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Rezumat: Se observă multiple  metode de 

cercetare experimentală a proceselor de tăiere ce 
vizează o gamă largă de aspecte ale proceselor 
respective de prelucrare: metoda caroiajelor (sau a 
reţelelor de divizare), metoda analizei microstructurii, 
metoda analizei durităţii, metoda analizei forţelor, 
metoda prin palpare care utilizează aparate destinate 
măsurării abaterii de la forma geometrică a sculelor de 
tăiere, metoda optică pentru analiza mărimii bavurii, 
metoda elementului finit.  
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Abstarct: Multiple research methods is 

observed experimentally cutting processes targeting a 
wide range of aspects of such processes as process 
grids method (or the networks division) method 
microstructure analysis, of hardness analysis method, 
analysis method forces probing method which devices 
used to measure the deviation from the geometric 
shape cutting tools, optical method  size analysis of 
burrs, finite element method. 

Introducere. 
     Cercetările experimentale din domeniul 
prelucrării prin tăiere vizează o gamă largă de 
aspecte ale proceselor respective de pre-
lucrare. După scopul urmărit, aceste cercetări 
experimentale pot fi grupate în [1] : 
-  cercetări metalografice ; 

— -  cercetări pentru determinarea unor indici de 
plasticitate şi a mecanismului ruperii 
metalelor; 
-  cercetări tehnologice. 

Primele  două   grupe   de cercetări  
urmăresc ,  în   principal,  determinarea 
caracteristicilor  mecanice şi structurale ale 
materialelor prelucrate prin deformare, 
precum şi capacitatea de deformare a acestora. 
Se urmăreşte, îndeosebi, aprecierea rezistenţei 
la deformare a materialelor metalice. 

A treia grupă de cercetări are în vedere 
determinarea influenţei factorilor tehnologici 
asupra repartizării deformaţiilor, a caracterului 
curgerii plastice a metalului, a corelării 
parametrilor legaţi de material, gradul de 
deformare în procesul de lucru, în vederea 
asigurării unei calităţi corespunzătoare a 
pieselor prelucrate, realizării prelucrării cu 
forţe şi consumuri de energie corespunzătoare. 

Introduction 
The experimental research in the field 

by cutting processing affects a wide range of 
aspects of these processes  of  processing.  
After  the  the  aim   pursued these 
experimental research can be grouped into 
[1]: 

— metallographic researches; 
— researches for determining certain 

indices of plasticity and breakage 
mechanism of metals; 

— technological researches. 
The first two research groups pursue 

mainly mechanical and structural 
determination of the characteristics of 
materials processed by deformation as well 
as deformation capacity of them. The aim 
especially, the appreciation of resistance in 
deformation of metallic materials. 

A third group of researches is 
considering determine the influence of 
technological factors on the distribution of 
deformation, the character of the metal 
plastic flowing  the correlation of parameters 
of materials, degree of deformation in the 
process of working view to ensuring an 
appropriate quality of processed parts, 
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În funcţie de principiul pe care se bazează 
cercetările experimentale din domeniul 
prelucrărilor prin tăiere, acestea sunt foarte 
variate şi corelate cu scopul cercetărilor. 
Pentru cercetările care urmăresc, îndeosebi, 
stabilirea stării de tensiuni şi a stării de 
deformare în procesele de prelucrare plastică 
la rece, se menţionează câteva metode care au 
un mai pronunţat caracter particular pentru 
aceste prelucrări şi anume: metoda caroiajelor 
(sau a reţelelor de divizare), metoda analizei 
microstructurii, metoda analizei durităţii, 
metoda analizei forţelor, metoda prin palpare, 
care utilizează aparate destinate măsurării 
abaterii de la forma geometrică a sculelor de 
tăiere, metoda optică pentru analiza mărimii 
bavurii, metoda elementului finit. 

 
1. METODA CAROIAJELOR 

(REŢELELOR DE DIVIZARE) 
             
        Se foloseşte, în special, pentru studierea 
stării de deformare şi a stării de tensiuni şi se 
bazează pe teoria deformaţiilor finite, conform 
căreia o sferă elementară imaginată în mate-
rialul supus deformării se transformă într-un 
elipsoid elementar. Elipsoidul obţinut după 
deformare are axele îndreptate după direcţiile 
tensiunilor principale. 

Reţelele de divizare se pot trasa fie pe 
suprafaţa exterioară a semifabricatului (mai 
ales la tablele subţiri), fie într-un plan de 
secţionare al semifabricatului (la piese 
masive), în acest ultim caz, suprafaţa de 
secţionare trebuie să rămână plană în timpul 
deformării, deci pe această suprafaţă nu va 
trebui să acţioneze tensiuni normale. Reţelele 
de divizare utilizate sunt: circumferenţiare şi 
radiale, sisteme de linii paralele si 
perpendiculare trasate la distanţe egale între 
ele, sisteme de cercuri tangente având acelaşi 
diametru (de valoare mică). Reţelele se pot 
aplica prin executarea unor rizuri, prin 
imprimare cu ajutorul procedeelor 
electrochimice sau cu vopsele sau emulsii 
fotosensibile. 

Când reţeaua se aplică într-un plan de 

achieving processing with forces and 
corresponding energy consumption. 

Depending on the principle on which 
experimental research in the domain of 
processing by cutting, they are very varied 
and correlated with purpose of research. For 
research which aim, in particular, determine 
the state of stress and deformation state of 
cold plastic working processes, mentioned 
several methods that have a particular 
character more pronounced for the 
processing namely grids method (or the 
networks  for division) method, 
microstructure analysis, hardness analysis 
method, analysis method forces palpation 
method, using equipment designed to 
measure  the deviation from the geometric 
shape cutting tools, optical method for size 
analysis of burrs, finite elements method. 
 
 

1. METHOD GRIDS (NETWORKS 
DIVISION) 

        
         It is used in particular to study the state 
of deformation and state of stress and 
deformation theory based on finite 
elementary imagined that a sphere in the 
material to deformation is transformed into 
an ellipsoid elemental. Obtained after 
deformation ellipsoid axes is targeted by 
principal tensions directions. 
      Networks division can be drawn on the 
outside surface of the workpiece (especially 
in thin sheets) or in a plane sectioning of 
workpiece (the massive pieces) in this case, 
the cutting surface must remain flat surface 
during deformation so this area will not have 
to act normal stresses. Dividing networks 
used are: circumferenţiare and radial, 
parallel and perpendicular lines systems 
drawn at equal distances between them, the 
tangent circles with the same diameter (of 
small value). Networks may apply by 
execution of some scoring  by printing using 
electrochemical processes or paints or 
photosensitive emulsion.  
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secţionare, proba se secţionează în două 
jumătăţi. Pe suprafaţa de contact a uneia din 
aceste jumătăţi se execută reţeaua, iar pe 
suprafaţa de contact a celeilalte jumătăţi se 
aplică un lubrifiant care împiedică lipirea 
părţilor probei în timpul prelucrării, după care 
cele două jumătăţi se îmbină cu câteva puncte 
de sudură. Proba astfel pregătită se supune 
deformării în condiţiile încercării reale sau pe 
model experimental, după care se desfac cele 
două părţi şi se analizează reţeaua de divizare. 
Măsurarea dimensiunilor reţelei se face 
folosind un microscop de atelier. 

 
2. METODA ANALIZEI 

MICROSTRUCTURII 
  
Se utilizează pentru determinarea stării de 

deformare şi respectiv a gradului de deformare 
în diferite zone ale probei, supuse procedeelor 
de tăiere. La deformarea la rece a agregatelor 
policristaline are loc schimbarea formei 
(alungirea) grăunţilor cristalini şi modificarea 
orientării reţelei cristalografice, rezultând o 
orientare preferenţială în direcţia în care are 
loc deformarea principală maximă a corpului, 
fenomen care este denumit texturare.  

Textura apare la grade de deformare mai 
mari de 20...50% şi se accentuează pe măsură 
ce gradul de deformare creşte (fig.1).  
 

When the network is applied in a plane 
sectioning, the sample is sectioned into two 
halves. Contact surface of one of these 
halves is running the network, and the 
surface of the other half apply a lubricant to 
prevent sticking sample parts during 
processing, after which the two halves are 
combined with a few welding points. The 
sample thus prepared shall be subject 
deformation under the actual test or 
experimental model after which unwind the 
two sides and analyze network division. 
Network size measurement is made using a 
microscope of workshop. 
 
       
2.    MICROSTRUCTURE ANALYSIS 
METHOD 
       
    It is used to determine the state of 
deformation and that the degree of 
deformation in different parts of the sample 
subjected cutting processes. At cold 
deformation of polycrystalline aggregates 
occurs changing the shape (elongation) 
crystalline grains and changing network 
crystallographic orientation, resulting in a 
preferential orientation in the direction in 
which the maximum principal deformation 
of the body, a phenomenon that is called 
texturing. Degrees of deformation texture 
appears more than 20 ... 50% and is 
widening as the degree of deformation 
increase (Fig. 1). 

 

 
  ε =0% ε =10% ε =20%  ε  =50% ε  =65% ε = 80% 

 
Fig.1. Modificarea structurală în funcţie de deformare, 

la un oţel cu 0,1% C, tras la rece. 
Figure.1 The structural change depending on the deformation,, 

at a steel with  0,1% C, cold-drawn. 
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Ca urmare a apariţiei texturii de 
deformare, caracteristicile mecanice ale 
materialului au un caracter orientat, care nu 
dispare complet prin tratamente termice. 
Orientarea preferenţială a grăunţilor creează 
anizotropia cristalografică, care are ca efect 
anizotropia proprietăţilor mecanice ale 
materialului. 

 
Metoda constă în analiza structurilor ma-

terialului înainte şi după deformare, 
considerând corpul ca fiind format dintr-un 
număr infinit de puncte materiale, având o 
structură compactă şi continuă. 

 
3.  METODA ANALIZEI DURITĂŢII 
 
 Are la bază faptul că, în procesele de 

deformare plastică la rece, modificarea formei 
corpului metalic este însoţită de unele 
modificări ale proprietăţilor fizico-mecanice, 
printre care în principal duritatea materialului, 
mai ales în cazul când prin deformare 
materialul este mai puternic ecruisat. Pe baza 
dependenţelor între duritate şi intensitatea 
deformaţiilor sau între duritate şi intensitatea 
tensiunilor, exprimate în general sub formă de 
grafice trasate în urma unor serii de probe 
executate pentru anumite materiale, se pot 
aprecia imediat stările de tensiuni şi de 
deformare care apar într-un corp deformat 
printr-un anumit procedeu, măsurând duritatea 
în locurile care interesează în corpul respectiv. 

 Pentru exemplificare, se prezintă în 
figura 2 graficul durităţii în funcţie de 
intensitatea deformaţiilor şi de intensitatea 
tensiunilor pentru epruvete dintr-un otel 
similar cu OLC 20. 
 

As a result of the encroachment of the 
texture of deformation, mechanical 
characteristics of the material-oriented 
nature, which does not disappear completely 
by heat treatment. Preferential orientation of 
grain creates an anisotropy cristalografică, 
which has the effect of anisotropy of 
mechanical properties of the material. 

The method consists in the analysis of 
the material before and after deformation, 
considering the body as being composed of 
an infinite number of points, with a solid 
structure and continues. 

 
3.  HARDNESS ANALYSIS 

METHOD 
 
It is based on the fact that cold forming 

processes, metal body shape change is 
accompanied by some changes in physical 
and mechanical properties, including 
hardness mainly material, especially if the 
material is stronger deformation harden. 
Based on dependencies between hardness 
and intensity deformations and tensions 
between hardness and intensity, generally 
expressed as graphs drawn from a series of 
tests performed for certain materials can 
immediately appreciate the tension and strain 
that occur in the body deformed by a 
particular process, measuring hardness in 
places of interest in that body. 
 
 
       For example, the graph shown in Figure 
2 hardness depending on the intensity of 
deformation and tensions intensity for 
specimens of a similar steel OLC 20. 
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                 Fig.2. Graficul variaţiei durităţii în funcţie de intensitatea tensiunilor şi de 
intensitatea deformaţiilor 
    Figure.2. The graph of hardness variation in depending on the intensity tensions and of 
deformations intensity 
 

Metoda analizei gradului de deformare şi 
a stării de tensiune prin analiza durităţii 
materialului deformat este simplă, dar destul 
de aproximativă . 

 
 
4. METODA ANALIZEI FORŢELOR 
 
Variaţia forţei de deformare este 

dependentă de mărimea uzurii muchiilor 
elementelor active. În acest caz pentru 
măsurarea forţelor de deformare se folosesc 
diferite metode, tensometrice, electrice, sau 
mecanice prin măsurarea deformaţiilor 
corpurilor interpuse între presă şi sculă.  

Calculul forţei de tăiere se face folosind 
relaţii stabilite pe baza studiului teoretic al 
procesului de tăiere sau relaţii determinate pe 
cale experimentală. Relaţiile stabilite prin 
studiul teoretic iau în considerare fenomenele 
fizice care apar în procesul tăierii, în special 
starea de tensiuni, starea de deformare, 
ecruisarea materialului, adâncimea de 
pătrundere a tăişului sculei până în momentul 
apariţiei fisurii de forfecare. În practica 
proiectării proceselor tehnologice, de tăiere se 
utilizează relaţii mai simple care permit 
determinarea forţei de tăiere cu o exactitate 
mulţumitoare. 
 

The degree of deformation analysis 
method and the state of tension by analyzing 
the deformed material of hardness is simple, 
but fairly approximately. 

 
4. THE FORCES ANALYSIS 

METHOD 
 
The variation of deformation is 

dependent on the size of the active elements 
edge the wear. In this case for measuring 
deformation forces using different methods, 
tensometric, electrical, or mechanical 
deformations measurements corps interposed 
between the press and tool. 

The cutting force calculation is done 
using relations based on theoretical study of 
the process of cutting or experimentally 
determined relations. Relations established 
through theoretical study taking into account 
physical phenomena occurring during 
cutting, especially tension state of 
deformation hardening material, the depth of 
penetration of the tool cutting edge until the 
occurrence of the shear fissure. In practical 
design processes, cutting using simple 
relations for determining the cutting force 
with satisfactory accuracy. 
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Fig.3 Diagrame forţe de tăiere-cursă pentru oţel moale (OL37) , g=3mm 

                        Figure.3 Cutting force diagrams snare mild steel (OL37), g = 3mm 
 

În cazul tăierii la ştanţe pentru 
determinarea forţei de tăiere se consideră că 
procesul separării materialului are loc în 
condiţiile unei forfecări pure şi că începe după 
ce muchia mobilă a pătruns în material pe o 
anumită adâncime h. Ca urmare, forţa de 
forfecare este dată de produsul secţiunii de 
forfecare şi rezistenţei de tăiere : 
 

If the cutting trimming tools for the 
cutting force determination is deemed 
material separation process takes place under 
conditions of pure shear and that starts after 
the mobile edge material penetrated a certain 
depth h. Consequently, thrust is given by the 
product section shear and the cutting 
resistance: 
 

F =τ l(g - h),    
în care : F este forţa de tăiere, în N ; l — 

lungimea conturului după care se face tăierea, 
în mm ; g — grosimea materialului, în mm ; h 
— pătrunderea clementului activ în material, 
în mm; τ  — rezistenţa la tăiere, în N/mm2 
(MPa). 
 

F =τ l(g - h),    
where: F  is the cutting force,in N ; l — 

length of the contour is made by cutting, in 
mm ; g — thickness of material, in mm ; h 
— material penetration active in element, in 
mm; τ  — cut resistance, in N/mm2 (MPa). 
 

În figura 3 se prezintă variaţia forţei în 
funcţie de cursa elementului mobil. 

 
       5. METODA ABATERII DE LA 
CIRCULARITATE 

  
Se foloseşte pentru verificarea profilului 

circumferinţei sculelor active ce au fost uzate 
prin procesele de tăiere.   

Materialul tablei semifabricat are fibrele 
orientate în direcţia laminării şi întâmpină 
rezistenţă în mod diferit pe circumferinţa 
sculelor active. 

Pe unele porţiuni  sculele de tăiere 
pătrund paralel cu fibrele , rezistenţa fiind mai 
mică şi se realizează o uzură mai puţin 

Figure 3 shows the variation of force by 
stroke mobile element. 

 
5. DEVIATION FROM 

CIRCULARITY METHOD 
 
It is used to verify active profile 

circumference tools were used in the cutting 
processes. 

Workpiece sheet material has fibers 
oriented in the direction of lamination and 
encounters resistance differently 
circumference active tool. 

In some parts cutting tools penetrate 
fibers parallel resistance is less wear and 
provides a less pronounced, and the other 
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pronunţată, iar pe alte porţiuni pătrund 
perpendicular pe fibre, materialul opune o 
rezistenţă mai mare şi se obţine o uzură mai 
mare  a muchiilor. 

În urma măsurărilor abaterii de la 
circularitate se trasează grafice în coordonate 
abatere-grade şi se observă evoluţia uzurii pe 
diferite sectoare ale conturului muchiei 
sculelor de tăiere. 
 

6. METODA OPTICĂ PRIN 
COMPARAŢIE A MĂRIMII BAVURII 

În cazul sculelor  pentru tăiere la rece a 
materialelor metalice ca măsură a durabilităţii 
pentru asigurarea desfăşurării corespunzătoare 
a procesului tehnologic se ia atât mărimea 
modificărilor dimensionale ale poansonului 
sau matriţei cât şi înălţimea bavurii (gradului) 
care este determinată de gradul de uzare al 
sculei. Când gradul (bavura) depăşeşte o 
anumită valoare (prescrisă prin cerinţele de 
calitate a pieselor prelucrate) utilizarea în 
continuare a sculei (deci creşterea în 
continuare a duratei de utilizare a ei) nu mai 
este admisă chiar dacă procesul tehnologic 
mai poate continua. Experimental s-a 
demonstrat că mărimea bavurii este direct 
proporţională cu uzura elementelor active. 
Această metodă se foloseşte în general pentru 
compararea bavurilor rezultate din procesele 
de tăiere realizate cu scule diferite. 

Este o metodă simplă însă destul de 
eficientă, diferenţele dintre mărimile bavurilor 
observându-se uşor, atât cu ochiul liber cât şi 
cu ajutorul lupei la măriri mici. 

 Alte metode putem amintii:  
- Metoda liniilor de alunecare care se 

aplică la determinarea tensiunilor din 
interiorul corpurilor metalice supuse 
deformării, în cazul stării plane sau a 
stării spaţiale, precum şi pentru 
determinarea tensiunilor pe suprafaţa 
de contact între sculă şi corpul 
deformat, cunoscându-se limita de 
curgere a materialului din care este 
executat corpul respectiv; 

- Metoda elementului finit pentru studiul 

portions perpendicular to the fibers penetrate 
the material resistance against higher and get 
more wear to the edges. 

Following measurements of deviations 
from circularity deviation is traced 
coordinates-grade graphics and observe the 
evolution of the wear on different sectors of 
the contour edge of cutting tools. 

 
 
6. THE OPTICAL METHOD BY 
COMPARING THE SIZE OF BURRS 

If cold cutting tools for metal materials 
as a measure of sustainability to ensure the 
proper conduct of the technological process 
and the size of the punch or die dimensional 
changes and burrs height (level) is 
determined by the degree of wear of the tool. 
When rank (burr) exceeds a certain value 
(quality requirements prescribed by the 
machined parts) using the tool so further 
increasing duration of use of it) is not 
allowed even if the process can continue. 
Experimentally shown that size is directly 
proportional to wear burrs active elements. 
This method is generally used to compare 
burrs resulting from of cutting processes 
performed by different tools.  
           Is a simple but fairly effective 
observing differences between burr sizes 
slightly, both to the naked eye and with 
loupe at low magnification. 
    
        Other methods can remember: 

- Slide method is applied to 
determine the pressure inside the 
metal corps undergo deformation, if 
the state plan or state space and to 
determine the tensions on the contact 
surface between tool and deformed 
body, knowing the yield strength of 
the material of which that body is 
executed; 
- Finite element method for dynamic 
study of active tools of cutting is a 
method that is growing continuously 
and economic [38] in time and 
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dinamic al sculelor active de tăiere 
este o metodă care se dezvoltă în mod 
continuu şi economică [38] ca timp şi 
cost de material este folosirea de 
metode virtuale şi analiza acestora 
prin metoda elementului finit care este 
în strânsă legătură cu dezvoltarea de 
soft şi hard a calculatoarelor.  
 

       7.  CONCLUZIE: 
Se observă multiple  metode de cercetare 

experimentală a proceselor de tăiere ce 
vizează o gamă largă de aspecte ale proceselor 
respective de prelucrare: metoda caroiajelor 
(sau a reţelelor de divizare), metoda analizei 
microstructurii, metoda analizei durităţii, 
metoda analizei forţelor, metoda prin palpare 
care utilizează aparate destinate măsurării 
abaterii de la forma geometrică a sculelor de 
tăiere, metoda optică pentru analiza mărimii 
bavurii, metoda elementului finit.  
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material cost is the use of virtual 
methods and analysis by finite 
element method which is closely 
related to development of computer 
hardware and software.entului finit 
care este în strânsă legătură cu 
dezvoltarea de soft şi hard a 
calculatoarelor.  
 

        7.  CONCLUSION: 
         Multiple research methods is observed 
experimentally cutting processes targeting a 
wide range of aspects of such processes as 
process grids method (or the networks 
division) method microstructure analysis, of 
hardness analysis method, analysis method 
forces probing method which devices used to 
measure the deviation from the geometric 
shape cutting tools, optical method  size 
analysis of burrs, finite element method. 
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