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CAPITOLUL I 

STADIUL ACTUAL PRIVIND DEBITAREA CU JET DE APĂ A 

REPERELOR DIN BIOPOLIMERI 

 

1.1.  Introducere 

 

Procesul de prelucrare cu jet de apă se încadrează în procesele neconvenționale 

moderne de fabricație, putându-se realiza cu sau fără amestec de abraziv și fiind o alternativă 

foarte bună pentru celelalte tehnologii tradiționale de prelucrare.  

Prin tăierea cu jet de apă, semifabricatele prelucrate nu sunt supuse procesului de 

încălzire, datorită, în principal, timpului de procesare relativ scurt, cea ce are ca rezultat absența 

modificărilor de structură ale materialelor după prelucrare. 

Principalele avantaje ale prelucrării cu jet de apă sunt, [1]: 

 Producție flexibilă, realizarea eficientă a unor piese de tip unicat; 

 Nu sunt prezente efecte sau tensiuni termice; 

 Tehnologia de prelucrare este una precisă și productivă; 

 Nu există sarcină termică; 

 Nu se modifică structura materialelor; 

 Nu se deteriorează materialele (nu apar fisuri sau întăriri); 

 Deformațiile sunt nesemnificative; 

 Pot fi tăiate chiar și materiale tari și rigide; 

 Se poate prelucra și găuri cu diametre mici, cu risipă minimă de materiale; 

 Procedeul de tăiere nu poluează mediul înconjurător. 

Tehnologia waterjet (AWJ) presupune și debitarea tuturor tipurilor de materiale 

plastice și sintetice ca masele plastice, diverse piese din cauciuc sau materiale compozite atât 

cu matrice polimetrică cât și cu matrice metalică, favorizată de generarea unor forțe mici la 

tăiere.  

De asemenea, jetul de apă poate tăia toate materiale care nu pot fi debitate cu laser, cum 

ar fi tăierea cauciucului sau prelucrarea fibrelor de carbon. 

Masele plastice sunt produse sintetice de natură organică și anorganică sau mixtă, care 

se pot prelucra ușor în diferite forme, la cald sau la rece, cu sau fără presiune. Plasticul debitat 

cu jet de apă se utilizează cu succes: în industria grea, industria constructoare de mașini, 

industria alimentară, industria ușoară etc. 

Nevoia reală de a înlocui materialele plastice convenționale, obținute din resurse 

petrolifere, cu materiale biodegradabile, a devenit o preocupare stringentă pentru întreaga lume 

științifică. În acest context a apărut un nou material, denumit sugestiv „lemn lichid” (în cazul 

tipului de material numit Arboform). Acesta material, inventat de o echipă de cercetători de la 

Institutul Fraunhofer pentru Tehnologie Chimică (TIC) din Pfinztal (Germania) în colaborare 
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cu compania Tecnaro, prezintă un mare potențial de utilizare în aplicații industriale din toate 

domeniile care folosesc resurse regenerabile, [2]. 

Lignina polimerică naturală - un produs secundar al industriei de celuloză și hârtie - 

este principalul component al lemnului lichid, material ce mai înglobează, prin derivații săi, și 

amestec de celuloză, fibre naturale (cânepă, bumbac, in) și diverși aditivi, [3]. 

Din categoria materialelor biodegradabile produse de Tecnaro precum Arbofill, 

Arboblend și Arboform, [4], Arboformul este 100% biodegradabil, în timp ce Arbofill și 

Arboblend sunt doar parțial biodegradabile.  

Deși prezintă proprietăți asemănătoare lemnului, iar proprietățile măsurate se aseamănă 

cu cele ale poliamidelor, aceste materiale pot fi turnate prin injectare și presare ca și  materialele 

termoplastice convenționale, [5]. 

Din cercetările bibliografice efectuate pe parcursul elaborării prezentei lucrări, nu s-au 

găsit informați referitoare la prelucrarea cu jet de apă abraziv (AWJ) a materialelor din 

categoria biopolimerilor Arbofill Fichte și Arboblend V2 Nature, sau a derivaților din această 

clasă.  

Plecând de la observățiile anterioare, s-a considerat relevantă demararea documentării 

în vederea elaborării tezei cu studierea procedeului de debitare cu jet de apă abraziv a 

semifabricatelor obținute din materiale biopolimerice. 

Obiectivul demersului este reprezentat de studiul prelucrabilității și găsirea de soluții 

pentru optimizarea regimului de lucru la prelucrarea cu jet de apă cu abraziv, în beneficiul 

obținerii unei suprafețe de calitate superioară, pentru materialele polimerice biodegradabile. 

 

1.2.  Materialele plastice vs materialele biodegradabile și mediul înconjurător  

 

Materialele plastice moderne sunt compuși pe bază de polimeri creați artificial în 

laborator. Numele lor este legat de una dintre proprietățile lor fundamentale, și anume 

plasticitatea, capacitatea de a se deforma sub acțiunea unei forțe exterioare și de a-și conserva 

apoi forma care le-a fost dată.  

Materialele plastice se pot obține din produse animale, vegetale sau naturale (Fig. 1.1). 

Materialele plastice sunt de fapt amestecuri de substanțe macromoleculare numite polimeri cu 

materiale auxiliare care modifică în mod avantajos caracteristicile polimerilor. Moleculele 

polimerilor conțin (103...106) atomi care se formează prin unirea în lanț a două sau a mai 

multor molecule de monomeri, de aceeași natură sau diferiți. Polimerii au rol de liant și 

determină proprietățile materialului plastic, [6]. 
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Fig.  1.1.  Clasificarea materialelor plastice după natura lor, [6] 

 

Potrivit directivei UE 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic 

asupra mediului, plasticul este definit ca „un material format dintr-un polimer, la care s-au 

putut adăuga aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă structurală 

principală a produselor finale, [7]. Directiva exclude, în mod explicit, polimerii naturali, 

precum celuloza, care nu au fost modificați chimic.  

În tabelul 1.1 sunt evidențiate diferențele dintre materialele termoplastice și 

termorezistente în ceea ce privește caracteristicile și proprietățile lor: 

 

Materiale 

plastice

Origine animală Lapte de vacă Caseina Galalit

Origine 
vegetală

Lemn, bumbac Celuloză Celuloid

Arbore de 
cauciuc

Latex Cauciuc

Trestie de zahăr Alcool
Policlorură de 

vinil, 
polietilenă

Porumb Polipropilenă

Origine naturală

Petrol (59%)
Diverse tipuri 
de materiale 

plastice

Carbon (35%)
Diverse tipuri 
de materiale 

plastice

Gaz natural 
(10%)

Diverse tipuri 
de materiale 

plastice
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Fig.  1.2. Clasificarea materialelor plastice după̆ modul de obținere, [6] 

 

 
Tabelul 1. Materiale termoplastice vs materiale termorezistente, [11, 12] 

Proprietăți / 

Caracteristici 
Materiale termoplaste Materiale termoreactive 

Structura 

moleculară 

Polimer liniar:  

legături moleculare slabe într-o 

formațiune cu lanț drept 

Polimeri de rețea: 

nivel ridicat de reticulare cu legături 

moleculare chimice puternice 

Punct de topire 
Punct de topire mai mic decât 

temperatura de degradare 

Punct de topire mai mare decât 

temperatura de degradare 

Mecanic 

Flexibil și elastic. 

Rezistență ridicată la impact (de 10 ori 

mai mult decât cele termorezistente). 

Inelastic și fragil. 

Puternic și rigid. 

Puterea provine din reticulare. 

Materiale

plastice

Policondensarea

termoreactive

Fenoplast

Aminoplast

Silicon

Poliester

termoplaste

Poliamidă

Poliester

Aminoplast

Policarbonat

Polimerizarea

termoreactive Poliester nesaturat

termoplaste

Policlorura de vinil

Polistiren

Poliacrilat

Polietilenă

Polipropilenă

Politetrafluoretilenă

Poliacetat

Poliadiţia

termoreactive
Rașină epoxidică

Poliuretan

termoplaste Poliuretan liniar
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Puterea provine din cristalinitate 

Polimerizare 

Polimerizare suplimentară: 

repolimerizată în timpul fabricării 

(înainte de prelucrare) 

Polimerizarea policondensării: 

polimerizată în timpul prelucrării 

Microstructură 
Alcătuit din regiuni amorfe cristaline și 

elastice în stare solidă 

Compus din rășină termorezistentă și 

fibră de armare în stare solidă 

Mărimea 
Mărimea este exprimată prin greutatea 

moleculară 

Mărimea este exprimată prin  

densitatea reticulelor 

Reciclabilitate 
Reciclabil și reutilizabil prin aplicarea 

căldurii și / sau a presiunii 
Nereciclabil 

Rezistență  

chimică 
Foarte rezistent la substanțe chimice Rezistent la căldură și substanțe chimice 

Repararea 

 fisurilor 
Fisurile pot fi reparate cu ușurință Fisuri greu de reparat 

Aspect termic 

 de proces 
Topirea termoplastelor este endotermă Reticularea termoseturilor este exotermă 

Temperatura  

de lucru 

Temperatură de utilizare continuă 

(CUT) mai scăzută decât cele  

termorezistente 

CUT mai mare decât termoplasticele 

Solubilitate Se poate dizolva în solvenți organici Nu se dizolvă în solvenți organici 

 

Producția mondială de materiale plastice în anul 2019 a însumat 368 de milioane de 

tone, potrivit datelor furnizate de asociația Plastics Europe Market Research Group (PEMRG). 

Aceasta reprezintă o creștere cu 2,45% a producției mondiale față de cele 359 de milioane de 

tone corespunzătoare anului 2018, [16]. 

Pe primele locuri în ceea ce privește producția de materiale plastice la nivel global, în 

anul 2019, se situează continentul Asia cu 51%, din care China a produs 31%, Japonia 3% și 

restul țărilor din Asia 17%. Urmează statele din grupul NAFTA cu 19%. 

În 2020 producția mondială de materiale plastice a atins aproximativ 367 milioane de 

tone, o ușoară scădere de 0,3% față de 2019. 

Produsele din materiale plastice au nevoie pentru descompunere de aproximativ 20 de 

ani în cazul paharelor din plastic utilizate în industria alimentă, de circa 100 de ani pentru 

bidoanelor din PET și aproximativ 500 de ani pentru produsele realizate din spumă de polistiren 

(polistiren expandat), [17].  

La nivel mondial, dintr-o producție de 368 milioane de tone în 2019, s-au reciclat, 

conform statisticilor, 29,1 milioane de tone, reprezentând 7,9%, iar din această cantitate 

colectată 7,25 milioane de tone (adică 24,9%) au reprezentat deșeuri depozitate. 
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Procesul de reciclare al materialelor plastice constă în colectare, sortare primară, 

mărunțire, spălare, sortare secundară și extrudare (Fig. 1.3). În urma acestui proces, materialele 

plastice sunt transformate în pelete omogene ce pot fi folosite ca materii prime pentru obținerea 

de noi produse finite, [19]. 

 
Fig.  1.3. Procesul de reciclare mecanică a materialelor plastice, [20] 

 

În anul 2018 aproximativ 5 milioane de tone de produse din plastic reciclat au fost 

obținute în fabricile cu specific din Europa. 

În ultimele decenii, plasticul a cucerit lumea și a pătruns în toate sferele vieții noastre, 

de la industrie și până la viață de zi cu zi: ferestre din materialul plastic, veselă, mobilier, 

ambalaje, aproape orice obiect din jurul nostru este fabricat din plastic sau conține material 

plastic (Fig. 1.4). 

 
Fig.  1.4.  Producția globala de bioplastice pe segmente de piață în 2020, [24] 
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În figura 1.5. s-a reprezentat ciclul de viață al ambalajelor din plastic. 

Pentru a se înțelege impactul energetic și de mediu al plasticului și de ce este importantă 

reciclarea lui, următoarele aspecte trebuie subliniate: 

 cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 și 800 kg de petrol brut; 

 din 10 PET-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru pătrat de covor; 

 din 50 PET-uri se poate face un pulover, [20]; 

 
Fig.  1.5. Ciclul de viață al produselor din plastic, [25] 

 

Prin procesul de reciclare nu se urmărește doar prelucrarea deșeurilor în vederea 

refolosirii lor, ci și transformarea lor, prin procedee speciale, în produsele petroliere de origine. 

Aceste tehnologii se bazează pe depolimerizare, realizându-se în final o spargere a catenelor 

de hidrocarburi ce alcătuiesc materialele plastice și cauciucul industrial și obținându-se gaz 

metan și țiței brut (procedeu numit reciclare chimică).  

Soluția viabilă pentru rezolvarea acestei probleme de poluare a mediului o constituie 

bioplasticele, sau materialele plastice biodegradabile - obținute din surse regenerabile de 

biomasă, precum grăsimi și uleiuri vegetale, amidon de porumb, paie, așchii de lemn, rumeguș, 

deșeuri alimentare reciclate etc. [26]. 

Condițiile de mediu și caracteristicile polimerilor sunt factorii majori care afectează rata 

de biodegradare. Factorii de mediu includ temperatura, umezeala, pH-ul, populația microbiană, 

enzime specifice, iar caracteristicile polimerului vizează structura tehnică, flexibilitatea 

lanțului, masa moleculară, cristalinitatea și compoziția copolimerilor, [28]. 
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Fig. 1.6. Sistemul de coordonate al materialelor bioplastice, [29] 

 

Biomasa utilizată pentru bioplastice provine de exemplu din porumb, trestie de zahăr 

sau celuloză. 

Biodegradarea este un proces chimic în timpul căruia microorganismele disponibile în 

mediu transformă materialele în substanțe naturale precum apă, dioxid de carbon și compost 

(nu sunt necesari aditivi artificiali). Procesul de biodegradare depinde de condițiile de mediu 

din jur (de exemplu locația sau temperatura), de material și de aplicație. Un produs este numit 

biodegradabil atunci când se transformă, se descompune și se elimină în mod natural. 

În prezent, materialele bioplastice reprezintă circa 1% din cele aproximativ 368 de 

milioane de tone de plastic produse anual.  

Există trei tipuri principale de materiale ce alcătuiesc familia materialelor bioplastice 

(Fig. 1.6), [29]: 

 Materiale plastice non-biodegradabile bazate pe bio sau parțial bio, cum ar fi PE, PP 

sau PET pe bază de bio (așa-numiții drop-in) și polimeri de performanță tehnică pe bază de 

bio, cum ar fi PTT sau TPC-ET; 

 Materiale plastice care sunt atât bio-bazate, cât și biodegradabile, cum ar fi PLA și 

PHA sau PBS; 

 Materialele plastice care se bazează pe resurse fosile și sunt biodegradabile, cum ar 

fi PBAT. 

Structurarea și evidențierea diferențelor între materialele bazate pe polimeri naturali și 

materialele polimerizate din monomeri cu conținut bio este detaliată în figura 1.7, [31]. 
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Fig.  1.7. Structura generală a plasticelor cu conținut bio, [31] 

 

Capacitățile de producție pentru PET bazate pe bio continuă, de asemenea, au tendința 

să scadă, deoarece acestea nu au atins ritmul prevăzut în anii precedenți. În schimb, accentul s-

a mutat pe dezvoltarea PEF (polietilen furanoat), un nou polimer care se așteaptă să între pe 

piață în 2023. PEF este comparabil cu PET, dar este 100% bio-masă și se spune că prezintă 

proprietăți superioare, făcându-l un material ideal pentru ambalarea băuturilor, a produselor 

alimentare și nealimentare (Fig. 1.9). 

 

 
Fig. 1.8. Producția globală de bioplastice, [24] 
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*PEF – este în prezent în cercetare și va fi folosit în sectorul comercial începănd cu 2023. 

Fig. 1.9. Producția globală de bioplastice pe tipuri de material în 2020, [24] 

 

Există la ora actuală circa 30 de materiale biodegradabile care se găsesc deja pe piață 

sau care sunt într-un stadiu avansat de implementare la scară industrială.  

După natura polimerilor din care sunt compuse, masele plastice biodegradabile sunt de 

origine petrochimică sau naturală, [32]. 

Polimeri biodegradabili de origine petrochimică. Primele cercetări pentru realizarea 

lor au fost întreprinse prin anii 1970, constând în asocierea polietilenei cu amidon sau celuloză. 

Prin introducerea unei cantități de 10% amidon într-o matrice de polietilenă, la care se mai 

adaugă 1 % catalizatori care să provoace ruperea lanțurilor chimice și consumarea amidonului 

de către niște micro-organisme, se realizează degradarea biologică a materialului plastic. 

Procedeul s-a utilizat la fabricarea foliilor de polietilenă pentru protecția răsadurilor agricole 

sau pentru pungi și ambalaje, [30], [33]. 

Polimerii biodegradabili de origine naturală. Aceștia sunt substanțe sintetizate prin 

procese biologice sau pe cale chimică, plecând de la monomeri naturali. Din această categorie 

fac parte biopolimerii, polimerii de origine bacteriană și polimerii sintetici, [35]: 

a) Biopolimerii (polimerii naturali) sunt de origine vegetală și animală sau sunt 

produși de microorganisme. Cea mai importantă familie de polimeri naturali este cea a 

polizaharidelor, din care fac parte amidonul (provenit din cartofi, grâu și porumb), celuloza și 

lignina. O altă familie este alcătuită din proteinele provenite din plantele oleaginoase (rapiță, 

floarea soarelui, soia, mazăre, bob), din tărâțe de cereale (gluten de grâu), din țesuturi de 

animale (colagen, gelatină) sau din lapte de vacă (cazeină). Tot din această categorie face parte 

și cauciucul natural.  

b) Polimerii de origine bacteriană sunt produși de anumite bacterii care îi acumulează 

în citoplasmă, prin fermentare. Ca materii prime fermentabile se utilizează zaharurile şi 

amidonul, iar ca polimeri de origine bacteriană se menționează polihidroxibutiratul (PHB), 

polihidroxivaleratul (PHV) și copolimerul de polihidroxibutirat și polihidroxivalerat (PHBV). 
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Acești polimeri sunt considerați semibiosintetici. Ei se pot obține și din unele plante modificate 

genetic, caz în care sunt numiți polimeri biocinetici. 

c) Polimerii sintetici se obțin prin polimerizarea unor monomeri naturali, cel mai 

cunoscut fiind polilactida (PLA) care se obține prin fermentarea bacteriană a acidului lactic. 

Tot din această categorie fac parte polihidroxialcanoaţii (PHA) care sunt poliesteri ai 

hidroxiacizilor alifatici, policaprolactona (PCL) și poliglicolida (PGA). Proprietățile mecanice 

se pot îmbunătăți prin combinarea acestor polimeri, obținându-se copolimeri. Degradarea lor 

se face în prezența apei, printr-o reacție chimică de hidroliză care rupe lanțurile de polimeri, 

punând în libertate hidroxiacizii componenți, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător. 

Această degradare începe de la interior către exterior (degradare eterogenă) și se manifestă mai 

intens în cazul obiectelor masive, [36]. 

Lignina este un polimer aromatic non-carbohidrat, o substanță organică complexă care 

se găsește în țesuturile plantelor lemnoase, dându-le impermeabilitate și rigiditate. Este al 

doilea element constituent după celuloză și reprezintă componenta principală a peretelui 

celular, regăsindu-se în structura traheidelor, xilemului și sclereidelor. Din punct de vedere 

chimic este un derivat fenolic (fig. 1.10). În procesul fabricării hârtiei prin procedee chimice, 

lignina se separă cu ajutorul unui amestec dizolvant, [37]. 

Lignina este de fapt un polimer format din trei tipuri de monomeri: 

 alcoolul paracumarilic;  

 alcoolul coniferilic;  

 alcoolul sinapic. 

Fig. 1.10. Aspectul ligninei, structură și componente, [38] 
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Există o serie de factori fizico-chimici care favorizează utilizarea produselor pe bază 

de lignină în viitorul imediat, cum ar fi:  

 compatibilitatea cu o gamă largă de produse chimice industriale;  

 prezența inelelor aromatice care asigură stabilitate, bune proprietăți mecanice și 

posibilitatea unei game largi de transformări chimice;  

 prezența altor grupări funcționale reactive care permit prepararea facilă a copolimerilor 

altoiți;  

 proprietăți reologice și viscoelastice bune pentru un material structural;  

 capacitate bună de formare a filmului;  

 dimensiunea mică a parțiculelor;  

 caracter hidrofil sau hidrofob în funcție de origine, permițând producerea unei game largi 

de amestecuri, [36]. 

Lignina este o substanță amorfă, care are un potențial mare de aplicații în obținerea de 

materiale. Este o macromoleculă polifuncțională complexă care este compusă dintr-un număr 

mare de grupări funcționale polare.  

„Lemn lichid”, numit așa în mod sugestiv, este un nou tip de material biodegradabil, un 

termoplast de înaltă calitate, bazat pe lignină și diverși compuși organici și fibre naturale; el 

poate fi procesat prin procedee clasice la fel ca orice material plastic (prin injectare în matriță, 

extrudare, calandrare, suflare, termoformare sau presare, obținându-se produse semi-finite, foi, 

filme sau profile), și este 100% biodegradabil. Lemnul lichid se degradează (se descompune) 

în apă, humus și dioxid de carbon, la fel ca și lemnul, ceea ce-l face, mai prietenos cu mediul 

decât materialele plastice, [39, 40]. ''Lemnul  lichid'' poate fi refolosit de mai multe ori, fără a 

afecta proprietățile mecanice ale materialului, ca de exemplu rezistența la foc și durabilitatea. 

Rezistența la impact a lemnului lichid este net superioară materialelor plastice clasice (Fig. 

1.11).  

 Singurele dezavantaje ale lemnului lichid ar fi: greutatea sa, deoarece este mult mai 

greu decât materialele plastice obișnuite, și costurile de fabricație, care sunt aproape duble față 

de costurile de producție ale polipropilenei - cel mai comun material plastic, [39]. 

"Lemnul lichid" a fost brevetat de compania Tecnaro GmbH inițial sub trei forme 

diferite cu denumiri, structură și proprietăți diferite iar în prezent lemnul lichid face referire 

doar la materialul Arboform. 

 ARBOFORM® - sau „lemnul lichid” propriuzis - bazat pe lignina, aditivi organici și 

fibre naturale, din materii prime 100% regenerabile, fiind complet biodegradabil, [41]; 

 ARBOBLEND® - un compozit biopolimeric al cărui conținut se bazează pe 

biopolimeri, cum ar fi: lignină, amidon, rășini naturale, ceară și celuloză;  

 ARBOFILL®  - compus din polimeri și fibre naturale, [42]. 
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.  

Fig. 1.11. Rezistenta la impact  𝒂𝒄𝑼[Kj/𝒎𝟐] - Lemnul lichid vs Materialele plastice, [40] 

 

Matricea lemnului lichid conține peste 50% lignină, la care se adaugă fibre lemnoase, 

ceară, cânepa, precum și aditivi chimici. Datorită proprietăților sale, lemnul lichid este o 

alternativă viabilă pentru toate produsele din plastic existente în prezent.  

ARBOFORM® . Arboform a fost dezvoltat în 1996 de către Helmut Nägele și Jürgen 

Pfitzer la Institutul Fraunhofer pentru Tehnologie Chimică. În 1998, aceștia au fondat 

compania numită Tecnaro și au început producția acestui bioplastic. În 2002, compania a 

produs aproximativ 300 de tone de Arboform și a avut un preț de vânzare de aproximativ 5,5 

$/kg. În 2010, Nägele și Pfitzer a primit Premiul European Inventor pentru munca lor în 

cercetarea produsului Arboform.  

Arboform este compus din două materiale naturale: lignină (circa 30%) și celuloză 

(circa 60%). Restul sunt aditivi naturali care funcționează ca plastifianți, coloranți, antioxidanți, 

agenți de umplere etc. Produsul are compoziție, aspect și proprietăți similare cu cele ale 

lemnului, dar poate fi topit după încălzire și modelat ca un termoplastic. Acesta a fost proiectat 

pentru a nu conține fracții sintetice, are  proprietăți mecanice similare cu poliamida, este stabil 

termic până la cel puțin 95°C, și poate fi injectat în matriță la temperaturi sub 160°C, [44]. 

Tabelul  1.2. Comparații între proprietățile Arboformului cu ale altor materiale plastice, [44] 

Proprietatea Arboform Polietilenă Polipropilenă Polistiren 

Rezistența la rupere (MPa) 14-22 8-30 30-40 45-60 

Modulul de elasticitate (MPa) 2000-7000 50-500 600-1700 1200-3300 

Coef. de dilatare termică (10-6/°C) 10-50 170-200 100-200 70 

Coef. de contracție la solidificare (%) 0,1-0,3 2-3 2-3 1-3 
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Compania Tecnaro a brevetat mai multe variante de Arboform. Proprietățile specifice 

ale acestora sunt conferite de rețetă, care înbină în mod diferit cele două materiale naturale: 

lignină și celuloză înpreună cu plastifianți, coloranți, antioxidanți, agenți de umplere etc. În 

continuare sunt trecute în revistă aceste tipuri de materiale. 

Arboform® F45 – nature, de la Technaro, este un acetat de celuloză. Este un termoplastic 

obținut din resurse regenerabile pentru prelucrarea materialelor plastice. El este utilizat în 

electronică, jucării, bijuterii, piese tehnice etc. Acesta a fost folosit ca element de umplutură și 

ranforsare într-o matrice PBS. Are în conținutul său lignină modificată alcalină (obținută din 

industria de celuloză), aditivi naturali, și 45% fibre vegetale, precum cânepă, in și parțicule de 

lemn.  

PBS a fost selectat ca polimerul matrice pentru studiul nostru, din cauza durității sale, 

solubilității similare cu lignina, a biodegradabilității, și a regenerabilității.  

Arboform® ZE50 nature de la Technaro este un acetat de celuloză. Se folosește la 

fabricarea de jucării, bijuterii, electronice, piese tehnice și volane. Arboform® F45 nature este 

un termoplastic obținut din resurse regenerabile pentru prelucrarea materialelor plastice, [46]. 

Arboform® L, V3 nature de la Technaro este un acetat de celuloză. Este folosit încrose 

de golf și instrumente muzicale. Arboform® L, V3 nature este un termoplastic obținut din 

resurse regenerabile pentru prelucrarea materialelor plastice, [46]. 

Arbofill® de la Technaro este un compus de înaltă calitate fabricat din materii prime 

regenerabile și materiale plastice convenționale (între 25% și 80% regenerabile). Acesta nu 

este biodegradabil. Materialul - a fost folosit ca atare și în etapa experimentală a acestei teze 

de doctorat. 

Poate fi procesat prin injectare în matriță, extrudare, calandare, turnare prin compresie, 

termoformare sau turnare prin suflare.  

Tabelul 1.3. Caracteristici comparative ale Arbofill-ului, [44] 

Proprietatea UM Pin nature Molid nature 

Rezistența la curgere MPa 28 28 

Deformația specifică la curgere % 3,6 3,6 

Modulul de elasticitate MPa 2700 2700 

Rezistența la rupere MPa 27 27 

Deformația specifică la rupere % 4,5 4,5 

Rezistența la impact KJ/m2 15 14 

 

Arboblend® de la Technaro combină un număr mare de tipuri de materiale și o gamă 

largă de profile de proprietăți. Materialele oferite sunt de până la 100% bio-baze. În funcție de 

formulă, materialele Arboblend® conțin biopolimeri precum polihidroxialcanoați (PHA), 

policaprolactonă (PCL), poliester (de exemplu bio-PET), amidon, acid polilactic (PLA), bio-

poliolefine (bio-PE), bio-poliamide (bio-PA), lignină, rășini naturale, ceruri naturale, uleiuri 

naturale, acizi grași naturali, celuloză, aditivi organici și fibre naturale de întărire. Aceste 
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materialele sunt proiectate pentru a fi biodegradabile sau rezistente în funcție de aplicația 

dorită. Biodegradabilitatea este o proprietate care oferă un avantaj suplimentar în aplicații 

precum urne, tutori pentru plante, pelicule de mulci și multe altele. Este fabricat în principal 

din resurse regenerabile. Produsele sunt biodegradabile. 

Arboblend® V1 de la Technaro este un material termoplastic de înaltă rezistență la 

impact fabricat din surse regenerabile pentru prelucrarea plasticului. Conține diferiți 

biopolimeri precum polihidroxialcanat, poliester, Ingeo™, lignină, amidon, celuloză, aditivi 

organici, rășini sau ceruri naturale și fibre naturale de întărire. Arboblend® V1 este utilizat la 

fabricarea de sticle, mobilier, foi și carduri cu chip, [44]. 

Arboblend® V2 (Standard) - de la Technaro - este un material termoplastic fabricat din 

surse regenerabile. Se utilizează la fabricarea de sticle, mobilier, foi și carduri cu chip. Oferă o 

rezistență ridicată la impact. Arboblend® V2 (Standard) conține diferiți biopolimeri precum 

poliester, lignină, celuloză, amidon, IngeoTM, polihidroxialcanat, aditivi organici, ceruri sau 

rășini naturale și fibre naturale de întărire, (tabelul 1.4), [44]. Materialul - a fost folosit ca atare 

și în etapa experimentală a  acestei teze de doctorat. 

Tabelul  1.4. Caracteristici comparative ale Arboblend-ului, [44] 

Proprietatea UM V1 V2 

(standard) 

V3 

Rezistența la curgere MPa 57 49 42 

Deformația specifică la curgere % 2,4 2,3 2,4 

Modulul de elasticitate MPa 2900 2700 2300 

Rezistența la rupere MPa 28 25 24 

Deformația specifică la rupere % 5,7 9,4 > 10 

Rezistența la impact KJ/m2 42 59 93 

Arboblend® V3 de la Technaro este un material termoplastic 100% biodegradabil. Se 

folosește în mobilier, foi, sticle turnate prin suflare și carduri cu chip. Conține diferiți 

biopolimeri precum Ingeo™, polihidroxialcanat, poliester, aditivi organici, lignină, celuloză, 

amidon, rășini naturale sau ceruri și fibre naturale de întărire. Arboblend® V3 oferă o rezistență 

ridicată la impact, [44]. 

În tabelul 1.4 sunt prezentate câteva proprietăți mecanice ale acestor versiuni de 

material Arboblend. 

Arboblend® V4 de la Technaro este un material termoplastic 100% biodegradabil cu 

rezistență ridicată la impact. Conține diferiți biopolimeri precum polihidroxialcanat, Ingeo™, 

lignină, poliester, amidon, aditivi organici, celuloză, ceruri sau rășini și fibre naturale de 

întărire. Se utilizează în sticle, mobilier, foi și carduri cu chip. Arboblend® V4 este fabricat din 

surse regenerabile, [44]. 

Arboblend® V5 de la Technaro este utilizat în mobilier, sticle turnate prin suflare, 

carduri cu chip și foi. Este termoplastic fabricat din surse regenerabile. Prezintă o rezistență 

ridicată la impact Arboblend® V5 conține diferiți biopolimeri precum polihidroxialcanat, 
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poliester, Ingeo ™, lignină, amidon, celuloză, aditivi organici, rășini sau ceruri naturale și fibre 

naturale de întărire, [44]. 

În figura 1.12 este prezentată o analiză comparativă a materialelor din clasa “lemn 

lichid”. 

Din literatura de specialitate se pot extrage următoarele idei concludente: 

 Rata de biodegradare depinde de tipul de plastic (compoziția chimică a acestuia). 

 În teren (în aer liber): testele de îngropare în vederea scoaterii din circuit a 

materialelor plastice, arată că acestea în contact cu solul (în condiții aerobe), nu se vor degrada 

într-o măsură acceptabilă în decurs de un an. 

 Prin compostare industrial (în condiții aerobe): materialele plastice biodegradabile 

prezintă o rată de biodegradare bună între 63 și până la 97% (adică aproximativ 10 săptămâni). 

 Prin digestie anaerobă: Biodegradarea este posibilă într-o oarecare măsură, însă nu 

la niveluri satisfăcătoare, cel puțin nu în timpul de retenție caracteristic plantelor de digestie 

anaerobă (mai puțin de 30 de zile). Ratele de degradare în cazul digestiei anaerobe s-a dovedit 

a fi între 10% și 88% (până la aproximativ 20 de săptămâni). 

 
Fig.  1.12 . Analiza comparativă a materialelor din clasa inițială de “lemn lichid”, [4] 
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1.3. Principalele tipuri de prelucrări în cazul materialelor plastice și biodegradabile 

  

Prelucrarea materialelor plastice are ca scop transformarea lor în semifabricate sau 

piese finite. Alegerea procedeului tehnologic de prelucrare depinde de natura materialului 

plastic (termoreactiv, termoplast), de starea materiilor prime (uscată, vâscoasă sau fluidă) și de 

forma produselor finite (foi, tuburi, bare sau piese). Ca urmare, materialele plastice se pot 

prelucra prin presare, turnare sub presiune sau injectare (se obțin jucării, capace, sticle, nasturi 

etc), extrudare (se obțin șine, tuburi și forme profilate), calandrare, filare, expandare - suflare 

(se obțin mingi, flacoane, baloanele, popice etc), sudare, lipire și prin procedee mecanice, [14]. 

 

1.3.1. Injectarea maselor plastice 

 

Prelucrarea prin injectare în matriță reprezintă procesul tehnologic prin care materialul 

plastic, adus în stare de curgere prin acțiunea căldurii, este introdus, sub presiune, în cavitatea 

unei matrițe unde are loc răcirea și solidificarea lui. 

Injectarea în matriță este o tehnologie de fabricație pentru producția în serie a pieselor 

din plastic identice asigurând o precizie bună. Materialele utilizate în turnarea prin injectare 

sunt polimeri termoplastici care pot fi colorați sau umpluți cu alți aditivi. 

Principalele restricții privind injectarea sunt legate de  costurile de achiziție a 

echipamentului și a matriței (care sunt ridicate) și de timpul de pregătire a fabricației – care 

este crescut (cel puțin 4 săptămâni), [47]. 

 

 

Fig.  1.13. Schema de principiu a instalației de injectare, [47] 

 

Scopul unității de injecție este de a topi plasticul brut și de a-l ghida în matriță. Ea se 

compune din buncăr, cilindru și șnec.  

Modul de desfășurare a procesului de injectare în matriță este următorul: 



Contribuții privind prelucrarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri 

 

21 
 

 Granulele polimerice sunt mai întâi uscate și plasate în buncăr, unde sunt amestecate 

cu pigmentul de colorare sau cu ceilalți aditivi de armare. 

 Granulele sunt introduse în cilindru, unde sunt încălzite simultan, amestecate și 

împinse spre matriță printr-un șurub cu pas variabil (șnec). Geometria șnecului și a cilindrului 

sunt optimizate pentru a permite crearea presiunii care să permită injectarea materialului topit, 

(fig. 1.13). 

 Plasticul topit este injectat în matriță, unde umple întreaga cavitate. Pe măsură ce 

materialul se răcește, se resolidifică și ia forma piesei matriță. 

 După solidificare, matrița se deschide și piesa creată prin injectare este împinsă de 

pinii ejectorului. Matrița se închide înapoi și procesul se repetă. 

 

1.3.2.  Debitarea cu jet de apă a materialelor plastice și biopolimerice 

 

Materialul tăiat cu jet de apă nu este supus procesului de încălzire, din cauza timpului 

de prelucrare relativ scurt, ceea ce înseamnă, de asemenea, lipsa modificărilor structurii 

materialului după prelucrare. 

Principalele avantaje ale debitării cu jet de apă sunt: 

 flexibilitatea producției și posibilitatea debitării unei diverse game de piese; 

 lipsa încălzirii materialului în timpul procesului de debitare; 

 productivitate ridicată și precizie de prelucrare în comparație cu alte procese 

tradiționale de tăiere (figura 1.14), [49]; 

 
Fig. 1.14. Precizia de prelucrare obținută prin diferite procese de prelucrare, [50] 

 

 lipsa defectelor rezultate în urma prelucrării; 

 lipsa poluării în timpul procesului de debitare; 

 pot fi prelucrate diverse materiale ar fi: aluminiu, oțel, cauciuc, piatră, materiale 

plastice (tabelul 1.5).  
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Tabelul 1.5. Principalele tipuri de materiale care pot fi debitate cu jet de apă, [51] 

 

Tipuri de 

materiale 

prelucrate 

Caracteristici Observății 

Metale 

Mașinile cu jet de apă taie toate tipurile de metale: oțel de scule, aluminiu, titan și o serie de alte 

metale care se dovedesc dificil de tăiat prin alte procedee. Debitarea cu jet de apă produce o margine 

netedă, fără urme de arsură, fisuri sau exces de bavuri. În plus, nu există zone afectate de căldură. 

1 Aluminiu Al este materialul cel mai des prelucrat pe 

mașinile cu jet de apă, deoarece se taie foarte 

repede și curat. 

 
2 Alamă Aliajele de alamă se tăiate rapid și curat prin 

debitare cu jet de apă cu material abraziv, fără 

distorsiuni termice. 

 
3 Oțel carbon Oțelul nu este afectat în timpul procesul de tăiere 

cu jet de apă cu material abraziv datorită lipsei 

apariției deformațiilor termice 

 
4 Cupru Reflectivitatea cuprului, care poate fi o problemă 

pentru prelucrarea cu laser, nu este o problemă 

pentru jetul de apă cu material abraziv  

 
5 Oțel 

inoxidabil 

 

Oțelul inoxidabil poate fi tăiat cu ușurință cu 

jetul de apă cu material abraziv. Chiar și oțelul 

inoxidabil 304, care este greu de prelucrat prin 

alte procedee, poate fi debitat fără deformații 

termice. 

 
6 Titan 

 

Titanul poate fi tăiat rapid și precis, fără 

deformații termice sau fragilitate a suprafeței. 

Mașina de tăiat cu jet de apă cu material abraziv 

nu are probleme de uzură a sculelor de 

prelucrare, cum au mașinile CNC tradiționale. 
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7 Oțel de 

scule 

 

Din ce în ce mai mulți producători de scule și 

matrițe confirmă avantajele sistemelor de tăiere 

cu jet de apă cu material abraziv datorită 

preciziei ridicate și a vitezei de prelucrare de 

aproape 10 ori mai mare decât viteza utilajelor de 

prelucrare prin electroeroziune cu fir prin 

tehnologia EDM.  

Alte materiale 

Mașinile cu jet de apă au capacitatea de a prelucra aproape orice tip de material. Cu tehnici 

specializate, cum ar fi perforarea la presiune scăzută, tăierea numai cu apă și asistența cu vid, o 

întreagă serie de materiale naturale pot fi debitate în condiții de prelucrare superioare. 

1 Ceramică 

 

Jeturile de apă cu material abraziv taie bine 

ceramica, producând în același timp mai puține 

parțicule decât alte metode de debitare. 

 
2 Sticlă Sistemul cu jet de apă cu material abraziv este 

utilizat pe scară largă pentru tăierea unei varietăți 

de produse din sticlă, de la panouri ultra-subțiri 

pentru smartphone-uri, până la panouri groase 

multistrat antiglonț pentru vehicule și clădiri, dar 

și a panourilor pentru vitralii. 
 

3 Granit Debitarea granitului se poate realiza cu rezultate 

bune utilizând jetul de apă cu material abraziv. 

 
4 Piele Pielea se poate debita cu o lățime extrem de 

îngustă utilizând jetul de apă cu material abraziv. 

 
5 Marmură Tăierea blaturilor de marmură se realizează cu 

ușurință folosind jetul de apă cu material abraziv. 

 
6 Lemn Pentru modele complicate sau pentru lemnul 

impregnat cu agenți suplimentari, jetul de apă cu 

abraziv este instrumentul ideal de prelucrare. 

 
Materiale compozite 

Jetul de apă cu material abraziv are avantaje majore atunci când este utilizat la debitarea fibrei de 

carbon. Lipsa efectelor termice, elimină pericolul apariției topirii materialului, a degajării de vapori 



Contribuții privind prelucrarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri 

 

24 
 

periculoși care să necesite echipamente costisitoare de tratare a aerului. Orice material întărit cu fibre, 

inclusiv materialul armat cu Kevlar, poate fi tăiat rapid și curat fără dezavantajele care apar la 

prelucrarea convențională. 

1 AeroFIBER ™ 

 

Cu funcția de control la străpungere și 

presiune scăzută de tăiere a materialelor 

stratificate, jetul de apă cu material abraziv 

este recomandatt pentru AeroFIBER™ 

 
2 Fibră de 

carbon 

Tăierea cu jet de apă a materialelor plastice 

armate cu fibră de carbon prezintă avantaje 

majore: fără înfundarea sculelor și fără uzură, 

nu este nevoie de schimbarea sculelor, fără 

considerații speciale sau restricții datorate 

acumulării de căldură, fără topire și fără fum 

periculos care necesită echipamente 

costisitoare de tratare a aerului. 

 

3 FeroForm Jetul de apă cu material abraziv taie materialul 

FeroForm fără să producă defecte.  

 

 
4 Fibra de sticlă Fibra de sticlă poate fi tăiată rapid și curat fără 

praf sau fum periculos prin simpla scufundare 

a materialului în apă în timpul tăierii. 

 
5 Materiale 

compozite 

G10 

 

G-10 este un tip de material compozit laminat 

din fibră de sticlă de înaltă presiune. 

Jetul de apă cu material abraziv poate prelucra 

acest materialului compozit, fără riscul 

apariției delaminării. 

 
6 Kevlar Materialul armat cu kevlar poate fi tăiat rapid 

și curat cu jetul de apă cu material abraziv, 

fără praf sau vapori periculoși. 

 
7 Textolit Acest material este realizat pe baza de 

rășini fenolice. Jeturile de apă cu material 

abraziv produc o suprafață netedă la 

prelucrarea Textolitului. 

 
Materiale plastice și cauciuc 

Defectele de material asociate prelucrării plasticului pe mașinile CNC convenționale nu mai 

reprezintă o problemă atunci când se utilizează metoda de tăiere la rece cu jet de apă.  
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Capacitatea de a prelucra cu ușurință spumă, cauciuc și acril, precum și toate materialele enumerate 

anterior conferă jeturilor de apă un avantaj ca instrument de prelucrare cu mai multe utilizări. 

1 Acril 

 

Acrilul turnat și extrudat poate fi tăiat cu 

ușurință utilizând funcția de perforare la 

presiune scăzută a unui jet de apă. 

 
2 Spumă Spuma de cauciuc este tăiată cu ușurință 

folosind o duză numai pentru apă, fără 

material abraziv. 

 
3 Plăci de 

linoleum 

Plăcile de linoleum se pot tăia cu precizie 

fără defecte de material. 

 

 

 
4 Plexiglas Tăierea sub apă reduce probabilitatea de 

aruncare a așchiilor și cioburilor care apar 

atunci când plexiglasul este debitat cu un 

fierăstrău staționar. 

 

 
5 Policarbonat Prelucrarea cu jet de apă cu material 

abraziv a pieselor complexe din 

policarbonat, se face ușor și cu un consum 

de timp redus în comparate cu utilizarea 

echipamentelor convenționale. 

 
 

6 Cauciuc Cauciucul moale se poate tăia cu ușurință 

folosind o duză numai pentru apă, fără 

abraziv. Cauciucul întărit cu fibre și 

cauciucul foarte dur pot fi tăiate curat și cu 

precizie, folosind jet de apă cu material 

abraziv. 

  

 

 

1.4. Rezultate experimentale privind debitarea cu jet de apă 

 

Multe investigații au fost efectuate pentru a înțelege influența parametrilor procesului 

asupra unor elemente de performanță a debitării, cum ar fi lățimea tăieturii, conicitatea și 

rugozitatea suprafețelor tăieturii. Geometria tăieturii este o caracteristică de interes major în 

debitarea cu jet de apă cu material abraziv. Așa cum se arată în figura 1.15, prin debitarea cu 

jet de apă se va forma o fantă cu suprafețele laterale înclinate, astfel încât în zona de intrare a 
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jetului fanta este mai largă, Wt, iar în zona de ieșire este mai îngustă, Wb. Pentru a defini această 

caracteristică a tăieturii se utilizează fie conicitatea fantei, fie unghiul de înclinare a fantei, θ. 

 

Fig. 1.15. Geometria fantei rezultate prin debitarea cu jet de apă, [52] 

 

 

1.4.1. Influența parametrilor tehnologici asupra calității prelucrării cu jet de apă 

 

In vederea asigurării unei precizii corespunzatoare a debitării trebuie avută în vedere 

dependența dîntre lățimea craterului generat de jetul de apă și distanța duzei (de la care se 

pompează jetul de apă) față de suprafață prelucrată (figura 1.16).  Abaterile, în funcție de 

grosimea reperului prelucrat, sunt după cum urmează: la o grosime cuprinsă între (0,5-12)mm 

abaterile sunt de +/-0,25mm; la o grosime de (12-50)mm valoarea abaterii este de +/-0,50mm; 

dacă grosimea materialului prelucrat este cuprinsă între (50-76)mm atunci abaterea este 

cuprinsă în intervalul +/- 1mm, iar în situații când materialul are grosimea mai mare de 76mm  

abaterea poate ajunge la 2mm. 

 

 
Fig. 1.16. Dependența dîntre lățimea craterului generat de jetul de apă și distanța de la care se pompează jetul de 

apă față de suprafață prelucrată, [53] 
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Calitatea suprafețelor prelucrate prin acest proces tehnologic este influențată de mai 

mulţi factori: grosimea materialului; proprietăţile fizico-chimice ale acestuia și parametrii  

procesului (presiune, viteză de tăiere, corecţia de rază, starea tehnică a utilajului şi în special a 

duzelor).  

În general, prin această metodă se obţin calităţi foarte bune ale suprafeței de tăiere 

comparativ cu alte procedee de debitare. Un aspect foarte important îl reprezintă înclinarea 

suprafețelor zonei debitate care se referă la înclinarea de la zona de intrare a jetului în material 

până la ieșirea acestuia din material.  

În figura 1.17 sunt prezentate mai multe tipuri de înclinări a zonelor debitate, [54]: 

- Forma înclinată în V (fig. 1.17 – a) apare acolo unde vârful tăieturii este mai larg în 

partea de pătrundere a jetului decât la baza materialului. Acesta este rezultatul faptului că jetul 

petrece suficient timp într-o zonă pentru a eroda materialul mai mult ca la bază 

- Forma înclinată inversă (fig. 1.17 – b) apare acolo unde vârful este mai îngust decât 

baza. Acest lucru tinde să se petreacă cu materialele moi când materialul este erodat rapid sau 

când tăierea este foarte înceată. Deoarece jetul de apă se extinde cu cât se deplasează mai 

departe de ajutaj, îndepărtează astfel mai mult material.  

- Forma înclinată butoiaş (fig. 1.17 – c) este atunci când mijlocul este mai larg decât 

zona de vârf sau de bază. Această formă tinde să apară la materialele foarte groase.  

- Forma înclinată romboidală sau trapezoidală (fig. 1.17 – d) este de fapt forma conică 

în V care a fost înclinată, deoarece ajutajul nu face unghiuri drepte cu materialul. Această formă 

înclinată este în realitate foarte mică, fiind foarte puţin vizibilă cu ochiul liber. Apariţia acesteia 

se face prin mărirea vitezei de tăiere sau în cazul materialelor subţiri, prin stivuirea acestora.  

 

 
Fig. 1.17. Forme ale tăieturii cu jet de apă. Calitatea suprafeței tăiate  

(a. Forma înclinată în V; b. forma înclinată inversă; c. forma înclinată butoiaş; 

 d. Forma înclinată romboidală sau trapezoidală), [54]. 

 

Există o strînsă legătură între forma înclinării zonei tăiate și calitatea suprafețelor 

rezultate la debitare. Cele cinci calităţi obținute prin debitare cu jet de apă sunt următoarele 

prezentate în tabelul 1.6 
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Tabelul 1.6. Zonele de calitate ale suprafețelor tăiate 

Nivel de  

calitate 
Descriere Suprafață de tăiere 

Q5 este calitatea cea mai ridicată, piesa este netedă, fără striaţii cu o mare 

acurateţe , Fig. 1.17 – (a) 

 
Q4 reprezintă o calitate foarte bună cu striaţii foarte fine, Fig. 1.17 – (b) 

 
Q3 o calitate bună, dar în partea inferioară apar striaţii, Fig. 1.17 – (b) 

 
Q2 o calitate slabă cu striaţii care se accentuează în partea inferioară, zona 

de ieșire a jetului, Fig. 1.17 – (c) 

 
Q1 calitate foarte slabă, cu striaţii foarte mari pe toată suprafață de tăiere, 

Fig. 1.17 – (d) 

 

 

Există o corelație între clasa de calitate a tăieturii și abaterile de la rectilinitate a 

suprafețelor debitate. În tabelul 1.7 se prezintă mărimea înclinării și abaterea de la rectilinitate 

pentru clasele de calitate Q5 și Q3 la debitarea cu jet de apă a diverselor grosimi de material.  

 

Tabelul 1.7. Prezentarea comparativă a înclinării și a abaterilor de la rectiliniariate la debitarea cu jet 

de apă a materialelor cu grosimi diferite pentru clasele de calitate Q5 și Q3, [54] 

Grosime material Înclinația Abaterilor de la rectiliniariate 

 Q5 Q3 Q5 Q3 

0,12 0,002 0,005 +/- 0,003 +/- 0,005 

0,25 0,0035 0,0075 +/- 0,005 +/- 0,005 

0,5 0,003 0,01 +/- 0,007 +/- 0,005 

0,75 0,0035 0,012 +/- 0,01 +/- 0,02 

1 0,004 0,014 +/- 0,015 +/- 0,03 

1,5 0,006 0,016 +/- 0,02 +/- 0,04 

2 0,008 0,018 +/- 0,025 +/- 0,045 

3 0,01 0,02 +/- 0,03 +/- 0,05 

 

 

1.4.2. Aspecte teoretice privind influența parametrilor tehnologici asupra parametrilor 

calitativi la prelucrărea cu jet de apă cu material abraziv 

 

Procesul de debitare cu jet de apă cu material abraziv este influențat de următorii 

parametri tehnologici: distanța dintre capul de debitare și piesa de prelucrat; viteza de avans a 
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capului de debitare; presiunea apei; cantitatea de material abraziv și granulația materialului 

abraziv. 

Parametrii calitativi ai procesului de debitare cu jet de apă cu material abraziv sunt: 

geometria tăieturii, rugozitatea suprafeței prelucrate, caracteristicile mecanice ale suprafețelor 

din zona debitată. Geometria tăieturii este definită de: lăţimea suprafeței prelucrate la intrarea 

jetului, lăţimea suprafeței prelucrate la ieșirea jetului, forma și înclinarea tăieturii. 

Influența parametrilor tehnologici asupra lăţimii la intrarea jetului. Distanța dîntre 

capul de debitat și suprafața prelucrată exercită o inflențează majoră direct proporțională 

asupra lățimii suprafeței prelucrate la intrarea jetului, astfel încât la creșterea distanței capului 

de debitat crește lățimea suprafeței la intrarea jetului, [4]. 

Viteza de avans a capului de debitare are o influență invers proporțională asupra lățimii 

suprafeței prelucrate la intrarea jetului, astfel încât această lățime scade la creșterea vitezei de 

avans [49, 55]. Atât la debitarea materialelor ductile (oțel și titan), [20], cât și a materialelor 

fragile, [19], influența acestui parametru tehnologic asupra lățimii suprafeței prelucrate la 

intrarea jetului este redusă. 

Influența parametrilor tehnologici asupra lăţimii la ieșirea jetului. O influență majoră 

o exercită distanța dintre capul de debitat și suprafață piesei debitate. La creșterea acestei 

distanțe scade lățimea suprafeței prelucrate la ieșirea jetului. 

Viteza de avans exercită o influență invers proporțională asupra lățimii fantei la ieșirea 

jetului, care scade la creșterea vitezei de avans, [54]. Cantitatea de material abraziv nu 

influențează semnificativ lățimea fantei la ieșirea jetului. Lățimea suprafeței prelucrate la 

ieșirea jetului crește odată cu creșterea presiunii jetului de apă, [53, 56]. 

Influența parametrilor tehnologici asupra înclinării tăieturii. S-a constatat că la 

creșterea distanței capului de debitat crește unghiul de înclinare a tăieturii – dar și cantitatea de 

material debitat [4, 19, 56]. La creșterea vitezei de avans are loc creșterea unghiului de înclinare 

a tăieturii [57].  

Cantitatea de material abraziv nu influențează semnificativ unghiul de înclinare a fantei. 

Creșterea presiunii jetului de apă determină scăderea înclinării tăieturii. 

Pentru a realiza o suprafață mai bună cu un unghi de înclinare redus se recomandă 

reducerea distanței capului de debitat față de piesă și creșterea presiunii jetului. 

Efectul parametrilor de prelucrare asupra rugozităţii suprafeței prelucrate. Creșterea 

vitezei de avans conduce la creșterea  rugozitatea suprafeței prelucrate, deoarece o viteză mai 

mare de avans duce la scăderea numărului de particule abrazive aflate în contact cu suprafață 

prelucrată [1, 58].  

Granulația parțiculelor abrazive influențează rugozitatea în sensul că se obține o 

rugozitate mai mică la utilizarea particulelor fine de abraziv [35, 37].  

Creșterea presiunii apei conduce la creșterea rugozităţii suprafeței prelucrate, deoarece 

o presiune mai mare conduce la o energia la marginea exterioară a jetului mai mare, ceea ce 
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înseamnă o erodare neregulată a suprafeţei prelucrate, din cauza distribuţiei inegale a energiei 

cinetice a jetului. De asemenea, presiunea mai mare a apei înseamnă și o ciocnire mai puternică 

între particulele abrazive şi fragmentarea acestora, care în acest mod firesc își pierd capacitatea 

de tăiere.  

Parametrul de prelucrare, distanța dintre capul de tăiat și piesă, influențează rugozitatea 

suprafeței prelucrate. Astfel, cu cât această distanţă este mai mare cu atât jetul se extinde iar 

distribuția energiei cinetice este inegală, adică apariţia unei rugozităţi mai mari. 

Conform ISO/ WD/ TC  44 N 1770 din 2010, [59] parametrii pe baza cărora se poate 

determina calitatea suprafeței prelucrate cu jet de apă cu amestec de material abraziv sunt 

prezentați în figura 1.18, după cum urmează: g este grosimea materialului; Ra rugozitatea 

suprafeței prelucrate; u este abaterea de la perpendicularitate; Li este lăţimea suprafeței 

prelucrate la intrarea jetului; Lo  este lăţimea suprafeței prelucrate la ieșirea jetului; α  este 

unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate. 

 
Fig. 1.18. Componente ale suprafeței prelucrate cu jet de apă cu material abraziv, [60] 

 

Măsurarea abaterii de la perpendicularitate reprezintă diferenţa dîntre lăţimea la intrare 

şi lăţimea la ieşire. 

Măsurarea rugozităţii (figura 1.19), în cazul pieselor cu grosimi mai mici de 2 mm, s-a 

realizat pe linia mediană a suprafeței iar pentru grosimi mai mari de 2 mm măsurarea s-a 

realizat în partea de jos la 10% din grosimea materialului prelucrat, însă la cel puţin 1 mm 

deasupra suprafeței de jos.  

 
Fig. 1.19. Suprafață prelucrată, [60] 

1 - suprafață prelucrată; 2 -  partea de intrare a jetului; 3 -  partea de ieșire a jetului; l3 - distanța la care se 

măsoară  rugozitatea; a - direcţia de deplasare a jetului; b - linia unde se face măsurarea rugozităţii. 



Contribuții privind prelucrarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri 

 

31 
 

 

1.4.3. Optimizarea tehnico-economică a procesului de debitare cu jet de apă 

 

Optimizarea din punct de vedere economic are ca scop scăderea costului total pe produs 

sau pe unitatea de lungime debitată cu jet de apă.  

Optimizarea tehnică, are ca scop principal determinarea valorilor optime ale 

parametrilor de prelucrare în vederea creșterii performanţelor de prelucrare sau scăderea timpul 

de prelucrare. 

 

Optimizarea economică a procesului de prelucrare cu jet de apă 

În cazul optimizării economice parametrii luați în considerare sunt costurile cu  

investiţiile, de exploatare, de prelucrare și costul cu manopera. Principalul dezavantaj al 

prelucrării cu jet de apă cu abraziv îl reprezintă costul ridicat al materialului abraziv. 

Costul prelucrării cu jet de apă cu abraziv (figura 1.20) este compus din costul 

materialului abraziv, costul apei utilizate, costul duzei, costul tubului de focalizare etc. 

 
Fig. 1.20. Analiza tipică a costurilor prelucrării cu jet de apă cu abraziv [9, 26, 61] 

 

Conform figurii 1.20, cel mai ridicat cost este cel al materialului abraziv, cuprins între 

(20÷70)% din costul total de producţie, în funcție de următorii parametri: viteza de avans, 

cantitatea de abraziv, numărul capurilor de tăiere, preţul materialului abraziv. Reutilizarea 

materialului abraziv, după prelucrare, ceea ce conduce la o scădere a costului total de producție. 

In vederea calculării costului pe unitatea de lungime debitată (relația 1.2), s-a folosit  

următoarea formulă de calcul a vitezei de avans (relația 1.1). 

15.1

618.0

343.0687.025.1




















f

awwm

f
dhqC

mmpN
V  (1.1) 

unde: Nm este un coeficient de prelucrabilitate a materialului, Pw este presiunea de prelucrare, 

mw este cantitatea de apă, ma reprezintă cantitatea de material abraziv, C este costul prelucrării, 

q este densitatea materialului, h este adâncimea de prelucrare iar df este diametrul tubului de 

focalizare. 
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Astfel, calculul costului pe unitatea de lungime debitată este dată în relația (1.2).

f

h
l

V

C
C                     (1.2) 

unde: Vf  este viteza de avans (m/s),  

Ch este costul pe ora (€/h) şi se calculează cu relaţia (1.3).  

dhphthlhmhh CCCCCC   (1.3) 

unde: Cmh este costul maşinii pe oră, Clh este costul forţei de muncă pe oră, Cth este costul 

uzurii componentelor pe oră, Cph este costul energiei consumate, Cdh este costul de întreţinere. 

Autorul Summers, [63], a efectuat un studiu experimental de optimizare a costului de 

prelucrare cu jet de apă cu abraziv, utilizând un material abraziv nou şi un material abraziv 

uzat. Cum era și firesc, refolosirea materialului abraziv conduce la scăderea costului de 

producţie total. Folosirea unei presiuni a apei de 600MPa a redus costul total al prelucrării cu 

(10-20)%, conform studiilor realizate de Hashish (2004) și a micșorat cantitatea de abraziv 

utilizat. 

Astfel, costul prelucrării cu jet de apă cu amestec de material abraziv poate fi calculat 

cu relația 1.4, [22]: 

 
poi CCCC   (1.4) 

unde: Ci  reprezintă costul de achiziţionare, Co reprezintă costul de exploatare și Cp reprezintă 

costul cu forţa de muncă. 

De asemenea, conform autorului Miroslav Radovanovic costul pe unitatea de lungime 

este calculat cu relația (1.5). 

v

c
C ,                       (1.5) 

unde: v este viteza de avans [mm/min], c  reprezintă costul prelucrării cu jet de apă cu amestec 

de material abraziv [€/h]. 

 

Optimizarea tehnică a procesului de prelucrare cu jet de apă 

Calitatea suprafeței prelucrate poate fi influențată de mai multți parametri, cum ar fi: 

duza, tubul de focalizare, presiunea, viteza de avans, distanța dîntre capul maşinii şi piesă, 

cantitatea de material abraziv, materialul prelucrat și grosimea materialului. 

Optimizarea tehnică are la bază relaţiile dintre parametrii de proces, și are ca scop 

principal determinarea valorilor optime ale acestora, pentru a obține o calitate deosebită de 

suprafață în urma prelucrării. 

 Optimizarea distanței dîntre materialul prelucrat şi capul de tăiere, h 

Distanța h, (figura 1.21) influențează major calitatea suprafeței prelucrate, în sensul că 

adâncimea de tăiere scade aproape liniar cu creșterea distanței dîntre capul de tăiat şi piesa 

prelucrată, conform cercetărilor efectuate de Barton, [56, 66] (figura 1.22). 
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Rezultatul anterior menționat, a fost confirmat și de către Blickwedel [12], Kovacevic 

[67] şi Guo și alții. [32]. Aceștia au sugerat că distanța optimă este de aproximativ 2 mm [32]. 

O relaţie de calcul pentru înălţimea „h” propusă de Dumitru G.M [27, 28] este dată în 

relația (1.6).  

      2

29.0 d

a
h 

      
  (1.6) 

unde: a  reprezintă un coeficient de structură a jetului cu valori cuprinse între (0,08-0,113) iar  

d este diametrul tubului de focalizare.  

  

Fig. 1.21. Prezentarea distanței „h”, [66] Fig. 1.22. Relaţia dîntre distanța „h” şi adâncimea de prelucrare, [9] 

 

 Stabilirea  lungimii optime a tubului de focalizare 

Tubul de focalizare are influențe atât la nivel tehnologic cât și la nivel economic, [68-

76]. Astfel, în figura 1.23 este prezentată diagrama de variație a  raportului dîntre lungimea 

tubului de focalizare și adâncimea de tăiere, [9]. Conform figurii, la începutul debitării, 

lungimea tubului de focalizare creşte liniar cu adâncimea de tăiere, datorită distanței de 

accelerare necesară pentru particula abrazivă, [77].  

 
Fig. 1.23. Raportul dintre lungimea tubului de focalizare și adâncimea maximă de tăiere [43] 
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În situația în care lungimea tubului de focalizare este mai mare decât distanța critică de 

accelerare poate apărea o frecare între parțiculele abrazive şi pereţii tubului de focalizare, ceea 

ce înseamnă, o posibilă scădere a vitezei, adică o micşorare a adâncimii de tăiere. Distanța 

optimă de accelerare a parțiculei abrazive depinde în mare măsură de densitatea materialului 

abraziv [43].  

Pentru determinarea lungimii optime a tubului de focalizare, H. Blickwedel, [9] a 

propus relația (1.7) iar studiul influenței lungimii tubului de focalizare asupra adâncimii și 

lățimii de tăiere a fost realizat de M. Hashish [40]. 

         50...25
,


f

opf

d

l
                 (1.7) 

În urma încercărilor experimentale s-a constatat că atât adâncimea de tăiere cât şi 

lăţimea de tăiere nu sunt influențate dacă lungimea tubului de focalizare este de (50-70) de ori 

mai mare decât diametrul tubului de focalizare. 

 

 Stabilirea presiunii optime de prelucrare 

Energia cinetică transmisă materialului abraziv este realizată de presiunea apei. 

Autorul, Mustafa Kemal Kulekci, [78] a realizat studii privind influența presiunii asupra 

materialului prelucrat şi a stabilit relația (1.8) de calcul a presiunii critice a apei. O dată cu 

creșterea presiunii apei, crește și adâncimea de prelucrare și implicit duce la o mai bună calitate 

a suprafeței [34, 59, 79]:   
mcr RP  664.1            (1.8)  

unde:    Rm este rezistenţa la rupere a materialului, [MPa]. 

 

 Stabilirea cantității optime de material  abraziv 

In figura 1.24 este prezentată diagrama de variație a cantității optime de abraziv și 

adâncimea de tăiere. Se observă, că la începutul tăierii adâncimea acesteia creşte liniar cu masa 

de abraziv utilizată, până la cantitatea de 10g/s. Peste această cantitate, se observă o scădere a 

adâncimii de tăiere. Mai mult, utilizarea unei cantități foarte mari de abraziv poate conduce la 

scăderea energiei cinetice datorită fenomenului de aglomerare din camera de amestec cu 

material abraziv. Cantitatea optimă de abraziv pentru obținerea unei eficienţe corespunzătoare 

depinde de presiunea apei, diametrul orificiului, diametrul tubului de focalizare, lungimea 

tubului de focalizare [12, 24, 32, 52]. Valorile optime pentru debitul de abraziv sunt prezentate 

în tabelul 1.8. 

Tabel 1.8. Valori optime pentru debitul de abraziv, [12] 

Diametrul tubului de focalizare / 

diametrul orificiului 
ma/ mw pentru hmax ma/ mw pentru 0.85 · hmax 

0,76 mm / 0,25 mm 0,3 0,17 

1,14 mm / 0,38 mm 0,19 0,12 

1,65 mm / 0,53 mm 0,19 0,1 
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Fig. 1.24. Raportul dintre masa de abraziv și adâncimea de tăiere, [80] 

 

În baza experimentelor efectuate, M. Hashish a stabilit o relaţie de calcul a vitezei de 

curgere a abrazivului (relația 1.9).  

                        
.

.

/1 ws

wj

awj

mm

V
V



  (1.9) 

unde:Vwj este viteza de curgere a apei prin orificiu, Vawj este viteza parțiculelor abrazive la 

intrarea în orificiu, η este momentul de transfer al eficienţei, ms este debitul masei de abraziv 

și mw  este debitul apei. 

Diagrama de variație pentru raportul dintre presiunea apei şi cantitatea optimă a masei 

de abraziv este prezentată în figura 1.25a, unde odată cu creșterea presiunii apei are loc o 

creștere și a cantității optime de curgere a materialului abraziv. 

O dată cu creșterea vitezei masei de apă (figura 1.25b) are loc o creștere și a vitezei 

masei de abraziv. De asemenea, și creșterea diametrului tubului de focalizare (figura nr. 1.25c) 

conduce la creșterea cantității optime a masei de abraziv în timp ce creșterea lungimii tubului 

de focalizare are ca efect scăderea vitezei optime a masei de abraziv (figura 1.25d). 
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a.                                                                  b. 

 

                            c.                                                                 d.  

Fig. 1.25. Diagramele de variație dîntre parametrii de proces şi debitul optim de abraziv, [43] 

 

1.5. Concluzii 

 

În urma parcurgerii stadiului actual al cercetărilor în domeniul prelucrării materialelor 

ce jet de apă cu abraziv se desprind următoarele concluzii principale: 

 Procesul de prelucrare cu jet de apă cu abraziv (AWJ) se poate utiliza pentru debitarea 

pieselor 2D sau 3D confecționate din materiale diverse și utilizate în multe domenii de 

activitate fără a fi necesare alte operații de finisare; 

 Refolosirea materialului abraziv, care determină cel mai mare cost în costul total de 

fabricație, conduce la o optimizare economică a procesului de tăiere;  

 Rezultatele comentate din literatura de specialitate, privind optimizarea tehnică a prelucrării 

cu jet de apă, au condus la unele valori ale unor parametri, cum ar fi: distanța optimă dintre 

piesă şi capul de prelucrat cuprinsă între (2-4) mm; lungimea optimă a tubului de focalizare 

de 76 mm; diametrul optim al granulelor de 80µm având o dimensiune medie de 100µm; 

 Granatul este materialul abraziv cel mai utilizat în cadrul prelucrării cu jet de apă cu abraziv; 

 Soluţiile tehnice recomandate de literatura de specialitate în vederea optimizării prelucrării 

cu jet de apă cu abraziv se referă la unghiul de prelucrare între 15 - 20º, valorile peste 200 

conduc la o scădere a calității suprafeței prelucrate și la modalitatea de realizare a prelucrării, 

dacă este posibil, să se facă prin mai multe treceri;  

 In cadrul cercetărilor efectuate anterior nu au fost găsite rezultate ale cercetărilor pentru 

debitarea cu jet de apă cu abraziv a materialelor biodegradabile Arbofill Fichte și Arboblend 

V2 Nature cu toate aspectele tehnice care țin și de optimizarea procedeului de fabricație. 
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CAPITOLUL II 
OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT ŞI METODOLOGIA 

CERCETĂRII 
 

 

2.1. Obiectivele tezei de doctorat 

 

În urma parcurgerii stadiului actual al cercetărilor realizat în capitolul anterior și pe baza 

concluziilor rezultate, în cadrul tezei de doctorat se poate adopta un obiectiv principal și câteva 

obiective secundare. 

Astfel, obiectivul principal al tezei de doctorat îl reprezintă optimizarea parametrilor 

tehnologici la prelucrarea cu jet de apă cu abraziv pentru a obţine o calitate superioară a 

suprafeţei prelucrate a reperelor obținute prin injectare din cele două materiale biodegradabile, 

Arbofill Fichte și Arboblend V2 Nature. 

In vederea atingerii obiectivului principal, teza de doctorat a urmărit câteva obiective 

secundare, cum ar fi: 

- stadiul actual al cercetărilor în domeniul debitării cu jet de apă în vederea fundamentării 

tehnico-științifice a temei de cercetare;  

- analiza sistemică a debitării cu jet de apă; 

- proiectarea și execuția matriței pentru obținerea reperelor prin injectare; 

- stabilirea metodologiei de cercetare și a planului experimental pentru debitarea cu jet de 

apă cu abraziv a materialelor studiate; 

- obținerea efectivă a reperelor din cele două materiale biodegradabile prin injectare; 

- debitarea probelor injectate conform planului experimental stabilit cu variația parametrilor 

viteza de avans, presiunea apei și debitul de material abraziv; 

- prelucrarea rezultatelor măsurătorilor pentru rugozitatea suprafețelor prelucrate Ra, 

lățimea suprafeței prelucrate la intrarea și ieșirea jetului, abaterea de la 

perpendicularitate, unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate, cantitatea de material 

îndepărtat; 

- topografia suprafețelor după prelucrare; 

- analiza structurală și morfologică; 

- analiza comparativă a rezultatelor obținute pentru cele două materiale biodegradabile 

prelucrate; 

- influența parametrilor tehnologici asupra parametrilor măsurați: rugozitatea suprafeței, 

unghiul de înclinare și cantitatea de material îndepărtat; 

- optimizarea parametrilor tehnologici utilizați la prelucrare după criteriile: min Ra, minim 

unghiul de înclinare și minim de material îndepărtat.  

 

 

 



Contribuții privind prelucrarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri 

 

38 
 

2.2. Analiza sistemică a procesului de debitare cu jet de apă 

 

Tehnologia Abrasive Water Jet (AWJ) s-a dovedit a fi un proces de fabricație util pentru 

sectoarele spațiu, aeronave, bărci și automobile datorită avantajelor sale specifice la prelucrarea 

materialelor compozite. Cu toate acestea, tăierea AWJ a laminatelor compozite prezintă mai 

multe provocări. Este necesar să se dezvolte o metodologie pentru adaptarea parametrilor 

procesului pentru fiecare tip de material FRP și CFRP, care să permită efectuarea cu ușurință 

a operațiilor de tăiere AWJ pe materiale compozite, deoarece producătorii de mașini încă nu 

oferă baze de date bune pentru tăierea compozitului. Debitarea cu jet de apă este o metodă care 

are la bază fenomenul de eroziune obținut prin presiune și diametru mic de acționare a jetului 

de apă (mediu de accelerare), cu sau fară pulbere abrazivă, în funcție de necesitățile calitative 

ale aplicației vizate dar și de puterea pompei utilizate de catre echipament. Alte avantaje ale 

acestui procedeu fac referire și la: flexibilitate atât din punct de vedere dimensional cât și al 

materialelor (inclusiv compozite); procedeu prietenos (gaze toxice, substante dăunatoare, 

aburi, radiații ultraviolete) mediului și sănătății umane; influența termică; stabilitate 

dimensională și precizie; calitate de suprafață; eficiență și rentabilitate etc. Însă, la fel ca orice 

alta tehnologie/procedeu și aceasta prezintă unele limitări și în special atunci când vine vorba 

despre calitatea suprafeței inferioare a piesei debitate. În acest sens, cercetatorii investighează 

aspecte ce țin de calitatea zonei de ieșire din piesă a jetului de apă având în vedere în principal 

rugozitatea suprafeței rezultate. Lățimea tăieturii va depinde de diametrul duzei precum și de 

cantitatea de abraziv utilizată în timpul prelucrării. Volumul de material îndepărtat în timpul 

tăierii poate fi determinat prin utilizarea unor relații de calcul ce țin de densitatea și volumul 

inițial al probei (metoda MRR- Material Removal Rate) supuse debitării însă valoarea acestuia 

va fi mult inferioară față de cel obținut prin utilizarea procedeelor convenționale. De asemenea, 

contaminarea cu diverse impurități (elemente chimice – metale, gaze, etc.) este nulă întrucât 

piesa intră în contact pe zona prelucrată doar cu apă și abraziv, fără alți lubrifianți sau scule 

prelucratoare, [81]. 

O serie de lucrări stiințifice fac referire la tăierea cu jet de apă cu abraziv a materialelor 

polimerice convenționale precum poliamide 6 - PA6 (SIPAS 60), polypropylene green 

composites, polymer matrix composites, [82-87] etc., în principal pentru determinarea calității 

de suprafață prin determinării ale rugozității și ale acurateții dimensionale și geometrice dar și 

pentru determinarea cantității de material îndepărtat în timpul procesului de debitare. Indicele 

de prelucrabilitate pentru diverse materiale compozite cu grosimi diferite a fost găsit 

experimental, ceea ce a arătat rezultate foarte diferite pentru diferite materiale. A fost efectuat 

un studiu al efectului parametrilor de proces abrazivi ai jetului de apă asupra calității tăierii 

(conicitate și rugozitate a suprafeței), [88]. 

 În vederea obținerii răspunsurilor vizate se iau în calcul o serie de parametri implicați în 

procesul de prelucrare cu jet de apă cu abraziv. În acest sens în cele ce urmează se va realiza o 



Contribuții privind prelucrarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri 

 

39 
 

scurta analiză sistemică care urmărește influența factorilor variabili asupra parametrilor de 

ieșire, figura 2.1. 

 

Fig. 2.1. Relația dintre parametrii variabili și cei dependenți la debitarea cu jet de apă cu 

abraziv, [81, 87] 

 

Grosimea materialului: Cu cât această dimensiune este mai mare cu atât rugozitatea 

suprafeței este mai ridicată deoarece în partea inferioară a piesei, zona pe unde iese fluxul de 

apă cu abraziv nu are suficientă energie pentru a debita corespunzător materialul. Pentru a 

elimina această calitate scăzută de suprafață se recurge în mod uzual la creșterea presiunii 

jetului de apă cu abraziv, încorporarea unei cantități mai mari de abraziv în fluxul de apă și 

scăderea vitezei capului de debitare. 

Temperatura de topire a materialului de prelucrat: Materialele polimerice 

biodegradabile au temperatura de topire mult mai scăzută decât materialele polimerice 

convenționale, astfel debitarea lor prin utilizarea unui procedeu „rece” de debitare este mai 

mult decât necesară deoarece o debitare prin utilizare de metode clasice (laser, plasma, oxigaz) 

care implică surse termice ce distrug caracteristicile materialului (structură, proprietăți) pe 

porțiunea în care se intră în contact direct cu sursa de caldură (muchiile pieselor debitate) 

trebuie evitat în aplicațiile industriale și nu numai. 

Cantitatea de abraziv: Cu cât aceasta este mai mare cu atât se obțin suprafețe mai fine 

iar odată cu scăderea sau chiar lipsa acestuia apar suprafețe rugoase, inestetice, [89]. În cadrul 

procesului de tăiere cu jet de apă cu abraziv, abrazivul este cel care realizează propriu-zis 

tăierea, apa fiind mediul în care sunt accelerate parțiculele de abraziv până la o viteză adecvată 

Parametri de ieșire

(variabile dependente)

- adâncimea de penetrare;

- lățimea fantei;

- rugozitatea de suprafață;
- acuratețe dimensională și 

geometrică;

- volum/cantitate de material 
îndepărtat.

Parametri de intrare

(variabile independente)

Hidraulici

- presiunea jetului de apă cu abraziv;

- diametrul jetului de apă.

Abraziv

- dimensiunea parțiculeleor de abraziv;
- cantitatea de abraziv;

- tipul materialului abraziv.

Duză

- diametru duzei;

- înălțimea duzei;
- materialul duzei.

Parametri tehnologici
- viteza;

- distanța dintre capul duzei și suprafața 

de tăiat;
- unghiul de tăiere/debitare.

Caracteristici material
- duritate;

- omogenitate;

- ductilitate;
- temperatură de topire;

- grosime piesă;

- rezistența la rupere.
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aplicației vizate și de asemenea, tot prin intermediul lui sunt direcționate parțiculele catre 

punctul de debitare prestabilit, [90, 91]. 

Presiunea jetului de apă cu abraziv: Acesta este un parametru de intrare foarte 

important întrucât odată cu creșterea lui se obțin suprafete netede. Însă, prelucrarea cu o 

presiune a jetului care depășește o anumita limita de 400MPa împreună cu utilizarea unei lățimi 

mici a fantei de lucru conduce la deteriorarea severă a materialului prin delaminare [92], 

forfecare, despicare, cavitație, dezintegrare, și așa mai departe. 

Viteza de prelucrare: Prin creșterea vitezei de debitare piesele rezultate vor prezenta 

suprafete mai rugoase și dimensiune inexactă, dar dacă se recurge la reducerea vitezei atunci 

se va observa o tendință de îmbunătățire a calității de suprafață, tăierea fiind și mai precisă. 

Distanța dintre capul cu jet de apă și piesa (standoff distance): are influență 

semnificativă întrucât o dată cu mărirea acestei distanțe calitatea de suprafață scade și debitarea 

devine mai puțin precisă. Lățimea jetului de apă crește pe măsură ce se depărtează de duză, 

conducând la formarea efectului de conicitate pe linia de debitare.  

Compoziția duzelor: Aceste echipamente utilizează duze fabricate din material 

compozit - carbură de wolfram sau borură sinterizată, rezistând la presiuni de până la 620MPa. 

Materialul abraziv: Particulele abrazive pot fi de mai multe tipuri în funcție de aplicația 

vizată. Printre cele mai utilizate particule pot fi cele din carbură de siliciu, granat, granule de 

sticlă, alumină etc., [88]. Granulația mai fină a abrazivului influențează calitatea suprafeței 

rezultate în urma debitării prin micșorarea lațimii tăieturii, striațiilor de pe pereții care au intrat 

în contact cu jetul de apă cu abraziv și a vitezei de debitare. 

 

2.3. Planul experimental factorial. Metodologia ANOVA 

 

  Efectele factorilor de intrare asupra celor la ieșire sunt investigate cu ajutorul 

experimentelor factoriale.  

  În lucrarea de față, s-au considerat trei factori de intrare, fiecare cu două niveluri: 

presiunea jetului de apă, viteza de avans și debitul de material abraziv utilizat.  

  Factorii de intrare utilizați, A (presiunea jetului de apă), B (viteza de avans) C (debitul 

de material abraziv), fiecare pe două niveluri (0 și 1), generează un experiment factorial 23, 

adică opt experimente, tabelul 2.1, după cum urmează, [93, 94]: 

000 = a0 b0 c0 = (1);   A, B și C toate trei la primul nivel; 

100 = a1 b0 c0 = a; A la al doilea nivel iar B și C la primul nivel; 

010 = a0 b1 c0 = b; A și C ambele la primul nivel și B la al doilea nivel; 

110 = a1 b1 c0 = ab; A și B ambele la al doilea nivel și C la primul nivel; 

001 = a0 b0 c1 = c; A și B ambele la primul nivel și C la al doilea nivel; 

101= a1 b0 c1 = ac; A și C la al doilea nivel, B la primul nivel; 

011 = a0 b1 c1 = bc; A este la primul nivel iar B și C ambele la al doilea nivel; 

111= a1 b1 c1 = abc; A, B și C toate trei la al doilea nivel. 
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Tabelul 2.1. Model de experiment cu trei factori pe două niveluri de variație 

Încercare Răspuns experiment A B C 

1 (1) 0 0 0 

2 a 1 0 0 

3 b 0 1 0 

4 ab 1 1 0 

5 c 0 0 1 

6 ac 1 0 1 

7 bc 0 1 1 

8 abc 1 1 1 

  

  Reprezentarea grafică a experimentului trifactorial complet este dată în figura 2.2, unde 

colțurile cubului indică cele opt valori ale variabilei - răspunsul y. 

 

 

Fig. 2.2. Modelul geometric al planului factorial 23, [93-95] 

 

  Metodologia ANOVA  

  Una dintre cele mai utilizate metode statistice de studiu a diferențelor dintre valorile 

medii ale unei variabile dependente, este metoda ANOVA (analiza de varianță - Analysis of 

Variance). În cazul experimentului cu trei factori, această metodă conduce la calculul a șapte 

teste statistice, trei dîntre ele evidențiind efectele principale (efectul principal al variabilei A, 

efectul principal al variabilei B și efectul principal al variabilei C); testele 4, 5 și 6 măsoară 

efectul interacţiunii factorilor A, B (notat AB), efectul interacțiunii BC și, respectiv, efectul 

interacțiunii CA asupra variabilei dependente; în fine, testul al 7-lea măsoară efectul 

interacţiunii factorilor A, B, C (simbolizat ABC) asupra variabilei dependente. 

  În vederea stabilirii influenței factorilor de intrare asupra celor de ieșire, s-a utilizat 

aplicația MiniTab care generează un raport în care sunt specificate următoarele valori: 
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 a). pentru fiecare factor sau interacțiune dintre factori: DF (gradele de libertate), Adj. SS 

(suma pătratelor ajustată), Adj. MS (pătratul mediilor ajustate, F-Value (valorea Fisher) și  

p-Value (dacă p-Value este mai mică de 0,05 se apreciază că influența factorului/interacțiunii 

este semnificativă din punct de vedere statistic); 

 b). pentru eroarea stabilirii varianței (modelului): 

Numărul de grade de libertate a erorii modelului (DF) este dat de Ecuația (2.1): 

  𝐷𝐹𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑛 − 1 − (∑ 𝐷𝐹𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖
+ ∑ 𝐷𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑗

) (2.1) 

unde: n este numărul de observății din experiment, 𝐷𝐹𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖
– numărul de grade de libertate a 

factorului i, 𝐷𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑗
– numărul de grade de libertate a interacțiunii dîntre factorul i cu 

factorul j; pentru cercetarea de față, DFError = 8-1- (3+3)=1; 

  La finalul analizei varianței este dată suma pătratelor ajustate pentru model, Adj. SSTotal, 

care reprezintă suma tuturor valorilor Adj. SS pentru toți factorii, interacțiunile și cea a erorii. 

  În cadrul tezei de doctorat, cercetările experimentale s-au desfășurat după un program 

factorial complet de tip 23 (8 experimente), în care factorii luați în considerare au fost: presiunea 

jetului de apă cu abraziv, viteza de avans și debitul de material abraziv utilizat. În tabelul 2.3 

este prezentat planul experimental utilizat la debitarea celor două materiale biodegradabile.  

 

Tabelul 2.3. Plan experimental complet 

Nr. 

Exp. 

Parametri de intrare 

Presiunea jetului 

de apă  
Viteza de avans 

Debitul de material 

abraziv 

1 -1 -1 -1 

2 -1 -1 +1 

3 -1 +1 -1 

4 -1 +1 +1 

5 +1 -1 -1 

6 +1 -1 +1 

7 +1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 

 

 2.4. Concluzii 

  În vederea realizării planului experimental factorial complet 23 s-a utilizat metoda 

ANOVA deoarece aceasta permite evidențierea cantitativă a efectelor parametrilor de intrare 

asupra parametrilor măsurați la ieșire. Având în vedere informațiile găsite în literatura de 

specialitate, și experiența practică a colegilor care au participat la experimentări, au fost 

selectați trei parametrii de intrare (presiunea jetului de apă cu abraziv, viteza de avans și debitul 

de material abraziv utilizat). Fiecare parametru de intrare a avut două niveluri de variație.  



Contribuții privind prelucrarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri 

 

43 
 

CAPITOLUL III 
MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE LA 

DEBITAREA CU JET DE APĂ A REPERELOR DIN BIOPOLIMERI 
 

3.1. Principiul prelucrării cu jet de apă 

 

Tăierea cu jet de apă reprezintă debitarea unei mari varietăți de material în baza unei 

presiuni foarte mari a apei. În principiu, metoda prezintă două versiuni de bază: cu jet de apă 

(se folosește puterea de eroziune a jetului de apă de mare viteză) și cu jet de apă cu abraziv 

(sau hidro-abraziv când jetul de apă este amestecat cu aditivi abrazivi, crescând astfel 

considerabil puterea de eroziune). 

Principiul de prelucrare se bazează pe un mod deosebit de comportare a materialelor în 

condiții de solicitare cu șoc. În aceste situații este esențial care corp lovește cu viteză mare alt 

corp (figura 3.1). Apa este trimisă, în acest caz, cu viteză foarte mare asupra materialului și ea, 

în momentul impactului, devine un material “rigid”, mai “dur” decât materialul asupra căruia 

este trimis și poate astfel produce penetrarea acestuia.  

 
Fig.  3.1. Principiul de acționare al parțiculelor de abraziv 

 

 Pentru o mărire a productivității dislocărilor volumice apa este amestecată cu un praf 

abraziv. Acesta este adus din lateral, printr-o conductă înclinată, și antrenat de apă ca urmare a 

efectului Venturi. În multe din imaginile ce vor fi prezentate, în continuare, se poate observă 

modul de concepție al capului de tăiere, având caracteristicile descrise mai sus.  

 Pentru o mai bună omogenizare a dispersării abrazivului în apă este necesară o lungime 

suficient de mare între locul unde s-a făcut aducțiunea de abraziv și locul pe unde amestecul 

este expulzat. Se obține astfel o turbionare forțată a amestecului apă - abraziv. 

 În cazul particulei abrazive, energia acesteia în mișcare este exprimată prin formula 

energiei cinetice dată de relația (3.1). 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2                (3.1) 

unde: Ek este energia cinetică; m reprezintă masa particulelor de abraziv; v este viteza de avans. 

Locul de ieșire a amestecului este îngustat cu o piesă de tip duză care determină 

creșterea vitezei de expulzare. Diametrul duzelor poate fi foarte mic, de ordinul (0,1 – 0,2) mm. 
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 În mod obișnuit însă, aceste diametre sunt ceva mai mari astfel încât rezultă decupări 

de material cu lățimea de (0,8 – 0,9) mm, în funcție și de natura și grosimea acestuia.  

 Prin comparație cu tăierea laser se poate constata că tăieturile rezultă de două – trei ori 

mai late dar, totuși, foarte înguste și, mai ales, constante ca lățime. Ca urmare, programând 

echipamentul de comandă numerică cu o corecție de rază egală cu jumătatea lățimii tăieturii, 

se pot realiza contururi foarte precise.  

 Se apreciază că, în condiții obișnuite, precizia este de ± 0,25 mm, dar se citează și valori 

în domeniul ± 0,07 … ± 0,12 mm și o repetabilitate de ± 0,05 mm.  

 Deoarece duzele sunt supuse la solicitări deosebite, acestea se uzează prin lărgirea 

orificiului inițial. Pentru a avea o durată cât mai mare de utilizare acestea se realizează în mod 

normal din carburi metalice.  

 Presiunea care expulzează apa are valori de extrem de mari în domeniul 2750 – 3800 

bari (40.000 – 60.000 PSI), rezultând viteze de sute de metri pe secundă (peste 200 m/s). Acest 

domeniu de presiuni este cunoscut cu denumirea prescurtată UHP – Ultra High Pressure 

(presiuni extrem de mari). 

Schema de principiu a prelucrării jetului de apă AWJ este prezentată în figura 3.2, [55]. 

Apa introdusă sub o presiune între (250-400) MPa este amestecată cu parțiculele abrazive, într-

o cameră de amestecare, după care, eliminarea amestecului printr-o duză, formează jetul de 

lucru. Distanța dîntre duză și suprafață care urmează să fie prelucrată poate fi stabilită în funcție 

de necesitați. 

Fig. 3.2. Schema generală a procedurii AWJ, [51, 73] 

 

Principalele componente ale mașinilor de tăiat cu jet de apă sunt: unitatea de alimentare 

cu apă, unitatea de alimentare cu presiune, amplificatorul de presiune, amortizorul de pulsație, 
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capul de tăiere, tubul de amestecare și rezervorul de alimentare cu abraziv. Schema generală a 

instalației este prezentată în figura 3.3, [51]. 
 

 
Fig.  3.3. Schema generală a instalației de tăiere cu jet de apă, [96] 

 

 

Parametrii procesului de prelucrare  

În general, principalii parametri ai procesului de tăiere cu jet de apă sunt: presiunea 

apei, debitul de apă și cantitatea de material abraziv. 

În cazul utilizării numai cu apă, aceasta, sub presiune foarte mare este eliberată printr-

o duză de safir, care o transformă în jet cu viteză ce poate atinge valori chiar și de 850 m/s, 

Tăierea numai cu apă este utilizată pentru materiale moi de etanșare, cauciucuri și spume, [96]. 

La tăierea cu abraziv, are loc amestecul dîntre apă și cantitatea de material abraziv 

introdusă, acesta fiind utilizat pentru a tăia materiale foarte dure. Pe lângă parametrii 

menționați, care aparțin categoriei de parametri hidraulici, poate fi menționat diametrul duzei 

și viteza apei din duză.  

Din punctul de vedere al parametrilor procesului de tăiere, acestea sunt: distanța de la 

duză la materialul de tăiere, viteza de tăiere și lățimea de tăiere. Atunci când se utilizează 

tăietura abrazivă, debitul abraziv și diametrul duzei abrazive de alimentare trebuie menționate 

ca parametri.  

Următorii parametri pot avea o influență considerabilă asupra calității tăierii:  

 lungimea tunului de focalizare, atunci când grosimile de tăiere sunt mai mari de 45 mm, se 

recomandă utilizarea tunurilor lungi (75-100) mm; 

 diametrul tunului de focalizare în strânsă legătură cu tipul de abraziv utilizat; 

 debitul abraziv, poate duce la o uzură accelerată a tunului de focalizare dacă are valori 

ridicate, pentru perioade lungi de procesare; 

 natura și granularea abrazivului, reducerea durității sale poate duce la scăderea calității de 

tăiere;  
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 distanța duzei-piesă, creșterea acestei distanțe la valori mai mari de 5 mm poate duce la o 

creștere a lățimii tăieturii și la o creștere a unghiului de deviere a tăieturii la ieșirea jetului 

din material. 

 

3.2. Procedee de prelucrare cu jet de apă 

 

Cei mai importanți parametri ai tehnologiei de tăiere cu jet de apă , menționați 

anterior, stabilesc energia jetului de apă. Jetul de apă se creează în capul de tăiere, aici 

energia de presiune se transformă în energie cinetică. Prelucrarea va fi rezultatul 

interacțiunii între jetul de apă și materialul de prelucrat  (Fig. 3.4.).  

Pelucrarea cu jet de apă fără abraziv 

Acest procedeu de prelucrare cu jet de apă cu presiune înaltă este indicat pentru tăierea 

materialelor moi, precum materiale de etanșare, cauciucuri și spume, textile, elastomeri, fibre, 

plastic, alimente, hârtie și altele. Presiunea normala a apei este de 6500 bar, cu o viteza de 

aproximativ (800-1000) m/s, apa fiind forțată să treacă prin orificiul mic al unei duze 

diamantate ce are diametrul de o zecime dintr-un milimetru, pentru a forma un jet puternic de 

așchiere, [58, 96]. 

Fig. 3.4. Capul sistemului de formare a jetului de apă cu și fară abraziv, [97] 

 

Jetul de apă se creează în capul de tăiere, aici energia potențială W, se transformă în 

energie cinetică Ek, iar jetul de apă devine atât de rapid încât poate tăia la impact cu materialul 

de prelucrat.  

În tabelul 3.1 sunt prezentate materialele ce pot fi prelucrate și grosimea care poate fi 

tăiată utilizând acest procedeu. 

 
Tabelul  3.1. Materiale ce pot fi tăiate cu jet de apă fără abraziv 

Tipul de 

 materiale: 

Grosimea materialului tăiat 

cu presiunea P = 4000 bari 

[mm] 

Cauciuc peste 80 mm 

Țesături peste 30 mm 

Piele peste 30 mm 

Lemn peste 35 mm 

Mase plastice multistrat peste 35 mm 
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Prelucrarea cu jet de apă cu abraziv 

În cazul tăierii cu jet de apă și abraziv se adaugă materiale abrazive în jetul de apă. 

După ce acestea se amestecă, o altă duză focalizează jetul de apă rezultat și accelerează 

granulele abrasive. Rezultatul este un jet puternic care poate tăia, separa sau găuri materiale 

de diferite grosimi și densității. Schema instalației este prezentată în figura 3.5 iar câteva detalii 

ale capului de tăiere sunt prezentate în figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.5. Schema instalației de tăiere cu jet de apă, [97] 

1-jet de apă cu abraziv; 2-diuza; 3-camera amestec; 4-aparator; 5-jet hidro-abraziv; 6-piesa de 

prelucrat;  7-suport de susținere a piesei; 8-rezervor de apă; 9-piesa debitată;10-tub amestec; 11-

parțicule abrazive 

 

 
Fig.  3.6. Detaliu al capului de tăiere al instalației cu jet de apă abraziv, [58] 
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Pot fi prelucrate prin această metodă următoarele (tabelul 3.2): metale: oteluri aliate și 

nealiate, otel inoxidabil, aluminiu, alama, bronz, cobalt, cupru, aur, aliaje de nichel, argint, 

titan, fier forjat, zinc etc.; materiale plastice: PVC, polipropilena, polietilena, polistiren, teflon, 

termoplastice, policarbonat, pexiglas, ABS, etc.; sticlă, ceramică (gresie, faianță, porțelan); 

piatră: granit, marmură, travertin, calcar, onix etc.; alte materiale: fibră de carbon, carton, 

beton, fibră de sticlă, spumă, grafit, kevlar, linoleum, cauciuc, silicon, lemn, tego, nylon, piele, 

materiale compozite. 

Tabelul 3.2. Materiale ce pot fi tăiate cu jet de apă cu abraziv, [74] 

Tipul de 

 materiale: 

Presiune  

P = 4000 bari 

Presiune  

P = 6000 bari 

Oțel inoxidabil peste 180 mm peste 300 mm 

Oțel peste 180 mm peste 300 mm 

Titan peste 250 mm peste 350 mm 

Aluminiu peste 300 mm peste 400 mm 

Lemn peste 300 mm x 

  

În general, pentru debitarea cu jet de apă abraziv presiunea maximă a jetului de apă este 

350-400 MPa, și diametrul acestuia variază aproximativ la 0,1 la 1 mm, [75]. Detalierea părților 

componente ale unui cap de debitare sunt prezentate în figura 3.7. 

 
Fig.  3.7. Schița tehnică și principalele cote ale capului de tăiere cu jet abraziv, [75] 

 

În practică există două metode de prelucrare cu jet de apă abraziv (figura 3.8). 

Una convențională, folosește jet de apă cu injecție de abraziv (figura 3.8a), în care 

parțiculele abrazive sunt amestecate cu apă la mare presiune într-un tub de amestecare. În acest 

caz, parțicule abrazive sunt accelerate de jetul de apă la presiune înaltă după ce jetul se 

amestecă cu ele.  

A doua metodă, folosește o suspensie de abraziv cu jet de apă (figura 3.8b), în care o 

suspensie abrazivă aflată direct sub jetul de apă sub presiune este antrenată de acesta. Pentru 

această variantă, de exemplu, o piesă de prelucrat este imersată în suspensie de parțicule 
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abrazive fine și iradiate printr-un jet de apă pură. În acest caz, parțiculele abrazive din pastă 

sunt antrenate și accelerate pentru a se ciocni cu piesa de prelucrat, [68]. Metoda este 

avantajoasă din punctul de vedere al uzurii duzei și al reutilizarii abrazivului permitand și 

utilizarea de parțicule ultra-fine uzate. 

 
Fig.  3.8. Metode de prelucrare cu jet de apă, [68] 

 a) metoda convențională; b) metoda alternativă WJ cu suspensie de abraziv 

 

Șlefuirea cu jet de apă cu abraziv 

Este o nouă metodă de prelucrare cu jet de apă, utilizată pentru obținerea în mod eficient 

a unei suprafețe curbe netede (figura 3.9). Reprezintă un centru de rotire, în care o piesa atașata 

la un ax se rotește în jurul unei axe. Principiu de prelucrare in aceasta metoda se bazează pe 

capacitatea de prelucrare a parțiculelor abrazive din jetul de apă. Volumul de prelucrare poate 

fi determinate prin controlul poziției și a timpului de acționare a jetului de apă. Efectul de 

șlefuire, adică de uzură la tăiere este obținut prin atingerea tangențială cu jetul de apă a piesei 

de prelucrat. 

 
Fig. 3.9. Schema generală a procesului de slefuire cu jet de apă abraziv, [67] 
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Sablarea industrială sau curățarea suprafețelor cu jet de apă de înaltă presiune  

Procedeul mai poartă denumirea și de Hidro-sablare și folosește jetul de apă, cu presiuni 

de 10...150 MPa [99,100], cu sau fără granule abrazive în componentă, pentru spălarea și / sau 

curățirea diverselor repere sau utilaje din industria chimică, industria cimentului, industria 

forajului, industria energetică, industria celulozei, etc. 

În cazul sistemelor de sablare industriale cu jet de apă de înaltă presiune folosite la 

prelucrarea sau curățarea pieselor și semifabricatelor, se pulverizează apă pură la o presiune de 

până la 5000 bar printr-o duză rotativă cu mai multe ieșiri pe piesa prelucrată. Prin rotația 

acestei duze se obține un „efect de măcinare”, care permite îndepărtarea straturilor foarte dure, 

protejând în același timp piesa [101]. 

 

3.3. Componentele instalației de tăiere cu jet de apă 

 

Componentele principale ale unei instalații de tăiere cu jet de apă cu abraziv sunt (fig. 3.11):  

- pompa hidraulică - acționată de un motor electric sau de un motor cu ardere internă; 

- amplificatorul hidraulic, ridică presiunea apei livrate de pompa hidraulică (2000-4000 bar); 

- conductele de legătură care pot fi rigide sau flexibile;  

- capul de tăiere cu jet de apă și abraziv format din camera de amestec și duză 

- sistemul de deshidratare și alimentare cu material abraziv 

- buncăr de material abraziv 

- masa de tăiere cu bazin de recuperare 

- rezervor de acumulare a materialului abraziv uzat [102]. 

 

 
Fig.  3.11. Elementele componente ale sistemului de prelucrarecu jet de apă, [77, 102] 

 

Funcționarea echipamentelor de prelucrare cu jet de apă este asigurată de un ansamblu 

format din următoarele sisteme: sistemul de filtrare și alimentare cu apă, sistemul de generare 
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a presiunii, sistemul de formare a jetului, sistemul de colectare a apei cu amestec de abraziv și 

material prelucrat și sistem de dozare a abrazivului. 

Sistemul de filtrare și alimentare cu apă.  

Apa utilizată la alimentarea mașinilor de prelucrat AWJ trebuie să îndeplinească din 

punct de vedere chimic condițiile de calitate și utilizare ale apei potabile (tabelul 3.3). În 

practica industrială pot apărea probleme de funcționare a echipamentelor în cazul în care apa 

este supusă unor presiuni mai mari de 350 MPa și în cazul în care viteza de deplasare a apei 

este mai mare de 700 m/sec.  

 
Fig.  3.12. Schema hidraulică a sistemului de prelucrare cu jet de apă, [102] 

 

S-a constatat că în urma filtrării și tratării apei, durata de viață a componentelor mașinii 

de tăiat cu jet de apă a crescut considerabil cu până la 190 de ore. Durata de viaţă a duzei este 

mult mai mică atunci când este folosită apă industrială ajungând chiar până la 34 de ore, [64]. 

Sistemul de obținere a presiunii ridicate  

Acesta are rolul de a produce presiuni de apă de până la 15 ÷ 20 MPa (figura 3.13). 

Acest lucru se realizează cu ajutorul unei pompe cu amplificator de presiune. Într-o astfel de 

pompă există două circuite lichide: un circuit cu apă și unul cu ulei hidraulic. Circuitul hidraulic 

de ulei este alcătuit din un motor electric cu turație variabilă, o pompă hidraulică, un distribuitor 

hidraulic, rezervor de ulei și pistonul cu dublă acțiune solidar cu două plungere aflate în 

interiorul unității de amplificare a presiunii. Motorul electric, antrenează pompa hidraulică care 

furnizează instalației un debit de ulei. Uleiul hidraulic este direcționat spre una din fetele 

pistonului de către un distribuitor hidraulic pilotat. - Amplificatorul de presiune livrează apoi, 

alternativ, un debit de apă cu presiunea de 60000 P și spre un rezervor-atenuator și de aici către 

sistemul de formare a jetului de lucru, [78]. 
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Fig.  3.13. Sistemul de formare a presiunii ridicate, [78] 

 

Sistemul de formare a jetului de apă.  

Prelucrarea cu jet de apă se bazează pe efectele generate la contactul cu semifabricatul 

al unui jet subțire de apă, jetul având valori mari ale presiunii și vitezei de curgere. Tăierea cu 

jet de apă fără abraziv este catalogată ca fiind o formă de micro eroziune. În timpul acestui 

proces, un volum mare de apă este forțat să treacă printr-un orificiu mic al unei duze, [70]. Un 

flux constant de apă cu presiune ridicată iese din duză, particulele de apă accelerate de 

presiunea mare intră în contact cu o mică zonă a materialului de prelucrat.  

Sistemul de formare a jetului cu amestec de material abraziv.  

  Capul de tăiere pentru jetul de apă abraziv este mai complex din punct de vedere 

constructiv, utilizându-se materiale precum rubinul, safirul și diamantul la construcția lor. 

Safirul este cel mai des folosit la tăierea cu jet de apă pură, datorită prețului redus (15-30$) 

având o durată de viața de 50-100 ore. La tăierea cu jet abraziv se utilizează rubinul, având 

aceeași durată de viață însă are un preț ceva mai ridicat și diamantul care are o durata de viață 

de 800 - 2000 ore și un preț de 20 de ori mai mare decât în cazul safirului, putându-se utiliza 

în regim intensiv de 24 ore. Uzura depinde de regimul de lucru dar și de calitatea apei și a 

materialului abraziv.  

Sistemul de colectare a apei cu amestec de abraziv și material prelucrat 

Un astfel de sistem este necesar întrucât pentru prelucrare se consumă doar 10 % din 

energia jetului [76], restul energiei fiind absorbită de către un bazin ce conține fie un strat de 

apă gros de 0,5…1 m, fie un strat de 0,15...0,3 m din bile de oțel sau din ceramică fie niște 

plăci înclinate din materiale rezistente la uzură, cum este, de exemplu carbura de bor. De obicei 

acest recipient se identifica cu masa mașinii și este plasat sub zona în care are loc prelucrarea. 

Sistemul de dozare a materialului abraziv 

Sistemul de dozare a materialului abraziv este alcătuit dintr-un buncăr și o supapă de 

contorizare a materialului abraziv. Această supapă are rolul de a măsura și de a controla debitul 
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de material abraziv, având un domeniu de reglaj cuprins între (1 – 999) g/min de material 

abraziv. Sistemul de dozare a materialului abraziv este format din următoarele componente: 

tanc în care se varsă abrazivul, cilindru de observăre când se termină abrazivul, sistem de 

dozare a abrazivului (format dintr-un motor care este conectat la controlerul calculatorului). În 

figura 3.14 este prezentat sistemul de dozare de la mașina Hydro jet Eco 0615. 

 
Fig.  3.14. Sistem de dozare al abrazivului, [103] 

1- bazin pentru nisip, 2 - suport pentru bazin, 3- cilindru de control,  4 - sistem de dozare 

 

3.4. Materiale abrazive utilizate la debitarea cu jet de apă 

Materialele abrazive utilizate la prelucrare sunt clasificate după următoarele 

caracteristici: duritatea materialului, structura materialului, forma materialului, dimensiunea 

materialului etc., [104]. 

Principalele materialele abrazive utilizate la prelucrarea cu jet de apă cu abraziv și 

duritatea acestora, sunt prezentate în tabelul 3.4. 

Tabelul  3.4. Principalele materiale abrazive utilizate în AWJ [104] 

Materiale abrazive utilizate Duritatea  

[Moh] 

Duritatea  

[Knoop] 

Oxid de aluminiu 8-9 2,100 

Granat 7,5 1,350 

Parțicule fine de granit 8 - 

Olivina 5,5 1,100 

Carbura de siliciu 9,15 2,500 

Nisip - 700 

Oţel granulat - 400-800 

Zgura de cupru - 1,050 

Pulberi  de sticla 5,5 400-600 

Zirconiu - 1,300 

Granulația specifică folosită pe scară largă în comerț pentru mașinile cu jet de apă 

abraziv variază de la 60 până la 120. 

Materialul abraziv folosit pentru prelucrările experimentale este un nisip dur din Granit 

de tip GMA cu granulație medie de 80 Mesh, cu dimensiunea parțiculelor cuprinsă în intervalul 

150 – 300 m, densitatea 2300 kg/m3 și punctul de topire 1240C [105], poate fi reutilizat între 

5 – 8 ori, în funcție de scopul pentru care este folosit.  
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3.5. Matrița pentru obținerea reperelor prin injectare 

 

În vederea proiectării matriței pentru obținerea reperelor (figura 3.15) din materialele 

studiate Arbofill Fichte și Arboblend V2 Nature au fost parcurse principalele etape prezentate 

în tabelul 3.6. 

 

Tabelul 3.6. Etapele de proiectare ale matriței 
Nr.crt. Denumire etapă Relații de calcul 

1 Calculul masei reperului m = ρ⋅V,                                                                                                         

unde: ρ este densitatea lemnului lichid, [g/𝑐𝑚3]; V este 

volumul reperului, [𝑐𝑚3]. 
2 Alegerea mașinii de 

injectare - Mașina de 

injecție SZ-600H 

𝑉𝑚𝑖𝑛 > 13 ∙ 𝑉[𝑐𝑚3] 

3 Calculul duratei totale a 

ciclului de injectare 
𝑡𝑇 = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑚 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑝 

Unde: ti este timpul de injectare, ti=V/q1, q1 fiind 

viteza de deplasare a materialului, [cm3/s]; 𝑡𝑚 –timpul 

de menținere în matriță, [s]; tr timpul de răcire, [s]; tp 

este timpul ciclului de gol, [s]. 
4 Calculul numărului de 

cuiburi - 2 cuiburi 𝑛 =
𝐺 ∙ 𝑡𝑇

3,6 ∙ 𝑚
 

Unde: G-capacitatea de plastifiere reală a mașinii. 
5 Dimensionarea 

cuiburilor în funcție de 

contracția materialului 

𝐶𝑚𝑒𝑑 =
𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑚𝑎𝑥

2
 

6 Alegerea sistemului de 

injectare 
-Diametrul canalelor de distribuție D=𝑆𝑚𝑎𝑥 + 1,5[𝑚𝑚] 
unde 𝑆𝑚𝑎𝑥 reprezintă grosimea maximă a peretelui 

piesei injectate 

-Dimensionarea digului: Lungime dig 2mm și diametrul 

alezajului 3mm. 

7 Dimensionarea plăcilor 

de formare - Figura 3.16 

Grosimea plăcii  

H = h · √
𝜎𝑎 + 0,7 ∙  𝑝𝑖

𝜎𝑎 – 1,3 ∙ 𝑝𝑖
, unde: h - grosimea cuibului, [cm]; 

pi - presiunea interioară de injectare, pi=0,5pe, pe fiind 

presiunea exterioară a mașinii de injectat, [MPa]; σa - 

rezistenţa admisibilă la tracţiune pentrul materialul 

plăcii de formare, OSC8, [daN/ cm2]. 
8 Alegerea sistemului de 

aruncare - Figura 3.17 

S-a calculat forța de demulare. Sistemul adoptat este cu 

aruncătoare. 

9 Alegerea sistemului de 

centrare și conducere - 

Figura 3.18a-pentru 

partea fixă. 

Figura 3.18b-pentru 

partea mobilă. 

S-a ales sistemul de centrare pentru partea fixă și pentru 

partea mobilă. 
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Fig. 3.15. Reperul de obținut prin injectare 

 

 
a) 

 
b) 

Fig.3.16. Placa activă: a)-dimensiunile plăcii active; b)-imaginea reală a plăcii 

 

 
Fig.3.17. Sistemul de aruncare 
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a) 

 
b) 

Fig.3.18. Sistemul de centrare, [79]: a)-partea fixă: 1 - platoul fix al matriţei; 2 - inel de centrare; 3 - 

placă de prindere a matriţei; 4 - şurub; b)-partea mobilă: 1 - platoul mobil al matriţei; 2 – epruvetă; 3 - tijă 

aruncătoare 

 

 

3.6. Echipamente pentru studiul și analiza reperelor debitate cu jet de apă 

 

a). Mașina de debitat cu jet de apă HYDRO – JET ECO 0615 

Încercările experimentale au fost efectuate pe maşina de prelucrare cu jet de apă cu 

abraziv Hydro Jet Eco 0615 (figura 3.19). 

 
Fig. 3.19. Maşina de prelucrat cu jet de apă cu amestec de material abraziv  

HYDRO – JET ECO 0615, [72]. 

 

Principalele caracteristici tehnice ale mașinii de prelucrat cu jet de apă HYDRO – JET 

ECO 0615, sunt următoarele: gama de tăiere 1510 x 610 mm; presiunea de operare 150 [MPa]; 

tăiere cu jet de apă fără amestec de abraziv și cu amestec de abraziv ; modul de deplasare:  pe 

axa x și y  automat; pe axa z se face manual; avans maxim 4m/min; precizie deplasare pe axa 

x ± 0.03/300 mm; precizie deplasare pe axa y ± 0.02/300 mm; repetabilitate pe axa x ± 0.02/300 
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mm; repetabilitate pe axa y ± 0.02/300 mm; puterea motorului ce acționează pompa de înaltă 

presiune 7.5 kW; debit apă: 2.4 l/min. 

Parametrii de lucru constanți utilizați la debitare sunt prezentați în tabelul 3.6.  

                                                             

Tabelul 3.6. Parametrii constanți de prelucrare la jet de apă cu abraziv 

Material abraziv - Granat 

Mesh #80 

Distanța dintre capul de prelucrat și 

piesa h 

[mm] 3 

Lungimea tubului de focalizare [mm] 76,2 

Diametrul orificiului de apă [mm] 0,35 

Diametrul tubului de focalizare [mm] 1,02 

 

b). Profilometrul optic Zygo 

 

Măsurătorile de rugozitate și topografia suprafețelor prelucrate au fost realizate pe 

profilometrul optic Zygo 3D ZeGage (figura 3.20). Profilometria este folosită pentru a 

"cartografia" sau mai exact a "topografia", având la bază analiza în coordonate, suprafața unui 

profil.  

 

Fig.3.20. Profilometrul Zygo 3D ZeGage 

Scopul analizei este de a obține "morfologia" suprafeței, practic topografia înălțimilor 

și/sau a depresiunilor create în procesul de fabricație și implicit a rugozității. Acest lucru s-a 

făcut folosind lumina (în profilometrie se poate merge pe două direcții fie profilometrie 

mecanică cu ajutorul unui ac palpator aflat în contact permanent cu piesa fie prin profilometrie 

optică ca în situația măsurătorilor de față).  

Referitor la masurătorile efectuate, în prima fază, s-a utilizat un ocular de 2,75X pentru 

a putea face o topografie completă de suprafață asupra pieselor. Ulterior, s-a utilizat ocularul 

cu putere de mărire 10X (are precizie mai mare datorită subțierii fasciculului) cu care s-a făcut 

următoarele măsurători: 

a) de la intrarea în material a jetului de apă, 5 mm / 0,8 mm; acest lucru s-a obținut prin 

programarea scanerului să topografieze în 8 pași; 
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b) pentru a avea o imagine cât mai clară și pentru a reduce rata de eroare, pe toata linia 

de ieșire s-au efectuat 3 măsurători punctuale, la intrare, la mijloc și la ieșire, apoi s-a efectuat 

media celor trei valori.  

Adâncimea de scanare a fost de 600 microni pentru siguranța acoperiri unghiului de 

înclinare, timpul de măsurare / poză de 91 secunde multiplicat cu 8 poze pe linie au rezultat 15 

minute /linie măsurată și aproximativ 3/4h pe o piesă completă. 

 
Fig.3.22. Poziționarea zonelor de măsurare a rugozității – metoda a doua de determinare 

 

 
Fig. 3.23. Topografia de suprafață 
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c). Microscopul electronic Quanta 200 3D SEM-FIB 
 

 Analizele proprietăților termice și de structură au fost realizate pe echipamente din cadrul 

Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 

Materialelor și Facultatea de Mecanică. O scurtă descriere și unele specificații tehnice ale 

microscopului Quanta 200 sunt prezentate în tabelul 3.7. 

Tabelul 3.7. Microscopul electronic Quanta 200 3D SEM-FIB 

 

Funcționare /Descriere 

Este un microscop electronic cu scanare cu fascicul dublu 

de electroni (SEM) și fasciculi de ioni concentrați. 

Combinarea acestor două tehnici creează un instrument 

versatil pentru scanarea materialului la scară submicronică 

și pentru caracterizare fiind dotat cu un program de analiză 

EDAX Genesis. În vederea obținerii de imagini sunt luați 

în calcul parametri de lucru precum: presiune în interiorul 

camerei microscopice - 60Pa; tensiune de accelerare pe 

electronii secundari (SE) - 15 kV; distanță de lucru (WD) 

- 13,7mm; Detector cu câmp larg (LFD) utilizat în analiza 

epruvetelor nonconductive (pulberi, polimeri, fibre textile, 

etc.); putere de marire (mag) - 200X, [107]. 

Utilizare în cadrul tezei: pentru analiza structurii probelor 

injectate, analiză SEM și analiză EDAX. 

Caracteristici 

Specificații Valori 

Sursa de electroni termionică filament de tungsten 

Sursa de ioni ioni Ga+; 

Tensiune de accelerare 500 V - 30 kV 

Rezoluția 50 nm la 30 kV 

 

3.7. Concluzii 

Epruvetele prelucrate în cadrul cercetarilor experimentale din acestă teză au fost 

obșinute prin injectate pe maşina de injecţie SZ800H din cadrul laboratorului de Mecanică Fină 

şi Nanotehnologii al Departamentul de TCM al Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din 

Iaşi. Acestea au fost fabricate din compusii granulari al celor două tipuri diferite de 

biomateriale studiate, Arbofill Fichte și Arboblend V2 Nature, achiziționate de la compania 

Tecnaro din Germania.  

Infrastructura de cercetare utilizată a fost din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi și a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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După efectuarea debitărilor pe mașina de debitat cu jet de apă HYDRO – JET ECO 

0615, epruvetele au fost analizate și măsurate. Măsurătorile de rugozitate și topografia 

suprafețelor prelucrate au fost realizate pe profilometrul optic Zygo 3D ZeGage iar analizele 

proprietăților termice și de structură au fost realizate cu ajutorul microscopului Quanta 200 din 

cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 

Materialelor și Facultatea de Mecanică. 
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CAPITOLUL IV 
CONTRIBUȚII EXPERIMENTALE PRIVIND DEBITAREA CU JET DE 

APĂ A REPERELOR DIN BIOPOLIMERI 
 

 

4.1. Debitarea materialului Arbofill Fichte 

 

Încercările experimentale au fost efectuate pe o maşină de prelucrare cu jet de apă cu 

abraziv Hydro Jet Eco 0615. Parametri constanți de lucru setați în vederea obținerii unor repere 

cu rugozitate cat mai scăzută au fost: tipul materialului abraziv – Granat [mesh#80]; distanța 

dîntre capul de prelucrat și piesă (h) – 3mm; lungimea tubului de focalizare – 76.2mm; 

diametrul orificiului de apă - 0.35mm; diametrul tubului de focalizare - 1.02mm; grosimea 

materialului 10mm. 

Planul experimental urmărit este cel prezentat în tabelul 4.1. 

 

Tabelul 4.1. Planul factorial pentru debitarea probeleor injectate din biopolimer 

Nr. 

crt. 

Parametri de intrare 

Presiune 

[MPa] 

Viteză de avans, vf, 

[mm/min] 

 

Debit de material 

abraziv, Q 

[g/min] 

1 100 100 150 

2 100 100 300 

3 100 150 150 

4 100 150 300 

5 150 100 150 

6 150 100 300 

7 150 150 150 

8 150 150 300 

 

Măsuratorile au fost efectuate pe profilometrul optic Zygo (Zegage-seria) pentru a 

"topografia" pe baza analizei în coordonate profilul suprafeței rezultate în urma tăierii cu jet de 

apă cu abraziv. Prin topografiere se poate alege un singur punct care să ofere o singură 

dimensiune, în funcție de mărimea de amplificare a ocularului, în studiul de fata s-a utilizat o 

putere de mărire de 10X acoperind, în timpul unei singure scanari, o suprafață de (0.8 x 

0.8)mm). Topografia a fost realizată pe zonele de intrare și ieșire a jetului de apă cu abraziv 

din piesa debitată. În urma acestei analize profilometrice s-a putut reprezenta profilul suprafeței 

creat de catre jetul de apă cu abraziv, figura 4.1, cu scopul de a obține "morfologia" suprafeței, 

practic topografia înălțimilor și/sau a depresiunilor create în procesul de fabricatie; implicit a 

rugozității. 
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Fig. 4.1. Profilul suprafeței creat de jetul de apă abraziv 

 

In ceea ce priveste influența parametrilor de proces variabili (viteza de avans, presiunea 

și cantitatea de material abraziv) asupra rugozității suprafeței tuturor probelor debitate, pentru 

întreg planul experimental, se pot afirma următoarele: 

- Parametrul „cantitate de material abraziv” are cea mai mare influența asupra rugozității, 

adica valori mai mici a rugozității pentru situația utilizării unei cantitaăți mai mare de abraziv 

(300g/min); 

- influența cantității de material este vizibilă mai ales în cazul M1-3 (pe întreaga suprafață 

debitată), unde valorile Ra sunt mai mici decat valorile Ra conform standardului (pe 5mm); 

- cel mai bun experiment, din punct de vedere al rugozității a fost experimentul cu numarul 

2, în cadrul căruia au fost utilizați următorii parametri de proces: presiune mică 100MPa, viteză 

de avans mică 1000 [mm/min] și debit – cantitate de material abraziv mare, de 150g/min.  

Parametrul material îndepărtat (MR) a fost determinat pe baza relației: MR=ρ/volum, 

[g], unde densitatea ρ a fost măsurată cu ajutorul unei balanțe analitice, la volumul calculat s-

a luat în considerare lățimea suprafeței prelucrate la intrarea jetului (Li), lățimea suprafeței 

prelucrate la ieșirea jetului (Lo) și inâlțimea (g) a trapezului isoscel realizat de catre jetul de apă 

în momentul debitării care coincide cu grosimea materialului debitat. 

În cadrul prezentei lucrări va fi prezentat graficul rugozității doar pentru valorile cele 

mai mici ale rugozității, intrare și ieșire pentru suprafață din dreapta rezultată în urma debitării, 

figura 4.2.  
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Tabelul 4.2. Date experimentale privind măsurătorile înregistrate și / sau calculate pentru experimentul numarul 2, materialul Arbofill Fichte 

Exp 

no. 
Parte 

Start-

Stop 

Tăietură 

Ra 

(ISO 1997) 

[µm] 

Ra-M1 

[µm] 

Ra-M2 

[µm] 

Ra-M3 

[µm] 

Ra- 

(M1:M3) 

[µm] 

Li 

[mm] 

Lo 

[mm] 
u[mm] α[°] MRR[g] 

1 

Stânga intrare 8.39 11.17 7.45 5.36 7.99 

1.07 0.91 0.08 0.45 0.43 
Stânga ieșire 13.94 12.25 7.90 9.45 9.86 

Dreapta intrare 8.09 9.31 5.32 6.43 7.02 

Dreapta ieșire 8.94 7.38 10.13 5.53 7.68 

2 

Stânga intrare 7.31 7.21 6.24 4.26 5.90 

1.10 0.96 0.07 0.40 0.44 
Stânga ieșire 14.44 9.68 7.13 6.28 7.69 

Dreapta intrare 7.18 7.63 7.15 5.43 6.73 

Dreapta ieșire 8.71 9.24 8.50 7.59 8.44 

3 

Stânga intrare 7.17 5.20 5.75 9.80 6.91 

1.08 0.94 0.08 0.40 0.44 
Stânga ieșire 8.94 6.93 10.28 6.93 8.04 

Dreapta intrare 7.42 6.18 6.77 7.37 6.77 

Dreapta ieșire 8.33 6.65 7.24 5.94 6.61 

M
ed

ie
 

Intrare stânga 7.62±0.66 8.78±2.16 7.28±1.47 6.68±1.90 7.58±1.14 1.08±0.01 0.93±0.02 0.07±0.005 0.42±0.03 0.44±0.008 

Ieșire stânga 12.44±3.04 9.62±1.56 8.43±0.96 7.55±0.97 8.53±0.15 

 
Dimensiuni ale suprafeței debitate: ISO/WD/TC 44 N 

1770:2010, [60] 

Intrare dreapta 7.56±0.47 7.70±1.56 6.41±0.96 6.41±0.97 6.84±0.15 

Ieșire dreapta 8.66±0.30 7.75±1.33 8.62±1.44 6.35±1.09 7.57±0.92 
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Fig. 4.2. Reprezentarea grafică a rugozității pentru suprafață dreapta a tăieturii, intrarea – ieșire, debitarea 2 din 

experimentul numarul 2 

 

Figurile 4.3 și 4.4 oferă posibilitatea crearii unei imagine de ansamblu asupra valorilor medii 

obținute pentru rugozitate prin cele doua metode de măsurare anterior prezentate.  

 

 
 

Fig. 4.3. Valori medii ale rugozității la intrarea jetului de apă cu abraziv pentru cele două metode de măsurare 

 

 
Fig. 4.4. Valori medii ale rugozității la ieșirea jetului de apă cu abraziv pentru cele două metode de măsurare 
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Întrucât valorile lățimii suprafeței prelucrate la intrarea jetului (Li) sunt mai mari decat 

cele ale lățimilor suprafeței prelucrate la ieșirea jetului (Lo), rezultă o conicitate a tăieturii, 

influențată de parametrii precum grosimea materialului (g) și viteza de tăiere, figura 4.5. 

Conicitatea este sub forma de “V”, intrarea în material pe partea duzei de debitare fiind mai 

largă iar pe partea inversă a piesei fiind ușor mai îngustă. În acest sens a fost determinată 

abaterea de la perpendicularitate a jetului abraziv prin aflarea unghiul de înclinare a suprafeței 

prelucrate, valorile acestora fiind vizibile in tabelul 2 (pentru experimentul 2) dar și în figura 

4.6 (pentru întreg planul experimental). 

 

 
Fig.4.5. Variația lațimilor rezultate în momentul debitării la intrarea și la ieșirea jetului de apă cu abraziv 

 

 
Fig 4.6. Variatia unghiului de înclinare a suprafeței prelucrate pentru întreg planul experimental 
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Valoarea cea mai mică a unghiului de înclinare este de (0,42±0,33)° pentru încercarea 

experimentală cu numarul 2, ceea ce oferă pe lângă obținerea unor suprafețe cu abateri 

dimensionale minime și consum redus de material (MR), (0,44±0,008)g, cei doi factori de 

ieșire, ai procesului de debitare, fiind în strânsă legătură. 

În ceea ce privește rugozitatea pe întreaga suprafață a piesei, valorile sunt ușor mai mici 

decat în cazul determinarilor pe porțiuni restrânse ale probei, pentru experimentul 2, tabelul 

4.3. Semnificația termenilor care intervin în tabelul 3 este: Sain reprezintă rugozitatea pe 

suprafață la intrarea jetului de apă, [µm]; Saout este rugozitatea pe suprafață la ieșirea jetului de 

apă, [µm]. 

 

Tabelul 4.3. Valori ale rugozității de suprafață  la experimentul 2 

Probă 

tăiată 
Parte 

Sain 

[µm] 

Medie 

Sain 

[µm] 

Saout 

[µm] 

Medie 

Saout 

[µm] 

Stânga Dreapta  Stânga Dreapta 

1 
Stânga 6,114 

6
,2

5
±

0
,1

8
 

6
,0

9
±

1
,1

4
 

8,441 

8
,4

8
±

0
,2

2
 

8
,0

5
±

0
,4

8
 

Dreapta 5,104 7,925 

2 
Stânga 6,186 8,29 

Dreapta 7,344 8,6 

3 
Stânga 6,47 8,726 

Dreapta 5,842 7,654 

 

Pentru întreg planul experimental valorile rugozității de suprafață  de asemenea sunt 

mai scăzute, asa cum poate fi observăt în figura 4.7. 

 

 
Fig. 4.7. Rugozitatea de suprafață a piesei debitate în cadrul experimentului cu numarul 2 

 

În urma analizei rezultatelor experimentale rezultă cateva concluzii importante privind 

influența următorilor parametri: 
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- temperatura implicată în procesul de tăiere a cu jet de apă cu abraziv are, de regulă 

valori cuprinse în intervalul (78-80)°C, ceea ce nu afectează structura și stabilitatea chimică a 

materialului Arbofill Fichte, acest interval fiind cu mult sub temperatura de degradare termică 

a biopolimerului debitat. Apa, din procesul de prelucrare AWJ nu are rol doar de: mediu de 

accelerare, transfer de energie cinetica asupra parțiculelor abrazive în vederea îndepartarii 

materialului polimeric ci și de mediu de răcire, de asemenea preluând rezidurile rezultate în 

urma debitării; 

- grosimea piesei, a permis obținerea unei rugozități de suprafață admisibile, pentru 

domeniul ingineriei industriale. Însă, pentru a imbunatati acest parametru, Ra, se poate face 

recomandarea de modificare a parametrilor reglabili/ajustabili astfel: creșterea presiunii 

amestecului de apă și abraziv, scăderea vitezei capului de debitare și creșterea cantității de 

material abraziv. Asadar, valorile Ra (determinate conform standardului dar și metodei alese) 

depind nu numai de materialul debitat sau de adâncimea tăieturii, ci și de cantitatea, calitatea 

și mărimea materialului abraziv; 

- se recomandă utilizarea unui debit masic mai mare pentru a crește netezimea 

suprafeței. Pe măsură ce viteza de debitare crește, rugozitatea suprafeței crește. Aceasta 

înseamnă că viteza de deplasare redusă ar trebui utilizată pentru a avea o suprafață mai netedă, 

dar este în detrimentul scăderii productivității.  
 

 

4.2. Debitarea materialului Arboblend V2 Nature 
 

Biopolimerul Arboblend V2 Nature are ca și constituenți chimici lignina, PLA (polylactic acid), 

celuloza, bio-PA (bio-polyamides), bio-PE (bio-polyolefins) iar ca lianti au fost adăugate aditivi naturali 

precum ceară, rășini, grăsimi acizi, uleiuri, dar și fibre naturale vegetale, [4]. Pentru obținerea probelor 

prin injectare au fost utilizați următorii parametri de proces: temperatura de injectare, Tinj = 170[°C]; 

presiunea de injectare, Pinj = 110[MPa]; viteza de injectare, sinj = 90[mm/s]; timpul de racire, tr = 25[s].  

 

 Determinarea rugozității de suprafață 

Rezultatele privind caracteristicile de suprafață ale probelor din Arboblend V2 Nature debitate 

cu jet de apă cu abraziv pentru cel mai bun experiment (numarul 2) din cadrul planului de cercetare, 

sunt redate în tabelul 4.5. Analizand valorile obținute pentru rugozitatea de suprafață determinată 

conform standardului SR ISO 468:1997, [108], se observă faptul că rezultatele variază atât în cazul Ra 

pentru zona de intrare a jetului de apă cu abraziv cât și pentru zona de ieșire a acestuia. Aceeași variație 

are loc și atunci când sunt comparate cele două zone/suprafețe rezultate: suprafața din stânga tăieturii 

și suprafața din dreapta acesteia. Diferența cea mai mare între valorile Ra este vizibilă în cazul tăieturii 

cu numarul doi, atunci când rugozitatea diferă cu pana la 2µm pentru zona de intrare (primii 5mm) și 

zona de ieșire (ultimii 5mm) ai tăieturii. 

Aceste diferențe sunt puse în primul rand pe seama prezenței unor impurități pe suprafață piesei 

debitate fie ca este vorba de paticule de praf sau alte elemente care nu au fost îndepărtate înainte de 

debitare sau aceste abateri sunt cauzate de parțiculele de material abraziv rămase pe suprafața tăiată. 
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De asemenea nu este exclusă nici ipoteza potrivit căreia omogenitatea probei injectate din biopolimerul 

Arboblend V2 Nature nu este uniformă. Aceasta neuniformitate structurală este influențată de catre 

setarea imprecisă a parametrilor de injectare a materialului în matrită. Aceste diferențe sunt vizibile și 

în cazul celor mai bune valori ale Ra, și anume pentru partea dreaptă a tăieturii, figura 4.8.  

 

 
Fig. 4.8. Reprezentare grafică a rugozității pentru suprafață dreapta a tăieturii, intrare – ieșire, debitarea 3 din 

experimentul numarul 2 

 

Datorită acestor microneregularități identificate în timpul determinării Ra prin metoda standard, 

s-a decis aplicarea unei alte metode de colectare a datelor care a implicat măsurarea rugozității de 

suprafață pentru trei zone ale tăieturii (intrare (M1), mijloc(M2) și ieșire(M3)) pe o portiune de (0,8 x 

0,8)mm, facându-se apoi media celor trei valori Ra(M1:M3) obținute pentru fiecare zonă analizata în 

parte. Privind datele din tabelul 2 dar și graficele din figura 4.9 și 4.10 se observă o imbunătățire vizibilă 

a valorilor medii ale rugozității de suprafață, cu până la (1,5 – 2)µm pentru fiecare zonă analizată. 

Această scădere a Ra provine din luarea în calcul a unui număr mai mare de suprafete de pe întreaga 

suprafață a tăieturii, mai exact 8 zone analizate. 
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Tabelul 4.5. Date experimentale privind măsurătorile înregistrate și / sau calculate pentru experimentul numarul 2, materialul Arboblend V2 Nature 

Exp 

no. 
Parte 

Start-

Stop 

tăietură 

Ra 

(ISO 1997) 

[µm] 

M1 

[µm] 

M2 

[µm] 

M3 

[µm] 

(M1:M3) 

[µm] 

Li 

[mm] 

Lo 

[mm] 
u[mm] α[°] MR[g] 

1 

Stânga intrare 6.93 5.31 4.79 5.85 5.32 

1.16 0.96 0.1 0.57 0.46 
Stânga ieșire 8.60 7.12 7.98 4.77 6.62 

Dreapta intrare 7.09 6.94 5.99 6.49 6.47 

Dreapta ieșire 7.19 7.88 6.98 6.75 7.20 

2 

Stânga intrare 8.16 7.13 5.30 5.53 5.99 

1.13 0.96 0.08 0.48 0.45 
Stânga ieșire 7.21 8.49 8.37 5.88 7.58 

Dreapta intrare 6.75 6.47 4.84 5.77 5.69 

Dreapta ieșire 9.74 7.18 9.69 7.86 8.24 

3 

Stânga intrare 6.22 5.83 7.52 6.07 6.47 

1.13 0.94 0.09 0.54 0.45 
Stânga ieșire 7.82 8.57 7.26 9.06 8.30 

Dreapta intrare 7.36 7.14 4.23 5.43 5.60 

Dreapta ieșire 7.70 8.18 7.89 6.25 7.44 

M
ed

ie
 

Intrare stânga 7.10±0.98 6.92±0.97 6.82±1.71 6.10±0.86 6.62±0.92 1.14±0.01 0.95±0.01 0.09±0007 0.53±0.04 0.45±0.005 

Ieșire stânga 7.87±0.69 8.06±0.81 7.87±0.56 6.57±2.22 7.50±0.84 

 Intrare dreapta 7.06±0.30 6.85±0.34 5.02±0.89 5.89±0.54 5.92±0.48 

Ieșire dreapta 8.21±1.34 7.74±0.51 8.18±1.37 6.95±0.82 7.69±0.55 

unde: Ra – rugozitatea suprafeței prelucrate determinata conform standardului ISO 1997, [µm]; M1, M2, M3 – valorile rugozității măsurate in 

linie, [µm]; Ra(M1:M3) – media rugozităților măsurate in linie, [µm]; Li - lățimea suprafeței prelucrate la intrarea jetului, [mm]; Lo - lățimea 

suprafeței prelucrate la ieșirea jetului, [mm]; u - abaterea de la perpendicularitate, [mm]; α - unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate, [°] în 

concordanta cu ISO/WD/TC 44 N 1770:2010, [60]; MR – Removed Material – Cantitatea de material îndepărtata. 
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Fig. 4.9. Valori medii ale rugozității la intrarea jetului de apă cu abraziv pentru cele doua metode de măsurare 

 
Fig. 4.10. Valori medii ale rugozității la ieșirea jetului de apă cu abraziv pentru cele doua metode de măsurare 

 

Figurile 4.9 și 4.10 reflectă grafic diferentele dîntre cele doua metode de măsurare a rugozității de 

suprafață. Cele mai semnificative abateri și deviații ale Ra în zona de intrare a jetului au fost inregistrate 

pentru experimental cu numarul 6. Pentru zona de ieșire a tăieturii experimentul cu valoare Ra cea mai 

mare a fost experimental cu numărul 4. Aceste diferențe între rezultatele înregistrate pentru fiecare 

experiment în parte au fost influențate de variația parametrilor de debitare utilizați. 

Parametrii tehnologici variați (viteza de avans, presiunea și cantitatea de material abraziv) din cadrul 

planului experimental au influență semnificativă asupra rezultatelor obținute: 
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- cantitatea de material abraziv pare să aibă cea mai mare influență asupra rugozității de suprafață 

la intrarea jetului de apă cu abraziv deoarece se observă faptul că pentru experimentele (impare) unde 

cantitatea de material abraziv a fost mai redusă (150g/min) sunt înregistrate valori ale Ra, Ra(M1:M2) 

mai mari. În caz contrar, atunci când cantitatea de material abraziv a fost crescuta la 300g/min 

(experimentele cu număr par) valorile rugozităților au scăzut semnificativ; 

- pentru zona de ieșire a jetului de apă cu abraziv se observă că există două experimente, 4 și 8 pentru 

care valoarea rugozității de suprafață și a deviațiilor standard sunt vizibil mai mari decât în cazul 

celorlalte experimente. Această creștere a rugozității este dată de viteza prea mare de lucru, 150mm/min. 

În aceasta situație se recomandă menținerea constantă a cantității de material abraziv (300g/min) și 

reducerea vitezei de avans la 150mm/min. Efectul negativ al vitezei de prelucrare este evidențiat și de 

către alți cercetători care au constatat că suprafețele debitate la viteză mare de avans prezintă abateri de 

formă, ondulații și dimensiuni inexacte, [90, 116-118]; 

- presiunea de debitare este un parametru care are influență majoră asupra rugozității, [90, 118], și 

odată cu creșterea acestuia suprafețele devin mai netede. Însă, urmărind graficele și tabelul 2, nu putem 

să observă efectul pozitiv al acestuia. În acest sens ar trebui sa se realizeze o analiză mai aprofundata a 

influenței parametrilor cu ajutorul unui program de calcul. 

Experimentul cu numărul doi, a utilizat cea mai potrivită variație a parametrilor de proces, presiune 

la nivelul unu de variație – 100MPa, viteză de avans la nivelul unu de variație 100 [mm/min] și cantitate 

de material abraziv la nivelul doi de variație - de 300g/min, astfel obținând cele mai scăzute valori ale 

parametrilor de ieșire: Ra, Ra(M1:M3), Li, Lo, u, α și MR. 

Determinarea cantității de material îndepărtat a fost determinată prin realizarea raportului dîntre 

densitatea materialului debitat și volumul de material îndepărtat. Volumul de material îndepărtat a luat 

în considerare valorile măsurate pentru lățimea suprafeței prelucrate la intrarea și ieșirea jetului de apă 

cu abraziv și grosimea piesei debitate/ adancimea de prelucrare (10 mm). Valoarea cea mai scăzută a 

cantității de material îndepărtat în timpul debitării cu jet de apă cu abraziv este obținut pentru 

experimentul cu numarul 2, pentru care se pierde doar o cantitate de (0,45±0,005)g pentru realizarea 

unei tăieturi de 30mm, adâncime de 10mm și lățime de intrare de 1,14±0,01µm și lățime ieșire 

0,95±0,01µm. 

Valorile lățimii suprafeței prelucrate la intrarea jetului (Li) sunt mai mari decat cele ale lățimilor 

suprafeței prelucrate la ieșirea jetului (Lo), ceea ce face ca tăietura sa capete formă conica, în “V”, figura 

4.11. Conicitatea tăieturii este influențată de viteza de tăiere și de grosimea piesei, cu cât valorile 

acestora sunt mai ridicate cu atat conicitatea crește și implicit și abaterea de la perpendicularitate. 
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Fig. 4.11. Variația lățimilor rezultate în momentul debitării la intrarea și la ieșirea jetului de apă cu abraziv 

 

Un alt parametru de ieșire care poate fi calculat pe baza lățimilor de intrare și ieșire a jetului de 

apă cu abraziv dar și a abaterii de la perpendicularitate este unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate.  

 

 
Fig. 4.12. Variația unghiului de înclinare a suprafeței prelucrate pentru întreg planul experimental 

 

Pentru determinarea rugozității pe întreaga suprafață rezultată după debitarea probei a fost 

utilizat un ocular cu putere de marire de10X. Întrucât, acesta are precizie mai mare datorită subțierii 

fasciculului. Scanerul a fost programat să topografieze în opt pași pe opt arii diferite astfel încât la 

finalul scanării să se obțină profilul de suprafață și rugozitatea pentru întreaga probă analizată (Sa). 

Figura 4.13 prezintă valorile rugozităților de suprafață pentru întreaga zona de tăiere rezultată și se 

observă faptul că valoarea cea mai scăzută a Sa este inregistrată de catre experimentul cu numarul 4 
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(tabelul 4.5). De asemenea, este vizibilă influența parametrului “cantitate de material abraziv” Întrucât 

toate experimentele (2, 4, 6 și 8) care au avut nivelul doi de variație a factorului de intrare, 300g/min, 

prezintă valori medii ale Sain și Saout cu mult mai reduse decât celelalte experimente (1, 2, 5 și 7).  

 

 
Fig. 4.13. Rugozitatea de suprafață a piesei debitate în cadrul experimentului cu numărul 2 

 

Urmărind valorile rugozității pentru Sain și Saout se observă faptul că suprafața din stânga și din 

dreapta tăieturii reflectă valori similare, diferențele fiind reduse de doar 0,58µm pentru zona de intrare 

și pentru zona de ieșire de 0,08µm. 

Tabelul 4.5. Valori ale rugozității de suprafață  pentru experimentul numarul 4 

Probă 

tăiată 
Zonă Sain [µm] 

Medie 

Sain [µm] 
Saout [µm] 

Medie 

Saout [µm] 

Stânga Dreapta  Stânga Dreapta 

1 
Stânga 6,359 

5
,6

1
±

 0
,6

6
 

6
,1

9
±

 0
,2

8
 

6,407 

6
,9

5
±

 0
,5

1
 

7
,3

±
 1

,5
8
 Dreapta 6,301 8,842 

2 
Stânga 5,083 7,428 

Dreapta 5,865 5,905 

3 
Stânga 5,387 7,023 

Dreapta 6,404 6,354 

 

Concluzii 

Determinarea comportamentului la tăiere cu jet de apă cu abraziv a materialului biopolimeric 

Arboblend V2 Nature a evidentiat valori admisibile ale parametrilor de ieșire (Ra, Sain, Saout, u, α, MR, 

Li și Lo) astfel, reperele obținute prin acest procedeu și pe acest material putând fii utilizate în aplicații 

industriale. 

Valorile parametrilor de intrare au avut un efect considerabil asupra parametrilor de ieșire, 

influențand rezultatele: 

- creșterea cantității de material abraziv la nivelui doi de variație a parametrului, 300g/min, a 

condus la îmbunătățirea rugozității de suprafață, obținându-se astfel suprafețe debitate mai netede; 
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- creșterea vitezei de avans a scăzut calitatea suprafeței, efect vizibil în mod deosebit pentru 

zona de ieșire a tăieturii; 

- valoarea presiunii la nivel ridicat conduce în general la obținerea de suprafețe fine însă, 

depașirea unui anumit prag (400MPa) și utilizarea unei lățimi mici a fantei de prelucrare are efecte 

negative asupra calitatii de suprafață; 

- temperatura de prelucrare este un parametru foarte important în cazul materialelor polimerice, 

cu atat mai mult în cazul celor biodegradabile deoarece aceste sunt sensibile termic, avand schimbări 

de fază la temperaturi de maxim 60⁰ C. Procedeul AWJ fiind unul “rece” elimină posibilitatea 

degradarii termice a materialului; 

 

4.3. Analiza comparativă a debitării cu jet de apă a materialelor debitate 

 

În acest paragraf s-a realizat o comparație între performanțele de tăiere a două tipuri de 

biopolimeri (Arbofill Fichte și Arboblend V2 Nature) prin varierea parametrilor de proces cu 

scopul de a obține o calitate de suprafață admisibilă în aplicațiile industriale. 

Repetările au fost efectuate în scopul de a demonstra repetabilitatea experimentală dar 

și omogenitatea structurala a biopolimerilor injectați în matriță. Tăierea s-a făcut pe o lungime 

de 30mm, iar distanța dintre tăieturi a fost de 7mm. 

Prezentul studiu s-a focusat în mod special pe determinarea celui mai utilizat 

component al rugozității, Ra, pentru determinarea calității de suprafață a profilului obținut prin 

tăiere cu jet de apă cu abraziv. Pentru determinarea acestui parametru s-au utilizat două metode 

distincte: 

Prima metoda a presupus respectarea standardului SR ISO 468:1997, [108], care 

prevede ca zona de testare să fie în primii (5x0,8)mm suprafață de la intrarea și respectiv ieșirea 

jetului de apă cu apbraziv din reperul de debitat, Fig.4.14a.  

A doua metoda de măsurare a rugozității, Fig.4.14b, a impus selectarea a trei zone de 

analiza, intrare, mijloc și ieșire suprafață debitată. Datele inregistrare au fost sumate în vederea 

obținerii mediei Ra pentru toate cele trei zone luate în calcul în cadrul acestei metode. 

Determinarile atât prin prima cat și prin a doua metodă au fost efectuate pentru toate cele 8 

experimente, pentru fiecare material biopolimeric în parte. 

În urma măsurătorilor efectuate cu ajutorul profilometrului optic disponibil în cadrul 

laboratorului de Control Dimensional, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au fost 

colectate date cu privire la rugozitatea suprafețelor analizate conform celor doua metode 

amintite în subcapitolul 2.  

Valorile medii inregistrate pentru experimentul în cadrul căruia au fost identificate 

valori ale rugozităților cele mai scăzute pentru ambele materiale, experimentul numarul 2, sunt 

prezentate în tabelul 4.6. Parametri de proces pentru acest experiment au fost: presiune mica 

de debitare – 100MPa, viteză de avans mica - 1000 [mm/min] și debit material abraziv mare, 

de 300g/min. 
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Fig. 4.14. Metode de analiza a rugozității: a) metoda 1; b) metoda 2 

 

Pentru situația în care măsuratorile au respectat indicatiile standardului SR ISO 

468:1997 s-a observăt pentru ambele materiale faptul că dimensiunile microneregularitatilor 

pentru zona de intrare atat pe partea stanga cat și pe partea dreaptă a tăieturii prezintă valori 

similare ceea ce confirma faptul că procesul de prelucrare a fost stabil în primii 5mm de testare 

(actionand uniform de o parte și de alta a tăieturii). Însă, rugozitățile în zonele de ieșire pentru 

cele două zone analizate (stânga, dreapta), nu mai coincid, diferențele fiind foarte mari în 

special în cazul materialului Arbofill Fichte. Pentru materialul Arboblend V2 Nature, abaterile 

nu sunt atat de mari, aproximativ 1µm.  

Datorită acestor diferențe între zonele rezultate, a fost propusă a doua metodă de 

determinare a abaterilor de forma (rugozitate) prin analiza a trei zone din suprafață totala a 

tăieturii: intrare (M1), mijloc (M2) și ieșire (M3) așa cum a fost reprezentat în Fig. 4.14.  

Pentru determinarea MR au fost luate în calcul densitatea și volumul de material. 

Valorile MRR sunt usor mai ridicate pentru materialul Arboblend V2 Nature, probabil datorită 

densității acestuia ușor mai crescută decât a materialului Arbofill Fichte. Acest fapt derivă din 

structura lui care este în procent de aproape 100% biodegradabila, conținând fibre vegetale și 

biopolimeri naturali. Materialul Arbofill Fichte are rata mai mică de biodegradare, de pană la 

60%, și contine și polimeri sintetici care au masa mult mai mică decat biopolimerii naturali. 

Pentru a oferi o imagine de ansambu asupra tuturor experimentelor au fost trasate 

graficele din Fig. 4.15 și Fig. 4.16. În cadrul acestora se conturează foarte bine influența 

parametrilor de proces asupra rezultatelor, astfel: 

- se observă faptul că experimentele cu număr par (2, 4, 6, și 8) prezintă valori ale 

rugozității (în cazul ambelor materiale) mai scăzute decât în cazul experimentelor pare. Aceasta 

scădere benefică este datorată cantității mai mari de material abraziv utilizat, 300g/min; 

- această scădere este mai vizibilă în cazul metodei de colectare a datelor numarul doi 

Ra(M1:M3) față de metoda de determinare a Ra pe baza standardului; 

Directia jetului 
de apa tăietor 

Jet de apă perpendicular, zonă de intrare 

Jet de apă perpendicular, zonă de ieșire 
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- viteza de debitare are și ea un rol semnificativ deoarece odată cu scăderea vitezei se 

obțin suprafețe mai netede iar tăietura este și mai precisă; 

- presiunea de injectare oferă calitate satisfacătoare chiar și la valori de 100MPa, nefiind 

necesară creșterea acesteia la valori de 150MPa. Pentru situația în care toți parametrii ar fi setați 

potrivit recomandărilor de specialitate, [89- 92], presiune ridicată a jetului de apă cu abraziv, 

cantitate mare de material abraziv și viteza redusă de lucru – suprafețele rezultate ar trebui să 

fie netede și cu abateri de la liniaritate, ondulații reduse. Însă, în cadrul experimentului această 

situatie se regăsește în cazul experimentului cu numarul 6, remarcânu-se faptul că setarea la 

aceste valori a parametrilor nu a reliefat cea mai bună comportare a materialului la debitare. 

Astfel, se consideră că valoarea de 100MPa a fost suficientă pentru obținerea unor abateri 

scăzute ale microneregularitatilor. 

 

 
Fig. 4.15. Valori medii ale rugozității la intrarea jetului de apă cu abraziv pentru cele doua metode de măsurare 

 

 
Fig. 4.16. Valori medii ale rugozității la ieșirea jetului de apă cu abraziv pentru cele doua metode de măsurare 
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Tabelul 4.6. Date experimentale privind măsurătorile înregistrate și / sau calculate pentru experimentul numarul 2, biopolimerii Arboblend V2 

Nature și Arbofill Fichte 

Material 
Exp 

no. 
Zonă 

Start-

Stop 

Tăietură 

Ra 

(ISO 1997) 

[µm] 

Ra(M1:M3) 

[µm] 

Li 

[mm] 

Lo 

[mm] 

u 

[mm] 

α 

[°] 

MRR 

[g] 

A
rb

o
b

le
n

d
 V

2
 N

a
tu

re
 

M
ed

ie
 

Intrare stânga 7.10±0.98 6.62±0.92 1.14±0.01 0.95±0.01 0.09±0007 0.53±0.04 0.45±0.005 

Ieșire stânga 7.87±0.69 7.50±0.84 

  

Intrare dreapta 7.06±0.30 5.92±0.48 

Ieșire dreapta 8.21±1.34 7.69±0.55 Probă tăiată Arboblend V2 Nature Probă tăiată Arbofill Fichte 

A
rb

o
fi

ll
 F

ic
h

te
 

M
ed

ie
 

Intrare stânga 7.62±0.66 7.58±1.14 1.08±0.01 0.93±0.02 0.07±0.005 0.42±0.03 0.44±0.008 

Ieșire stânga 12.44±3.04 8.53±0.15 

 
ISO/WD/TC 44 N 1770:2010, [13] 

Intrare dreapta 7.56±0.47 6.84±0.15 

Ieșire dreapta 8.66±0.30 7.57±0.92 

Ra – rugozitatea suprafeței prelucrate determinata conform standardului SR ISO 468:1997, [µm]; Ra(M1:M3) – media rugozităților 

măsurate in linie, [µm]; Li - lățimea suprafeței prelucrate la intrarea jetului, [mm]; Lo - lățimea suprafeței prelucrate la ieșirea 

jetului, [mm]; u - abaterea de la perpendicularitate, [mm]; α - unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate, [°]; MRR – Material 

Removal Rate – Cantitatea de material îndepărtata, [g]; g – grosimea reperului, [mm]. 
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Valorile rugozității în cazul unui model perfect omogen și lipsit de defecte și impurități 

ar trebui sa fie identice, însă în practică aceste valori pot varia în limite restrânse, ele fiind 

strans influențate de o serie de factori precum impurități, mici defecte/pori existenți în piesă, 

sau impurități datorate sablării imperfecte/defectuase a pisei de debitat. De asemenea, valorile 

Ra diferă pentru zona anlizată la intrarea în material și pentru zona analizată la ieșirea jetului 

de apă cu abraziv din probă. Fig. 4.17, prezintă rezultatele variabile ale rugozităților pentru 

valorile lor cele mai scăzute din cadrul experimentului 2, pentru fiecare material în parte. Se 

evidențiază pentru ambele materiale o serie de maxime (înălțimi) și de minime (adâncituri) 

care pot fi nesocotite sau chiar eliminate în momentul interpretarii rezultatelor, Întrucât 

prezența acestora este cunoscută iar cauzele pot fi adesea diminuate. 

 
Fig. 4.17. Reprezentare grafică a rugozității pentru suprafață dreapta a tăieturii, intrare – ieșire: Arboblend V2 

Nature - debitarea 3, zona din dreapta; Arbofill Fichte - debitarea 2, zona din dreapta 

 

Urmărind datele din tabelul 4.6 și Fig.4.18, referitoare la lățimea suprafeței prelucrate 

la intrarea jetului (Li) și lățimea suprafeței prelucrate la ieșirea jetului (Lo) poate fi determinată 

forma de erodare a jetului de apă cu abraziv. Întrucât valorile Li sunt mai mari decat ale Lo 

conicitatea tăieturii este sub forma de “V”, forma fiind datorată vitezei de tăiere și grosimii 

piesei de debitat (g). O dată cu determinarea conicitatii tăieturii au putut fi calculate și abaterea 

de la perpendicularitate ale jetului de apă cu abraziv (u) prin aflarea unghiului de înclinare a 

suprafețelor debitate (α), tabelul 4.6.  

Valorile Li și Lo pentru materialul Arboblend V2 Nature sunt mai crescute fapt datorat 

tot structurii lui chimice, fiind un material mai rigid decat Arbofill Fichte și astfel cedând mai 

repede sub influența presiunii jetului de apă, efect foarte vizibil în cazul experimentului 6 (Fig. 

5), atunci când presiunea este mare, 150MPa. 

Valorile cele mai scăzute ale unghiului de înclinare pentru cele două materiale au fost 

înregistrate pentru probele din cadrul experimentului 2: Arboblend V2 Nature (0.53±0.04)° și 
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Arbofill Fichte (0.42±0.33)°, Fig. 4.19. Și în aceste rezultate s-a manifestat influența structurii 

și morfologiei chimice a biopolimerului cu grad mai mare de biodegradare. În consecință, 

abaterile dimensionale și valorile MR fiind mai scăzute pentru Arbofill Fichte. 

 

 
Fig.4.18. Variatia latimilor rezultate în momentul debitării la intrarea și la ieșirea jetului de apă cu abraziv 

 

 

 
Fig. 4.19. Variatia unghiului de înclinare a suprafeței prelucrate pentru întreg planul experimental 

 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra rugozității de suprafață a întregii zone 

debitate au fost realizate topografii ale suprafețelor cu un ocular cu putere de marire mai mica, 

de 2.75X, acoperind o suprafață de lucru de 3mm x 3mm, Fig. 4.20. Privind topografiile se 

observă prezența unor maxime ale rugozității dar și ale unor minime cauzate de efectul 

materialului abraziv dar și de presiunea de injectare. 
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a) Arboblend V2 Nature b) Arbofill Fichte 

Fig. 4.20. Profilul suprafeței probei tăiate utilizând AWJ 

 

Tabelul 4.7 și Fig. 4.21 prezintă valorile medii Sain și Saout unde materialul Arboblend 

V2 Nature pentru zona de intrare în material relevă abateri de la liniaritate mai mari decat 

celalalt material analizat însă, la ieșirea din material a jetului de apă sunt înregistrate valori mai 

ridicate pentru materialul Arbofill Fichte. 

 

Tabelul 4.7. Valori ale rugozității de suprafață la experimentul 2 

Probă tăiată 

Medie 

Sain 

Medie 

Saout 

Stânga Dreapta Stânga Dreapta 

Arboblend V2 Nature 6,97± 1,09 6,54± 0,51 8,35± 1,11 7,66± 1,72 

Arbofill Fichte 6,25±0,18 6,09±1,14 8,48±0,22 8,05±0,48 

Fig. 4.21. Rugozitatea de suprafață a piesei debitate în cadrul experimentului cu numarul 2, pentru ambele 

materiale studiate 
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 4.4. Analiză structurală și morfologică 

 

Analiza structurală SEM (Scanning Electron Microscopy) și analiza elementară pentru 

caracterizare chimica a probelor - EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) s-a realizat pe 

microscopul electronic QUANTA 200 3D. Pentru analiza în zona de tăiere a jetului de apă cu 

abraziv au fost realizate hărți micrografice ale probelor din experimentul cu numarul 2, 

experimentul care a reliefat cele mai mici abateri de la liniaritate. Pentru analiza SEM 

(Scanning Electron Microscopy) imaginile au fost obținute luând în considerare următorii 

parametri: tensiunea de accelerare a electronilor secundari -10Kv; puterea de mărire - 100X - 

3000X; distanța de lucru - 16mm; detector - LFD (Large Field Detector) pentru analiza 

probelor neconductoare (polimeri, fibre textile, pulberi etc.); unghiul de înclinare (tilt) - 0o; 

presiunea din interiorul camerei microscopului - 60Pa. 

 Analiza SEM a probei din Arboblend V2 Nature a fost efectuată pentru a evidenția 

omogenitatea structurala a probelor obținute prin injectare, dar și efectele prelucrării cu jet de 

apă cu abraziv. În figura 4.15(a) este prezentată suprafață/peretele din stânga tăieturii, proba 2, 

unde se poate observă uniformitatea structurală a probei dar și rezultatul eroziunii jetului de 

apă amestecat cu parțicule de Granat.  

  
(a) 100X (b) 3000X 

*(D) detaliu, 2000X  
Fig.4.15. Imagini SEM ale probei din Arboblend V2 Nature 

 

 Analiza SEM a probei din Arbofill Fichte a fost relizată pentru partea dreaptă a probei cu 

numarul 3, experimentul cu cele mai bune rezultate ale rugozității de suprafață (experimentul 

numarul 2 din planul experimental factorial complet). Potrivit hărții microscopice (figura 4.16), 

structura probei este una uniformă și omogenă însă, în partea centrală a acesteia sunt vizibile 

goluri de umlere care cel mai probabil se datoreză presiunii de injectare prea mici, setate în 

timpul umplerii matriței. Datorită acestor defecte structurale, rugozitatea suprafeței este 

influențată negativ întrucât minimele acestora sunt luate în considerare in momentul calculării 

(de către soft) rugozității de suprafață. Dimensiunile golurilor variaza de la maxim 1,37mm 

până la 395,63µm. 

(D) 
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(a) 100X (b) 500X 

*(D) detaliu, 1000X  
Fig.4.16. Imagini SEM ale probei din Arbofill Fichte 

 

Analiza EDX a fost realizată doar pentru proba din Arboblend V2 Nature întrucât 

scopul acesteia a fost în principal de a determina cantitatea de Granat înglobată prin debitarea 

cu jet de apă cu abraziv. Figura 4.17(a) oferă informații referitoare la procentul masic (Ma%) 

și atomic (At%) al elementelor chimice evidențiate de către proba din Arboblend V2 Nature 

debitată cu jet de apă cu abraziv. Principalele elemente chimice identificate atât în graficul 

EDX cât și în analiza în linie a unei porțiuni din probă au fost în procente masice mari oxigenul 

(52%) și carbonul (45%). În procente foarte reduse se regăsesc și alte trei elemente chimice: 

magneziu (0,46%), siliciu 0, 61% și calciu 1,16%. Prezența acestor elemente este atribuita 

înglobării în polimer a parțiculelor de Granat, care potrivit literaturii de specialitate poate avea 

în compoziție aceste trei elemente, [122].  

Pentru a surprinde mai în detaliu structura chimică a unei particule de material abraziv 

– Granat, a fost realizată analiza EDX pe o astfel de particulă aflată pe suprafața probei debitate, 

figura 4.17(b). Se observă faptul că proporțiile masice ale calciului și siliciului s-au dublat, însă 

procentul de magneziu a ramas aproapte neschimbat. Prezența constantă a magneziului este 

îmbucurătoare deoarece, este bine cunoscut faptul că parțiculele metalice produc ușoare 

discontinuități în structura polimerilor. 

În ceea ce privește structura chimică a materialului Arbofill Fichte, acesta potrivit 

studiilor anterioare, [127], are în structura sa înainte de a fi supus debitării 82% masă de carbon 

și 18% oxigen, care sunt datorate la fel ca și în cazul Arboblend-ului V2 Nature prezenței în 

structură a resureselor regenerabile (celuloza, hemiceluloză, lignina, etc), [129]. În timpul 

debitării se consider că, procentul masic și atomic de material abraziv reținut de probă este unul 

similar biopolimerului Arboblend V2 Nature. 

 

(D) 
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(a) Analiză pe arie extinsă din probă, 2000X, 10kV 

 

 
(b) Analiză pe parțiculă de Granat 

Fig. 4.17. Analiza EDX a probei debitate din Arbofill Fichte 

 

4.5. Concluzii 

 

În urma analizei rezultatelor experimentale au fost remarcate influențele parametrilor 

de proces asupra rugozității suprafețelor rezultate în urma debitarilor conform planului 

experimental de variere a parametrilor. Parametri cau au avut efect semnificativ au fost după 

cum urmează: 
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- cantitatea de material abraziv: În cazul ambelor materiale studiate s-a observat faptul 

că o dată cu creșterea proporției de material abraziv, rugozitatea suprafeței scade în special 

pentru Ra măsurat în zona de ieșire a jetului; 

- viteza de avans: a influențat în sens pozitiv rezultatele atunci cand aceasta a fost setată 

la nivelul unu de variație (100mm/min), observăție valabilă în cazul tuturor măsurătorilor, atât 

în partea de început cât și în partea de sfarșit a tăieturii; 

- presiunea de debitare: este un parametru la fel de important precum viteza de avans, 

varierea lui la valori mari producând obținerea unor suprafețe mai netede. Acest parametru însă 

trebuie limitat la valori sub 400MPa, în caz contrar produce efecte negative precum cavitație, 

delaminare, despicare, forfecare, dezintegrare, etc.; 

Un rol important în prelucrarea cu jet de apă cu abraziv este jucat și de către grosimea 

reperului de debitat, calitatea și mărimea materialului abraziv, tipul materialului debitat, 

temperatura implicată în proces. 

Se poate concluziona că, reperele din polimeri eco-prietenoși pot fi prelucrați cu 

ajutorul tehnologiei AWJ din moment ce aceasta nu imprimă un efect termic asupra lor așa 

cum se întamplă de obidei în prelucrarile convenționale precum prelucrarea cu LASER, 

găurirea și frezarea. 

Se recomandă în urma sesizării influenței parametrilor de proces, setarea acestora 

astfel: creșterea presiunii jetului de apă, scăderea vitezei capului de debitare dar și creșterea 

cantității de material abraziv. 

Structura suprafețelor rezultate în urma debitării cu jet de apă cu abraziv potrivi datelor 

înregistrate în urma analizelor SEM și EDX au reliefat uniformitatea și omogenitatea 

structurală și morfologică a probelor. În ceea ce privește efectul materialului abraziv, Granat, 

asupra structurii și compoziției chimice a suprafețelor, acesta în timpul erodării a creat mici 

striații pe suprafața prelucrată și de asemenea a rămas prins în cantități foarte reduse pe aceasta.  

Structura internă a materialului Arbofill Fichte a fost influențată negativ, prin apariția 

de goluri, de către presiunea de injectare utilizată în timpul realizării probelor. Valorile 

rugozității de suprafață vor fi influențate de aceste defecte. 
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CAPITOLUL V 
INFLUENȚA ȘI OPTIMIZAREA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI 

LA DEBITAREA CU JET DE APĂ 

 
5.1. Influența parametrilor în cazul materialului Arboblend V2 Nature 

 
5.1.1. Influența parametrilor asupra rugozității probelor din Arboblend V2 Nature  

 

Ra standard 

a. zona din dreapta - intrare 

 În tabelul 5.1 sunt prezentate rezultatele analizei varianței influenței parametrilor de intrare 

considerați asupra rugozității suprafeței tăieturii în materialul Arboblend V2 Nature prin 

debitare cu jet de apă cu abraziv. Influența semnificativă asupra rugozității (Ra determinate 

conform standardului) o are la intrarea în material pe suprafață din dreapta tăieturii presiunea 

de debitare, valorea testului Fisher este de 4,7. Ceilalți doi parametrii (vf și Q) au o influență 

statistică nesemnificativă.  

 

Tabelul 5.1. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona din dreapta - intrare 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 3,70 3,70 4,70 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,1 0,1 0,13 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,12 0,11 0,15 

Eroare 4 3,15 0,79  

Total 7 7,08   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Ecuația modelului matricial a influenței parametrilor asupra rugozității standard Ra este dată 

de relația (5.1): 

𝑅𝑎 = 8,554 + [
−0,681
0,681

] ∙ 𝑃 + [
0,112

−0,112
] ∙ 𝑣𝑓 + [

0,12
−0,12

] ∙ 𝑄, [µm]  (5.1) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Valori optime pentru minim Ra=7,64 µm sunt: P - 100 MPa și vf - 150 mm/min; Q - 

300 g/min. 
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Rugozitatea scade pentru valori ale presiunii la nivelul unu de variație (100MPa) din 

planul experimental. Grafic se observă influența nesemnificativă a celorlalți doi parametrii, 

viteza de avans și debit de material abraziv. Valoarea medie a modelului este de 8,54µm. 

 
Fig. 5.1. Influența parametrilor asupra rugozității standard – intrare, partea dreaptă 

 

b. zona din dreapta - ieșire 

 Pentru a evidenția influența celor trei parametri de intrare asupra rugozității standard Ra a 

suprafeței din partea dreaptă a tăieturii în zona de ieșire a jetului de apă cu abraziv s-a procedat 

similar. În tabelul 5.2 sunt prezentate rezultatele analizei varianței acestor influențe. Potrivit 

rezultatelor analizei ANOVA se constată faptul că influența relevantă o are numai viteza de 

debitare, valoarea Ficher fiind de 1,32. Presiunea și cantitatea de material avand o influență 

infima. 

Tabelul 5.2. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona din dreapta - ieșire 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,37 0,37 0,05 

Viteză de avans [mm/min] 1 10,4 10,40 1,32 

Debit material abraziv [g/min] 1 1.81 1,81 0,23 

Eroare 4 31,55 7,89  

Total 7 44,14   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Ecuația (5.1) matriciala care exprima influența parametrilor este redată de relația urmatoare: 

𝑅𝑎 = 12,378 + [
0,215

−0,215
] ∙ 𝑃 + [

−1,14
1,14

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0,476

−0,476
] ∙ 𝑄, [µm] (5.2) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și debitului de abraziv: 
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𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

] 

Pentru minimul rugozității standard Ra=10,55 µm valorile parametrilor sunt: P=150 

MPa; vf=100 mm/min și Q= 300 g/min. 

Se observă faptul că valoare rugozității scade proportional cu reducerea vitezei de 

debitare (100mm/min). Presiunea de debitare și debitul de material abraziv nu prezintă 

influența relevantă. Valoarea medie a modelului este de 12,38µm. 

 
Fig. 5.2. Influența parametrilor asupra rugozității standard – ieșire, partea dreaptă 

 

 Ra (M1:M3) 

a. zona din dreapta - intrare 

In tabelul 5.3 sunt prezentate rezultatele analizei ANOVA ale influenței parametrilor P, vf, Q 

asupra rugozității medii, Ra(M1:M3), a suprafeței din dreapta la intrarea in taietura cu jet de 

apă cu abraziv. Influența debitului de material abraziv este cea mai puternică (valoarea Fishter  

15,97) în timp ce cea mai redusă influență o exercita viteza de debitare (valoare Fisher 5,13).  

 

Tabelul 5.3. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona din dreapta - intrare 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,26 0,26 11,63 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,11 0,11 5,13 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,36 0,36 15,97 

Eroare 4 0,09 0,02  

Total 7 0,82   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 
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Modelul influenței parametrilor asupra rugozității medii Ra este dat de Ecuația (5.3): 

𝑅𝑎 = 6,3125 + [
−0,1802
0,1802

] ∙ 𝑃 + [
−0,1197
0,1197

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0,2112

−0,2112
] ∙ 𝑄, [µm] (5.3) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

In cadrul modelului, valoarea minimă a rugozității medii Ra=5,8 µm este atînsă pentru 

următoarele valori ale parametrilor: P=100 MPa; vf=100 mm/min; Q= 300 g/min. 

Graficul de influenței a parametrilor arata ca rugozitatea minimă se atinge la valoarea maxima 

a debitului (300g/min), presiune și viteza de debitare reduse (100MPa, respectiv 100mm/min), 

cee ace corespunde cu valorile determinate pentru optim. Valarea medie a modelului este de 

6,31µm. 

 
Fig. 5.3. Influența parametrilor asupra rugozității medii – intrare, partea dreaptă 

 

b. zona din dreapta - ieșire 

Tabelul 5.4 prezintă analizei influenței parametrilor asupra rugozității medii 

Ra(M1:M3) pentru zona din dreapta la ieșirea din taietura cu jet de apă cu abraziv. Nici unul 

dîntre parametric nu analizați nu exericita o influență semnificativă statistică asupra rugozității 

medii, valorile testului Fisher sunt reduse. 

 

Tabelul 5.4. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona din ieșire 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,94 0,94 1,66 
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Viteză de avans [mm/min] 1 0,37 0,37 0,66 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,40 0,40 0,72 

Eroare 4 2,25 0,56  

Total 7 3,96   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Modelul matricial al influenței parametrilor asupra rugozității medii e descris de relația (5.4): 

𝑅𝑎 = 8,318 + [
−0,342
0,342

] ∙ 𝑃 + [
0,216

−0,216
] ∙ 𝑣𝑓 + [

0,225
−0,225

] ∙ 𝑄, [µm] (5.4) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Valoarea minimă a rugozității medii Ra este 7,54 µm pentru următoarele valori ale 

parametrilor: P=100 MPa; vf=150 mm/min și Q= 300 g/min. Întrucât nici unul din parametrii 

nu a prezentat influența semnificativă statistic s-a renuntat la reprezentarea grafică a acestor 

influențe. 

 

5.1.2. Influența parametrilor asupra cantității de material îndepărtat (MR) 

 

Datele din planul experimental au fost introduse în aplicația MiniTab cu ajutorul căreia 

s-a aplicat metoda ANOVA. În tabelul 5.5 sunt prezentate rezultatele acestei analize care oferă 

informații privind influența parametrilor analizați (viteza de avans, presiune și debit de 

material abraziv) asupra cantității de material îndepărtat (MR). Influența cea mai mare o are 

presiunea (valoarea testului Fisher este 45) urmată de parametrul “debit de material abraziv” 

– valoarea testului Fisher este 23,95. Viteza de avans are o influență mult mai scăzută în raport 

cu ceilalți doi parametri. 

 

Tabelul 5.5. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA - MR 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,0086 0,0086 45 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,0002 0,0002 1,3 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,0045 0,004 23,95 

Eroare 4 0,0007 0,0001  

Total 7 0,014   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor Ajustate) 
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Modelul matricial al influenței parametrilor tehnologici asupra cantității de material 

îndepărtat este exprimat prin urmatoarea relatie (5.5): 

𝑀𝑅 = 0,4698 + [
−0,03278
0,03278

] ∙ 𝑃 + [
0,00554

−0,00554
] ∙ 𝑣𝑓 + [

−0,02379
0,02379

] ∙ 𝑄, [g]  (5.5) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Valoarea minimă a cantității de marial îndepărtat (MR) este 0,408g pentru următoarele 

valori ale parametrilor tehnologici: P=100 MPa; Vf=150 mm/min și Q= 150 g/min. Media 

modelului prezentat este de 0,47g. 

Cantitatea de material îndepărtat scade odată cu reducerea presiunii și a debitului de 

material abraziv; de asemenea, aceasta scade cu creșterea vitezei de avans. 

 
Fig. 5.6. Influența parametrilor asupra cantității de material îndepărtat – probe din materialul Arboblend V2 

Nature 

 

 

5.1.3. Influența parametrilor asupra unghiului de înclinare a suprafeței 

prelucrate (°) 

 

Rezultatele analizei ANOVA privind influența parametrilor de process asupra 

unghiului de înclinare sunt descrise în tabelul 5.6. Influența cea mai mare asupra unghiului de 

înclinare o exercită presiunea de debitare (valoarea testului Fisher – 1,57) urmată de debitul de 

material abraziv (valoarea testului Fisher – 1,01). Viteza de avans prezintă o influență foarte 

redusă. 
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Tabelul 5.6. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA - unghiul de înclinare 

a suprafeței prelucrate - ° 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,103 0,1 1,57 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,007 0,007 0,11 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,066 0,066 1,01 

Eroare 4 0,26 0,065  

Total 7 0,44   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor Ajustate) 

 

Modelul matricial liniar al influenței parametrilor tehnologici asupra unghiului de 

înclinare este redată de relația de regresie (5.6): 

𝛼 = 0,7925 + [
−0,1134
0,1134

] ∙ 𝑃 + [
−0,0298
0,0298

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0,0907

−0,0907
] ∙ 𝑄, [°](5.6) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Minimul unghiului de înclinare este =0,56° obținut pentru valorile: P=100 MPa; 

vf=100 mm/min; și Q= 300 g/min. Media  a modelului prezentat este 0,79 [°]. 

Unghiul de înclinare scade odată cu reducerea presiunii și a vitezei de avans; creșterea debitului 

de material abraziv determină scaderea unghiului de înclinare. 

 

 
Fig. 5.7. Influența parametrilor asupra unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate – probe din materialul 

Arboblend V2 Nature 
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5.2. Influența parametrilor în cazul materialului Arbofill Fichte 

5.2.1. Influența parametrilor asupra rugozității probelor din Arbofill Fichte 

 

Ra standard 

 a. zona din dreapta – intrare 

Tabelul 5.7 redă rezultatele analizei ANOVA privind influența parametrilor P, vf, Q 

asupra rugozității standard a suprafeței din partea dreaptă la intrarea jetului de apă cu abraziv 

în proba de debitat. P și Q sunt total nesemnificative statistic, valoarea testului Fisher este foarte 

aproape de zero (0,01). Viteza de debitare este semnificativă statistic avand valoare testului 

Fisher 2,54. 

 

Tabelul 5.7. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona din intrare - dreapta 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,01 0,038 0,01 

Viteză de avans [mm/min] 1 14,47 14,47 2,54 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,02 0,02 0.00 

Eroare 4 22,79 5,69  

Total 7 37,32   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Modelul matricial al influenței parametrilor de proces asupra Ra standard este redat de 

urmatoarea ecuație (5.7): 

𝑅𝑎 = 10,382 + [
0,068

−0,068
] ∙ 𝑃 + [

−1,345
1,345

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0,049

−0,049
] ∙ 𝑄, [µm]. (5.7) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Minimul rugozității standard Ra este de 8,92 µm atunci cand valorile parametrilor sunt: 

P=150 MPa; vf=100 mm/min; Q= 300 g/min. 

Valoarea medie a rugozității pentru modelul obținut este de 10,38 [µm]. 
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Fig. 5.8. Influența parametrilor asupra rugozității standard – intrare, partea dreaptă 

 

b. zona din dreapta - ieșire 

Pentru zona din dreapta a tăieturii la ieșirea jetului de apă cu abraziv influența 

parametrilor asupra rugozității standard este prezentat în tabelul 5.8. Parametrul viteza de 

debitare, vf, exercită influența cea mai puternică și semnificativă statistic asupra rugozității 

standard a suprafeței din dreapta tăieturii la ieșirea jetului din proba debitată. 

 

Tabelul 5.8. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona din ieșire 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 3,44 3,44 0,38 

Viteză de avans [mm/min] 1 23,05 23,05 2,52 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,28 0,27 0,03 

Eroare 4 36,60 9,15  

Total 7 63,36   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Ecuația (5.8) prezintă modelul matricial al influenței parametrilor de proces asupra Ra 

standard: 

Ra = 13,53 + [
0,66

−0,66
] ∙ P + [

−1,7
1,7

] ∙ vf + [
0,19

−0,19
] ∙ Q, [µm]  (5.8) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 
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Rugozitatea standard minimă (Ra minim = 10,99 µm) se obține pentru următoarele 

valori ale parametrilor de proces: P=150 MPa; vf=100 mm/min și Q= 300 g/min. 

Rugozitatea minimă se atinge pentru valoarea minimă a vitezei de debitare (100mm/min). 

Media Ra a modelului obținut este de 13,53 [µm]. 

 
Fig. 5.9. Influența parametrilor asupra rugozității standard – ieșire, partea dreaptă 

 

Ra (M1:M3) 

a. zona din dreapta - intrare 

Tabelul 5.9 redă rezultatele analizei ANOVA ale influenței parametrilor de proces 

asupra rugozității medii a suprafeței din partea dreaptă a tăieturii la intrarea jetului de apă cu 

abraziv. Cei trei parametrii de proces au influența semnificativă statistic asupra rugozității 

medii. Cea mai mare influență o exercită viteza de debitare (valoarea Fisher este 5,88) urmată 

la mică distanță de debitul de material abraziv (valare Fisher – 5,64). 

 

Tabelul 5.9. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona de intrare – partea 

dreaptă 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 1,02 1,02 2,52 

Viteză de avans [mm/min] 1 2,38 2,38 5,88 

Debit material abraziv [g/min] 1 2,28 2,28 5,64 

Eroare 4 1,61 0,40  

Total 7 7,29   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 
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Modelul matricial al influenței parametrilor de proces asupra rugozității medii este 

redat de Ecuația (5.9): 

𝑅𝑎 = 8,286 + [
−0.357
0.357

] ∙ 𝑃 + [
−0.545
0.545

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0.534

−0.534
] ∙ 𝑄, [µm] (5.9) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Minimul valorii rugozității medii Ra(M1:M3) este 6,85 µm, parametrii de proces 

corespunzători fiind: P=100 MPa; Vf=100 mm/min și Q= 300 g/min. Valoarea medie a 

rugozității Ra(M1:M3) pentru modelului obținut este de 8,29 [µm]. 

 
Fig. 5.10. Influența parametrilor asupra rugozității mediu – intrare, partea dreaptă 

 

 

b. zona din dreapta - ieșire 

Analiza ANOVA privind influența parametrilor de proces asupra rugozității medii a suprafeței 

din dreapta a tăieturii la ieșirea jetului de apă cu abraziv este redată în tabelul 5.10. Debitul de 

material abraziv prezintă cea mai semnificativă influență (valoare Fisher = 22,48) urmat de 

parametrul presiune de injectare (valare Fisher=11,39). Influența vitezei de debitatre este 

nesemnificativă statistic (valoare Fisher=0,6). 

 

Tabelul 5.10. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA, zona de ieșire 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,81 0,81 11,39 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,04 0,04 0,6 
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Debit material abraziv [g/min] 1 1,60 1,60 22,48 

Eroare 4 0,28 0,07  

Total 7 2,74   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Modelul matricial al influenței parametrilor de proces asupra rugozității medii este 

redat de relația (5.10): 

𝑅𝑎 = 8,646 + [
−0,319
0,319

] ∙ 𝑃 + [
−0,073
0,073

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0,448

−0,448
] ∙ 𝑄, [µm] (5.10) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Valoarea minimă a rugozității medii pentru modelul de mai sus este 7,8 µm asigurată 

de valorilor parametrilor: P=100 MPa; vf=100 mm/min și Q= 300 g/min. Valoarea medie a 

rugozității Ra(M2:M3) este 8,64 [µm]. 

Rugozitatea medie scade la creșterea debitului de material abraziv și la scăderea 

presiunii de debitare cu jet de apă cu abraziv. 

 
Fig. 5.11. Influența parametrilor asupra rugozității mediu – ieșire, partea dreaptă 

 

5.2.2. Influența parametrilor asupra cantității de material îndepărtat (MR) 

 

Rezultatele analizei ANOVA privind influența parametrilor tehnologici asupra 

cantității de material îndepărtat sunt prezentate în tabelul 5.11. Influența cea mai mare este dată 

de viteza de avans – valoarea testului Fisher este de 21,5 urmată de presiune (valoarea testului 

Fisher 15,67) și de debitul de material abraziv (valoarea testului Fisher 5,71). 
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Tabelul 5.11. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA - MR 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,004 0,004 15,67 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,006 0,006 21,5 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,002 0,002 5,71 

Eroare 4 0,001 0,0003  

Total 7 0,0136   

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Modelul matricial liniar al influenței parametrilor tehnologici asupra cantității de 

material este redat de Ecuația (5.11): 

𝑀𝑅 = 0,43371 + [
−0,02384
0,02384

] ∙ 𝑃 + [
0,0279

−0,0279
] ∙ 𝑣𝑓 + [

−0,0144
0,0144

] ∙ 𝑄, [g] (5.11) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑄 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Valoarea minimă a cantității de material îndepărtat este de 368g obținută în condițiile: 

P=100 MPa; Vf=150 mm/min și Q= 150 g/min. Media cantității de material îndepărtat a 

modelului matricial este 0,433 [g]. 

Influența parametrilor tehnologici asupra cantității de material îndepărtat este ilustrata 

graphic în figura 5.12. Cantitatea de material îndepărtat scade odată cu scaderea presiunii și a 

debitului de material abraziv; de asemenea, scade cu creșterea vitezei de avans. 

 
Fig. 5.12. Influența parametrilor asupra cantității de material îndepărtat – probe din materialul Arbofill Fichte 
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5.2.3. Influența parametrilor asupra unghiului de înclinare a suprafeței 

prelucrate (°) 

 

Rezultatele analizei ANOVA privind influența parametrilor tehnologici asupra 

unghiului de înclinare a suprafețelor rezultate în urma debitării sunt redate în tabelul 5.12. 

Influența cea mai pronunțată asupra unghiului de înclinare o exercită parametrul presiune 

(valoarea testului Fisher este 3,84), urmat de parametrul debit de material abraziv (valoarea 

testului Fisher este 1,66). 

 

Tabelul 5.12. Rezultatele analizei varianței prin metoda ANOVA - unghiul de înclinare a 

suprafeței prelucrate (°) 

unde: Adj SS - Adjusted Sums of Squares (Pătratul Sumelor Ajustate); Adj MS - Adjusted Mean Squares (Pătratul Mediilor 

Ajustate) 

 

Modelul matricial liniar al influenței parametrilor tehnologici asupra unghiului de 

înclinare este redat de relația (5.12): 

𝛼 = 0,6201 + [
−0,0734
0,0734

] ∙ 𝑃 + [
−0,04
0,04

] ∙ 𝑣𝑓 + [
0,0483

−0,0483
] ∙ 𝑄, [°]  (5.12) 

unde P, vf și Q sunt vectorii bidimensionali ai presiunii, vitezei de avans și respectiv debitului 

de material abraziv: 

𝑃 =  [
100
150

], 𝑣𝑓 = [
100
150

] și 𝑄 = [
150
300

]. 

Minimul unghiului de înclinare pentru modelul de mai sus este =0,458° obținut pentru 

următoarele valori ale parametrilor tehnologici: P=100 MPa; Vf=100 mm/min și Q= 300 g/min. 

Valoarea medie a modelului este α =0,62 [°]. 

Unghiul de înclinare scade cu odată cu reducerea presiunii și a vitezei de avans; de 

asemenea, acesta scade cu creșterea debitului de material abraziv. 

Parametrul Grade de 

libertate 

Adj SS Adj MS Valoarea 

Fisher 

Presiune [MPa] 1 0,04 0,043 3,84 

Viteză de avans [mm/min] 1 0,013 0,013 1,14 

Debit material abraziv [g/min] 1 0,02 0,02 1,66 

Eroare 4 0,045 0,011  

Total 7 0,12   
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Fig. 5.13. Influența parametrilor asupra unghiul de înclinare a suprafeței prelucrate – probe din materialul 

Arbofill Fichte 

 
5.3. Concluzii 

 

Procesul de prelucrare cu jet de apă abraziv include un număr mare de parametri de 

proces, care afectează calitatea suprafeței de tăiere. 

În ceea ce priveste influența parametrilor de proces variabili (viteza de avans, presiunea și 

cantitatea de material abraziv) asupra rugozității suprafeței tuturor probelor debitate, pentru 

întreg planul experimental, se pot afirma următoarele: 

- parametrul „cantitate de material abraziv” are cea mai mare influența asupra rugozității, 

adică valori mai mici a rugozității pentru situația utilizării unei cantități mai mari de 

abraziv (300g/min); 

- influența cantității de material este vizibilă mai ales în cazul M1-3 (pe întreaga suprafață 

debitată), unde valorile Ra sunt mai mici decat valorile Ra conform standardului (pe 

5mm); 

- cel mai bun experiment, din punct de vedere al rugozității a fost experimentul cu 

numarul 2, în cadrul căruia au fost utilizati urmatorii parametri de proces: presiune 

mică– 100MPa, viteză de avans mică 1000 [mm/min] și debit – cantitate de material 

abraziv mare, de 150g/min.  
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CAPITOLUL VI 
CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUȚII ORIGINALE 

 
1.1. Concluzii generale 

 

Procesul de prelucrare cu jet de apă (AWJ) este unul neconvențional de fabricație, 

putându-se desfășura cu sau fără abraziv. În timpul procesului de debitare, materialele nu sunt 

supuse procesului de încălzire, deoarece timpul de prelucrare este relativ scurt, deci nu vor 

exista modificări structurale ale materialului după prelucrare. 

Procedeul de prelucrare AWJ este unul de precizie și productivitate ridicate, deformațiile 

care apar sunt nesemnificative iar tehnologia se poate aplica chiar și materialelor tari și rigide 

(cu matrice metalică).  

Procesul de fabricație AWJ poate fi utilizat și la debitarea tuturor tipurilor de materiale 

plastice sau materiale compozite cu matrice polimetrică, datorită faptului că sunt generate forțe 

mici la tăiere.  

În prezent, pe plan mondial, se ridică din ce în ce mai mult problema înlocuirii materialelor 

plastice convenționale, obținute din resurse petrolifere, cu materiale biodegradabile, respectiv 

se urmărește obținerea unei game cât mai variate de produse din materiale biodegradabile.  

Cercetările din cadrul tezei de doctorat au fost orientate către studiul debitării a două 

materiale biodegradabile, Arbofill Fichte și Arboblend V2 Nature, materiale patentate de un 

grup de cercetători de la Institutul Fraunhofer pentru Tehnologie Chimică (TIC) din Pfinztal 

(Germania) și fabricate de compania Tecnaro din Germania. Aceste materiale pot fi prelucrate 

prin injectare și presare ca și materialele termoplastice convenționale. În urma stadiului actual 

realizat în cadrul tezei a rezultat faptul că nu sunt cercetări efectuate privind debitarea cu jet de 

apă a acestor materiale. Astfel, obiectivul principal a tezei de doctorat, a constat în optimizarea 

parametrilor regimului de debitare cu scopul de a obține suprafețe de calitate superioară.  

Principalele concluzii privind rezulatele experimentale obținute pentru materialele studiate 

au fost după cum urmează: 

- determinarea comportamentului la tăiere cu jet de apă cu abraziv a materialelor studiate a 

evidențiat valori admisibile ale parametrilor de ieșire (Ra, Sain, Saout, u, α, MR, Li și Lo) 

astfel, reperele obținute prin acest procedeu și pe aceste materiale putand fii utilizate în 

aplicații industriale; 

- valorile parametrilor de intrare au avut un efect considerabil asupra parametrilor de ieșire, 

influențând rezultatele, după cum urmează:  

 cantitatea de material abraziv: creșterea acesteia a condus la îmbunătățirea rugozității 

de suprafață, obtinandu-se astfel suprafețe debitate mai netede; 

 viteza de avans: creșterea acesteia a avut ca efect scăderea calității de suprafață, efect 

vizibil în mod deosebit pentru zona de ieșire a tăieturii; 
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 presiunea apei cu abraziv: creșterea presiunii a condus, în general, la obținerea de 

suprafete fine. Însă peste 400MPa, cu utilizarea unei lațimi mici a fantei de prelucrare 

are efecte negative asupra calității de suprafață; 

 temperatura de prelucrare: este foarte importantă în cazul materialelor polimerice, cu 

atat mai mult în cazul celor biodegradabile deoarece aceste sunt sensibile termic, avand 

schimbări de fază la temperaturi de maxim 60⁰ C. Însă, deoarece AWJ este un procedeu 

care se desfășoară la “rece” este eliminat riscul de degradare termică; 

- structura suprafețelor rezultate în urma debitării cu jet de apă cu abraziv este uniformă și 

omogenă, concluzii ce au rezultat în urma analizelor SEM și EDX; 

- materialul abraziv utilizat, Granatul, în timpul erodării a creat mici striații pe suprafața 

prelucrată și de asemenea a rămas fixat, în cantități foarte reduse pe aceasta. Efectul redus 

al acestor striații asupra rugozității suprafeței poate fi redus prin curățarea reperelor după 

debitare; 

- rezultatele obținute s-au constituit ca o recomandare pentru obținerea unei calități de 

suprafață cat mai bune, pentru polimerii biodegradabili studiați, astfel: utilizarea unei 

cantități mai mari de material abraziv, o viteză de avans mai mică și debitarea să aibă loc 

la o presiune de lucru mare. 

 

1.2. Contribuții originale 

 

 Având în vedere atât obiectivele stabilite cât și rezultatele obținute pe parcursul elaborării 

tezei de doctorat, contribuţiile personale sunt, după cum urmează: 

Contribuții teoretice 

 Realizarea unui studiu bibliografic în ceea ce priveşte stadiul actual al cercetărilor în 

domeniul debitării cu jet de apă (AWJ) a materialelor plastice; 

 Stabilirea metodologiei și a planului experimental în vederea determinării și evidențierii 

influenței parametrilor tehnologici (de debitare) asupra proprietăţilor reperelor obținute; 

 Determinarea influenței parametrilor tehnologici asupra calității suprafețelor prelucrate și 

asupra structurii materialelor studiate, în scopul obținerii parametrilor optimi de debitare care 

să conducă la cea mai bună calitate de suprafață după prelucrare; 

 Determinarea ecuaţiilor de regresie pentru caracteristicile mecanice în funcție de parametrii 

tehnologici de debitare; 

 Proiectarea matriței pentru obținerea prin injectare a reperelor din materialele Arbofill 

Fichte și Arboblend V2 Nature. 

Contribuții pe plan experimental 

 Execuția matriței de injectare; 

 Determinarea valorilor admisibile ale parametrilor de ieșire pentru calitatea de suprafață 

(Ra, Sain, Saout); 

 Determinarea valorilor admisibile ale parametrilor de ieșire privind geometria tăieturii 
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rezultate (u, α, Li și Lo); 

 Determinarea valorilor admisibile ale parametrilor de ieșire pentru cantitatea de material 

înlăturat prin debitare (MR); 

 Analiza structurii utilizând SEM; 

 Analiza chimică cu raze X (EDX). 

 

1.3. Direcții viitoare de cercetare 

 

Nevoia stringentă de înlocuire a produselor din materiale plastice cu cele din materiale 

biodegradabile înseamnă și o bună cunoaștere a prelucrabilității acestor materiale prin diferite 

procedee de fabricație. 

 Cercetările experimentale realizate în cadrul tezei de doctorat intitulată “Contribuții privind 

debitarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri” și rezultatele obținute în urma interpretării 

acestora au contribuit la evidențierea următoarelor direcțiile viitoare de cercetare: 

- simularea procesului de debitare care să permită analiza stării de tensiuni și deformații care 

pot apărea în timpul procesului; 

- optimizarea parametrilor procesului de debitare cu jet de apă (AWJ) utilizând rețele 

neuronale artificiale; 

- cercetări experimentale privind posibilitatea de reutilizare a materialului abraziv utilizat; 

- cercetări experimentale privind aplicarea procedeului de debitare cu jet de apă la grosimi 

mari ale reperelor din materiale biodegradabile obținute atât prin injectare dar și prin alte 

procedee de fabricație. 
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