiunile remanente de compresiune asigură o creștere a rezistenței la oboseală a pieselor fabricate. 

Tensiunile remanente de tracțiune (întindere) pot avea efecte negative, existând posibilitatea producerii unor 

defecte de structură, inițierea, propagarea fisurilor de oboseală si deteriorarea piesei. 

 De asemenea, au fost prezentate principalele metode pentru evaluarea mărimii și distribuției 

tensiunilor remanente generate în urma prelucrărilor prin așchiere, inclusiv metode pentru evaluarea 

tensiunilor în cazul prelucrării inelelor de rulmenți. Metodele pentru măsurarea tensiunilor reziduale 

macroscopice sau microscopice, în funcţie de integritatea piesei analizate, sunt următoarele: metode 

distructive (mecanice şi chimice), care duc la distrugerea pieselor (probelor) verificate; metode 

semidistructive (mecanice), la care piesele verificate sunt distruse parţial; metode nedistructive (fizice), în 

urma cărora piesele nu sunt distruse. 

 Preocupările principale teoretice și experimentale ale cercetătorilor au vizat aspecte privind 

studiul distribuției şi mărimii tensiunilor remanente generate în procesele de fabricație, perfecţionarea 

metodelor şi a aparaturii aferente, precum şi elaborarea de noi metode și dezvoltarea de tehnici 

experimentale privind evaluarea tensiunilor remanente;   

 S-au prezentat, de asemenea, unele teorii și metode privind simularea numerică a proceselor de 

prelucrare prin așchiere (metoda de analiză cu element finit), cu scopul evaluării tensiunilor remanente 

generate în urma acestor prelucrări. A fost prezentat stadiul actual privind cercetarea experimentală in 

vederea evaluarii tensiunilor reziduale. S-a arătat experimental că atât condițiile de așchiere, cât și uzura 

sculei, influențează distribuția si valorile tensiunii reziduale în stratul superficial al materialului prelucrat, 

influențând durata de viață la oboseală. 

 Tot în acest capitol, s-a prezentat stadiul actual al unor cercetări teoretice și experimentale 

privind influența principalilor parametri tehnologici de prelucrare prin așchiere asupra tensiunilor 

remanente generate și efectele acestora privind abaterile dimensionale, de formă și de precizie a inelelor de 

rulmenți. 

 Din cercetările anterioare, a rezultat concluzia că mai mulți parametri tehnologici de 

prelucrare au fost identificați ca fiind determinanți în generarea tensiunilor reziduale. Printre 

parametrii cu cea mai mare influență sunt: geometria sculei așchietoare (raza muchiei de tăiere, raza la vârf a 

tăișului plăcuței de așchiere, unghiul de degajare, uzura flancului de degajare), condițiile de așchiere (viteza 

de așchiere, avans, adâncimea de așchiere) și comportamentul materialului prelucrat (în principal privind 

duritatea acestuia). 
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 Cercetarea experimentală anterioară a clarificat efectele parametrilor procesului de așchiere 

asupra tensiunii reziduale. Constatările generale au indicat faptul că, în absența unor transformări chimice, 

tipul tensiunii reziduale este dependent de combinația valorilor parametrilor tehnologici de 

prelucrare prin așchiere. 

 Cresterea vitezei de așchiere, a razei la vârf a taișului, conduc la creșterea tensiunilor reziduale 

de compresiune la suprafaţa materialului prelucrat.   

 

7.1.2. Concluziile generale privind cercetările teoretice și experimentale referitoare la  influența 

parametrilor tehnologici asupra generării tensiunilor remanente la prelucrarea prin rectificare de 

degroșare și strunjire dură  
 

 Probele de testare (inelele de rulmenți) au fost supuse experimentelor în timpul procesului de 

fabricație, mai exact imediat după prelucrările de finisare prin rectificare de degroșare sau strunjire dură. Au 

fost supuse experimentelor atât inele interioare, cât și inele exterioare de rulmenți de dimensiuni mari, din 

procesul de fabricație. 

 Au fost efectuate experimente pentru determinarea tensiunilor remanente din stratul superficial al 

căii de rulare a inelelor de rulmenți, utilizând metoda incrementală a găurii de foraj și a mărcii tensometrice, 

sistemul MTS3000 (produs de "SINT Tehnology"), amplificatorul optic QuantumX și un soft de calcul 

cu ajutorul căruia s-a obținut calculul tensiunilor reziduale prin Metoda integrală.  

 Parametri tehnologici utilizați la prelucrările de finisare, atât pentru rectificarea de degroșare, 

cât și pentru strunjirea dură, au fost cei recomandați de tehnologia de execuție a inelelor de rulmenți, 
în cadrul experimentelor efectuate, urmărindu-se în principal influența regimului de așchiere (viteza de 

așchiere, avans, adâncime de așchiere) și a geometriei sculei de prelucrare prin așchiere (raza la vârf a 

tăișului plăcuței de așchiere, unghiul de degajare, etc.), asupra tensiunilor remanente generate. 

 Din analiza influenței parametrilor de lucru asupra naturii, mărimii și orientării tensiunilor 

reziduale putem trage următoarele conluzii: 

1. Influența semnificativă o are raza de vârf a tăișului sculei de aschiere, fiind generate atat 

tensiuni reziduale de tracțiune cât și tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial a căii de rulare a 

inelelor de rulmenți. 

2. Sunt recomandate valori mici ale avansului, deoarece la avansuri mari datorită creșterii 

forțelor de așchiere, este afectată integritatea suprafeței și pot fi generate tensiuni reziduale de tracțiune 

nefavorabile în adâncimea materialului prelucrat. 

3. În cazul strunjirii dure se recomandă viteză de așchiere mare, avans mic, adâncime de 

așchiere mică și rază mică la vârf a tăișului, deoarece sunt generate tensiuni reziduale de compresiune atât în 

stratul superficial de suprafață, cât și în adâncimea suprafeței prelucrate. 

4. Valorile mici ale adâncimii de prelucrare în cazul strunjirii dure, conduc la generarea unor 

tensiuni reziduale de compresiune mai adanci la suprafata materialului, dar in cazul adancimii de prelucrare 

cu valoare ridicata exista riscul generarii unor tensiuni reziduale de tracțiune în adancimea materialului 

prelucrat, datorita creșterii valorilor forțelor de așchiere.  

 Efectuarea unei analize comparative a rezultatelor experimentale în cazul celor două prelucrări 

de finisare prin rectificare de degroșare și strunjire dură: 

1. Efectele mecanice și termice în cazul rectificării de degroșare reprezintă factorul 

determinant pentru tensiunea reziduală de tracțiune generate în stratul superficial al căii de rulare a inelului 

de rulment (adâncime 0.1mm). 

2. Rezultatele obținute au demonstrat faptul că tensiunile reziduale generate au fost de 

tracțiune maximă în stratul superficial al căii de rulare a inelului de rulment, în urma procesului de 

rectificare de degroșare, atât în cazul inelelor interioare de rulmenți, cât și cazul celor exterioare.  

3. În cazul suprafețelor prelucrate prin strunjire dură sunt generate tensiuni reziduale de 

compresiune maxime în stratul superficial și tensiuni reziduale minime de compresiune și tracțiune în 

adâncimea materialului. 
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4. Diferența principală între strunjirea dură și rectificarea de degroșare, este că strunjirea 

dură poate genera o tensiune reziduală de compresiune relativ mai adâncă în stratul superficial al căii 

de rulare a inelului de rulment, în timp ce rectificarea produce tensiuni reziduale de tracțiune atât în 

stratul superfial cât și în adâncimea materialului.  

5. Analiza experimentală cu privire la calea de rulare a inelului de rulment arată că o tensiune 

reziduală de compresiune poate fi benefică pe calea de rulare a rulmentului și poate prelungi durata de viață 

privind oboseala de contact. 

 Abaterile dimensionale și de formă a inelelor prelucrate se datorează tensiunilor reziduale 

generate la prelucrările anterioare prin așchiere, dar și forțelor de așchiere și a celor de strângere, acestea 

încadrându-se în toleranțele prescrise în tehnologia de execuție. Majoritatea acestor abateri sunt 

eliminate parțial sau total în etapele finale de finisare ale inelelor de rulmenți.  

 Din analiza influenței parametrilor de lucru asupra mărimii și tipului tensiunilor reziduale 

rezultate prin simularea cu elemente finite putem trage următoarele conluzii: 

1. Avansul de așchiere este un factor important în mărimea și sensul tensiunilor reziduale 

generate în stratul superficial. Când adâncimea de așchiere este mică (0,05mm) influența avansului este, 

în general, redusă. La adăncimi mai mari de 0,2 mm a stratului suferficial, tensiunea remanentă este practic 

nulă. La o adâncimea de prelucrare de 0,1mm, avansul mic conduce la tensiuni reziduale reduse, iar cu un 

avans dublu (0,066mm/rot) generează tensiuni reziduale mai mari și o dublare a adâncimii în stratul 

superficial la care acestea se manifestă. 

2. Creșterea vitezei de așchiere, în general, reduce tensiunile remanente și adâncimea la 

care acestea se propagă. Reducerea timpului de deformare plastică în zona de așchiere ar fi o explicație a 

acestei influențe a vitezei de așchiere asupra mărimii tensiunilor remanente. 

3. Utilizarea unui tăiș cu rază la vârf redusă (0,02mm) conduce la generarea unor tensiuni 

remanente scăzute și, de asemenea, la scăderea adâncimii în stratul superficial unde acestea se manifestă. 

4. Utilizarea unor adâncimi de așchiere mari, în general, produce tensiuni reziduale mari. 

Creșterea razei la vârf a tăișului reduce influența adâncimii de așchiere deoarece crește zona deformată 

plastic. Se poate observa că adâncimea de așchiere are o influența mai redusă asupra tensiunii reziduale 

generată în stratul superficial. 

 Pentru predicția unor valori optime asupra parametrilor de intrare în procesul de strunjire 

dură s-a realizat o rețea neuronală cu strei straturi utilizându-se aplicația NeuroSolutions 5.0. S-au 

utilizat seturi de date ale 37 modelări cu element finit cu aplicația AdvantEdge. În urma procesului de 

învățare, testare și validare a mai multor configurații de rețele, s-a ajuns ca să fie utilizată o rețea cu 7 

neuroni pe strat, pentru care coeficientul de concordanță a fost de r=0,72. 

 Efectuarea unei analize comparative a rezultatelor numerice și experimentale a condus la 

următoarele concluzii: 

1. Comparația valorilor tensiunii reziduale rezultate în urma analizei cu element finit la 

simularea prelucrării prin strunjire cu valorile tensiunilor remanente obținute experimental (tensiuni minime, 

maxime și echivalente von Mises) a evidențiat existența unei asemănări a profilului curbelor acestor 

tensiuni, exceptând zona de la suprafața prelucrată până la adâncimea de 0,1mm, unde analiza cu elemente 

finite a condus la valori de compresiune mari. 

2. Prin impunerea condiției ca în stratul superficial să rezulte tensiuni minime și de compresie s-

au obținut următoarele valori optime pentru parametrii de intrare: un avans de 0,103 mm/rot, o viteză de 700 

m/min, valorile minime pentru adancimea de așchiere (0,05mm) și raza la vârful tăișului (0,02mm). 

 În urma analizei influenței tensiunilor remanente privind mărimea abaterilor dimensionale și 

de formă a inelelor de rulmenți, putem afirma că:        

1. Valorile rugozității suprafețelor căilor de rulare prelucrate prin strunjire dură sunt mai mici, 

în comparație cu cele obținute la rectificarea de degroșare, parametru Ra al rugozității fiind cu 21,7% mai 

redus, în schimb abaterile de formă sunt mai mari cu cca 55% la strunjire dură fată de rectificare. 
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2. Prin strunjirea dură a inelelor de rulment rezultă abateri de formă (abaterea de la circularitate 

și abaterea de la rectilinitate a căilor de rulare) mai mari decât la prelucrarea prin rectificare de degroșare cu 

55%.   

3. Abaterile dimensionale și de formă a inelelor prelucrate se datorează tensiunilor 

reziduale generate la prelucrările prin așchiere anterioare, dar și forțelor de așchiere și a celor de 

strângere, dar ele se încadrează în toleranțele prescrise în tehnologia de execuție. Majoritatea acestor abateri 

sunt eliminate parțial sau total în etapele finale de finisare a inelelor de rulmenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 În urma experimentelor efectuate și a rezultatelor obținute, se propune producătorilor 

utilizarea cu success a strunjirii dure ca operatie de finisare a inelelor de rulmenti, această prelucrare 

conducând la generarea tensiunilor reziduale de compresiune care sunt benefice in functionarea 

rulmentilor, un alt avantaj fiind obtinerea de  rugozitati ale suprafetelor comparabile cu cele de la 

rectificare. 

7.2 . Contribuții originale 

 

 Obiectivul principal al tezei de doctorat a constat în realizarea cercetărilor teoretice şi 

experimentale privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente, la fabricația inelelor 

de rulmenți, obținându-se următoarele contribuții originale: 

 

 I). Studiul privind stadiul actual al cercetărilor, privind generarea, măsurarea și influența 

tensiunilor remanente în cazul prelucrărilor prin așchiere a inelelelor de rulmenți, precum și asupra 

influenței unor parametri tehnologici privind natura și mărimea tensiunilor remanente generate.   

 

 II). Din punct de vedere experimental s-au obţinut următoarele contribuţii atât pentru inelele 

interioare cât şi exterioare de rulmenţi: 

 -determinarea deformaţiilor reziduale după rectificarea de degroşare în trei punct distincte de pe 

circumferinţa găurii executate aflate la unghiuri egale; 

 -stabilirea diagramelor de variaţie a tensiunilor reziduale (minime, maxime, von Misses, Tresca) prin 

metoda integrală la diferite adâncimi de măsurare după rectificarea de degroşare şi strunjirea dură; 

 -determinarea abaterilor de la circularitate ale căilor de rulare ale inelelor de rulmenţi după 

rectificarea de degroşare și strunjirea dură; 

 -determinarea abaterialor de la rectilinitate ale căilor de rulare ale inelelor de rulmenţi după 

rectificarea de degroşare și strunjirea dură. 

 

 III). Din punct de vedere al simulărilor numerice principalele contribuţii orginale sunt: -stabilirea 

modelului de simulare al strunjirii dure; 

 -stabilirea diagramelor de variaţie a tensiunilor reziduale în urma simulărilor numerice funcţie de 

parametrii regimului de aşchiere, geometria sculei aşchietoare şi adâncimii de prelucrare; 

 -stabilirea modelului de reţea neuronală cu 7 neuroni pe strat pentru optimizarea parametrilor la 

strunjirea dură pentru care coeficientul de concordanţă a fost de 0,72; 

 -obţinerea funcţiilor de regresie ale valorilor tensiunilor remanente minime, maxime şi funcţia de 

regresie a tensiunii reziduale numerice. 

 

7.3. Direcții viitoare de cercetare 

 

 Pe baza studiilor și cercetărilor teoretice și experimentale efectuate pe parcursul elaborării tezei de 

doctorat, se consideră că pot fi abordate următoarele direcții viitoare de cercetare: 

 Analiza sistemică a procesului de generare a tensiunilor remanente la prelucrarea prin rectificare de  

degroșare și strunjire dură a inelelor de rulmenți. 
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 Studii teoretice bazate pe MEF privind influența unor parametri tehnologici asupra tensiunilor 

remanente, la prelucrarea prin rectificarea de degroșare a inelelor de rulmenți, cu relevarea deformațiilor și 

tensiunilor reziduale generate. 

 Aplicarea unor metode nedistructive privind evaluarea tensiunilor reziduale (raze X, sincrotron, 

ultrasunete) pe suprafața căii de rulare a inelelor de rulment, cu scopul obținerii unei distribuții propuse a 

tensiunilor, în funcție de diferiți parametri tehnologici. 

 Elaborarea unor modele matematice generalizate privind influenţa unor parametri tehnologici, asupra  

deformațiilor şi tensiunilor remanente, la  prelucrarea prin rectificare de degroșare și strunjire dură a inelelor 

de rulmenți. 

 Elaborarea  de modele matematice care să permită prevederea prin calcul a distribuției tensiunilor 

remanente și legătura acestora cu parametrii tehnologici de execuție, pentru a ţine seama de influența lor 

încă din faza de proiectare și elaborare a tehnologiilor de execuţie a produselor. 
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