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ABSTRACT : This paper presents a constructive solution to a drilling and chamfering oxyacetylene equipment parts in
different sizes and thicknesses, in the assembly without having a mechanical cutting dimensions and
a very low weight but also manipulation and processing of oversized pieces.

1. GENERALITATI
In principiu, tǎierea cu oxigen se bazeazǎ pe arderea metalului într-un jet de oxigen.
Este un procedeu folosit pe o scarǎ largǎ pentru a obţine piese cu un contur relativ complex şi
la grosimi relativ mari.
Pentru a se realiza o tǎiere de bunǎ calitate trebuie respectate urmǎtoarele condiţii :
- temperatura de ardere în oxigen o oţelului sǎ fie inferioarǎ temperaturii de topire,
- temperatura de topire a oxizilor formaţi sǎ fie inferioarǎ temperaturii de topire a metalului,
- arderea metalului în oxigen sǎ degaje o cantitate de cǎldurǎ suficientǎ pentru a încǎlzi
porţiunile de metal vecine cu locul de tǎiat,
- o conductivitate termicǎ a metalului relativ micǎ permiţând concentrarea cǎldurii degajate la
locul de tǎiat,
- preîncǎlzirea oţelului pânǎ la temperatura de ardere în oxigen sǎ se realizeze cu o flacǎrǎ
normalǎ, uşor reducǎtoare pentru a preveni carburarea suprafeţei de tǎiat,
- metalul de tǎiat sǎ fie dens, compact fǎrǎ defecte ( sufluri, fisuri, pori, exfolieri, goluri ) care
influenţeazǎ stabilitatea procesului,
- utilizarea oxigenului pur pentru ca procedeul sǎ fie economic ( debit, presiune şi timpi de
lucru reduşi ).
Pentru găurire şi şanfrenare se cunosc următoarele procedee clasice :
- prinderea piesei cu dispozitive de prindere,
- trasarea,
- alegerea vitezei şi regimului de aschiere,
- prinderea sculelor în maşină,
- ajustarea piesei.
Şanfrenarea se execută prin prelucrări mecanice , prin aşchiere , dar mărirea productivităţii necesită
o altă soluţie tehnologică .
Există echipamente complexe cu comandă numerică dar preţul de cost mărit nu duce la
implementrea tehnologiei, drept care folosim un nou echipament de prelucrare cu flacǎrǎ
oxiacetilenicǎ semiautomat cu un randament sporit faţǎ de cele clasice.

In figura 1.1. este prezentat un echipament pentru şanfrene liniare de dimensiuni mari, table
cu grosimi de pânǎ la 100 mm, unghiuri 450 de tip clasic executat de firma TECOI .
Cu toate cǎ este foarte practic, nu poate realiza şanfrenarea alezajelor de diferite dimensiuni,
neputându-se roti şi înclina.

Fig. 1.1.

Obiectivul lucrǎrii constǎ în proiectarea unui echipament de gǎurit şi şanfrenat care sǎ
corespundǎ unor cerinţe sporite de calitate.
2. ECHIPAMENT DE GĂURIT ŞI ŞANFRENAT OXIACETILENIC
Un echipament este mai valoros cu cât are mai multe posibilitǎţi tehnologice de prelucrǎri ; cu
atât mai mult dacǎ este şi mobil (portabil), datoritǎ gabaritului şi greutǎţii reduse mǎrindu-şi
productivitatea.
Pentru tǎierea cu flacǎrǎ oximetanicǎ arzǎtoarele se modificǎ corespunzǎtor unui debit de
metan cu circa 60% mai mare în raport cu acetilena.
Operaţiile de tǎiere manualǎ se executǎ dupǎ trasajul efectuat în prealabil pe suprafaţa
tablelor.Conturul pieselor poate fi dupǎ linii drepte sau curbe.
Pentru tǎierea pieselor având contur circular ( flanşe, discuri ) se foloseşte acest echipament
având costurile pe metru de tǎieturǎ mai mici cu 25....30 %, procesul de lucru fiind mai economic.
In figura 2.1. este prezentat un echipament de gǎurit şi şanfrenat oxiacetilenic a alezajelor în
vederea sudǎrii pieselor fǎrǎ prelucrǎri prin aşchiere.
Noua soluţie propusǎ rezolvǎ o gamǎ variatǎ de prelucrǎri cu un grad ridicat de
productivitate.
Pregǎtirea şanfrenǎrii se face prin urmǎtoarele procedee tehnologice :
- fixarea grosimii şi inclinaţiei şanfrenului
- centrarea echipamentului
- cuplarea la sursa de alimentare cu oxigen şi acetilena
- aprinderea brenerului cu o sursǎ de foc şi pornirea echipamentului
Alegerea diuzelor pentru capetele de tǎiere se face conform grosimii materialului.
Arzǎtorul este poziţionat perpendicular pe suprafaţa pieselor.

Fig.1.1.

Flacǎra se aprinde şi regleazǎ pentru a avea un caracter uşor reducǎtor.
Se efectueazǎ operaţia de preîncǎlzire a metalului de tǎiat dupǎ care are loc admisia oxigenului
de tǎiere.
Procesele mecanizate permit menţinerea parametrilor regimului de tǎiere la valorile prescrise.
Se pot compensa astfel variaţiile distanţei dintre diuza şi suprafaţa tablei.
Pentru a efectua o tǎiere corespunzǎtoare trebuie alese diuze în funcţie de grosimea
materialului. Numǎrul becurilor folosite la capul de tǎiere este prezentat în tabelul 2.1.
Grosimea materialului taiat,
[mm]
Numarul becului exterior

5-25

25-50

50-100

100-200

200-300

1

1

1

2

2

Numarul becului interior

1

2

3

4

5

Distanta bec-piesa de sudat,

3-4

4-5

5-7

6-8

8-10

[mm]
Consumul de acetilena, [l/h]

300-500

800-1000

1100-1250

1300

1300

Presiunea oxigenului, [x 105Pa

2-4

4-6

6-8

8-10

12-14

Consumul de oxigen, [l/h]

2800±280

4800±480

7200±720

Latimea taieturii, [mm]

2-2,5

2,5-3,5

3,5-5

15600±1560 31200±3120
5-7

7-10

Tab.2.1.

Echipamentul proiectat are urmǎtoarele avantaje :
 Productivitatea pregătirii suprafeţelor în vederea sudării pentru serie de masă
 Manevrabilitate şi eficienţă pentru piesele de unicat
 Mobilitate pentru piesele agabaritice
 Incadrarea pieselor în precizia cerută conform documentaţiei
 Consumuri de energie electrică reduse pana la 90% faţă de cele clasice
 Preţ de cost redus
 Manipulare şi depozitare uşoară
 Costuri de întreţinere mici
 Fiabilitate mărită
3. CONCLUZII
Soluţia constructivǎ de echipament de gǎurit şi şanfrenat oxiacetilenic a alezajelor în vederea
sudǎrii pieselor fǎrǎ prelucrǎri prin aşchiere rǎspunde cerinţelor de calitate faţǎ de alte echipamente
care prelucreazǎ pe maşini-unelte.
Echipamentul se recomandǎ la prelucrarea pieselor unicat şi cu gabarit mare care nu pot fi executate
cu echipamente clasice.
Prin extindere se doreşte implementarea noii soluţii tehnologice pentru firmele la care pregătirea
pieselor necesită un timp lung de execuţie şi posibilităţi reduse
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