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Rezumat: Cercetările efectuate până în prezent în 

domeniul sculelor folosite la tăiere au pus în evidenţă o 

serie întreagă de dificultăţi ce apar la folosirea acestora 

în exploatare deoarece eforturile la care sunt solicitate 

sculele sunt maxime. 

 La obţinerea pieselor prin tăiere se urmăreşte în 

principal ca această operaţie să fie optimă din punct de 

vedere economic, dar în acelaşi timp să fie respectate 

condiţiile de calitate pentru tăiere. 
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1. INTRODUCERE 

 

După cum s-a observat în urma 

cercetărilor efectuate [36,69] aceste scule 

sunt puternic solicitate în exploatare, datorită  

proprietăţilor  mecanice  ridicate ale 

materialului supus operaţiei de tăiere. 

În condiţiile impuse de creşterea 

nivelului calitativ al pieselor prelucrate prin 

ştanţare şi a reducerii costurilor de exploatare a 

utilajului de presare, o deosebită importanţă 

prezintă estimarea durabilităţii ştanţelor. 

Aceasta se poate exprima cantitativ prin 

numărul de piese realizate până la uzura totală 

a elementelor active, evidenţiată prin 

imposibilitatea recondiţionării elementelor 

active şi prin valorile necorespunzătoare ale 

dimensiunilor efective în raport cu cele 

prescrise în documentaţia tehnologică. 

În această situaţie apar rebuturile 

nerecuperabile, fiind precedată de apariţia 

pieselor de calitate inferioară (cu bavuri la 

decupare ,etc.). 

Corespunzător acestor două situaţii 
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Abstract: The researchers conducted so far in 

the field of tools used to cut highlighted a number 
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maximal. 
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intended mainly that this operation to be 
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Keywords: cutting, durability, active tool 

 

1. INTRODUCTION 

 

As has been observed following 

investigations [36.69] these tools are 

highly requested in exploitation due to 

high mechanical properties of the material 

subjected to the cutting operation. 

In the conditions imposed by increase 

the qualitative level of the 

pieces processed by punching and reduces 

operating costs of equipment for pressing, 

particular importance presents estimating 

the sustainability of the punching. 

This can be expressed quantitatively 

by the number of the realized pieces until 

the total galling of the active elements, as 

evidenced by the impossibility 

reconditioning of active elements and by 

the improper values of effective sizes in 

relation to the prescribed technological 

documentation. 

In this situation occur irrecoverable 

wastes, being preceded by the appearance 

of lower quality of pieces (with the cutting 
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limită în care apar piesele prelucrate, se pot 

evidenţia două tipuri de durabilităţi: 

- durabilitatea intermediară (între două 

recondiţionări ale ştanţei), în care se fac referiri 

asupra aspectului calitativ al pieselor, acestea 

având dimensiunile efective în limitele celor 

prescrise în documentaţia tehnică; 

- durabilitatea totală, corespunzătoare 

situaţiei când precizia dimensională a pieselor 

prelucrate depăşeşte pe cea indicată în 

documentaţia tehnologică. 

Cele două tipuri de durabilitate se 

intercondiţionează reciproc şi anume în 

majoritatea cazurilor, durabilitatea totală 

depinde direct de durabilitatea intermediară, 

deoarece numărul de recondiţionări admisibile 

este limitat de uzura totală a elementelor 

active, iar aceasta este evidenţiată prin 

scăderea preciziei dimensionale a pieselor, în 

raport cu cea prescrisă. Sculele pentru 

prelucrarea materialelor metalice prin tăiere  

sunt implicate direct în procesele de fabricare a 

unui mare număr de piese.  

În prezent la noi în ţară, dar şi în marea 

majoritate a celorlalte ţări, sculele de tăiere se 

execută din oţel de scule , datorită preţului mai 

scăzut al acestuia. 

Din analiza comportării în exploatare a 

sculelor [20,36,130] s-a putut observa faptul 

că: 

- au o fiabilitate şi o rezistenţă la uzare 

reduse, fiind predispuse la o uzare  

dimensională accentuată, dar şi la apariţia 

fenomenului de dislocaţie de        material de 

pe conturul muchiilor acestora; 

  -   scoaterea lor  prematură din uz poate 

conduce la întârzieri în procesul de fabricaţie 

care se reflectă în sporuri importante ale 

costurilor de producţie. Maşinile agregat în a 

căror componenţă intră un număr mare de 

scule sunt oprite prin scoaterea din uz, 

prematură şi neprevăzută, a unei singure scule. 

-   rezistenţa scăzută la uzare a acestor 

scule determină un consum specific de scule 

foarte mare ducând la o productivitate redusă şi 

un consum mare de energie. 

burrs, and so on). 

Corresponding to these two limit 

situations in which appears the processed 

pieces can be highlighted two types of 

durability: 

- the intermediate durability (between two 

rebuilds of the die), which refer to the 

quality aspect of the pieces, which were 

the effective dimensions within the limits 

prescribed in the technical documentation; 

- the total durability, appropriate to the 

situation when the dimensional precision 

of the worked pieces exceeds the indicated 

in technological documentation. 

The two types of durability are 

mutually interrelated, namely in most 

cases the total durability directly depends 

of the intermediary durability, because the 

number of acceptable reconditioning  is 

limited by the total galling of the active 

elements, and this is evidenced by reduced 

dimensional precision of pieces in relation 

with the prescribed. 

The tools for processing metallic 

materials by cutting are directly involved 

in the manufacture processes of a great 

number of pieces. 

Currently in our country, but also 

in the most other countries, cutting tools 

runs from within steel, due to its lower 

price. 

By analyzing the exploitation 

behavior of the tools [20, 36,130] we 

could see that: 

- have reliability and a reduced wear 

resistance, being predisposed to a 

dimensional accentuated wear but also the 

occurrence of the phenomenon of 

dislocation of material on the perimeter 

edges thereof; 

- their premature removal of use may 

result in delays in the manufacturing 

process which is reflected in significant 

increases in production costs. 

The aggregate machines whose 

component is within a large number of 
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 - datorită acestui fapt şi costul pieselor 

obţinute prin tăiere creşte      considerabil. 

 -  alt factor al măririi costului pieselor 

obţinute prin tăiere îl constituie mărimea 

puntiţei intermediare care este destul de mare 

datorită faptului că avansul nu este extrem de 

precis şi totodată existenţa acesteia asigură 

calitatea materialului aflat în marginea pieselor 

tăiate. Puntiţa intermediară mai mare duce la 

un consum însemnat de tabla semifabricat şi 

implicat la scumpirea produsului finit.  

- referitor la sculele active realizate din 

carbonitruri sinterizate, chiar dacă 

performanţele de rezistenţă la uzură sunt 

ridicate, materialele pentru confecţionarea lor 

sunt scumpe şi execuţia sculelor de tăiere şi 

asamblarea acestora este deosebit de complexă 

şi solicită multă experienţă.  

Toate neajunsurile ce caracterizează 

sculele folosite la tăiere se constituie ca puncte 

de plecare pentru cercetările ulterioare, iar în 

cadrul cercetărilor se urmăreşte alegerea 

materialelor şi îmbunătăţirea tehnologilor de 

tratament termic şi termochimic pentru sculele 

folosite la tăierea tablelor subţiri de oţel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

În construcţia de maşini se produc 

continuu perfecţionări constructive şi 

tehnologice, care impun stabilirea, în fiecare 

nouă situaţie, a condiţiilor optime de lucru. 

Astfel, datorită elaborării unor aliaje noi pentru 

piese, executării unor scule prin alte tehnologii 

decât cele uzuale, s-au impus realizarea de 

tools are stopped by out of use, premature 

and unexpected, of one single tool. 

- the low resistance of wear of these tools 

determines a very high tool specific 

consumption leading to low productivity 

and high energy consumption. 

- due to this fact also the cost of the 

obtained pieces by cutting increase 

considerably. 

- another factor that increases the cost of 

pieces produced by cutting is the 

intermediate size space which is quite big 

because the advance is not very precise 

and also its existence ensures the quality 

of the material found in the edge of the cut 

pieces.The higher intermediate space leads 

to an important consumption of 

semifinished iron sheet and involved to an 

implicitly finished product. 

- concerning the active tools made of 

sintered carbonitride, even if the 

performance of resistance to wear is high, 

the materials for their manufacture are 

expensive and  the execution of cutting 

tools and their assembly is complex and 

requires a lot of experience. 

All shortcomings that characterize the 

cutting tools are used as starting points for 

further researching and within the research 

aim the choice of materials and improve 

technological heat treatment and 

thermochemical for cutting tools used in 

thin sheet steel. 

 

 

 

 

2. RESEARCH OBJECTIVES 

 

The machine construction produced 

continuously constructive and 

technological improvements, which 

require establishing in each new situation, 

optimal working conditions. 

Thus, due to the elaboration of new 

alloys for pieces, execution of the tools by 



 

Analele Universităţii  “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2012 

 

 

 

 

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering  Series, Issue 4/2012 

 

224 

 

cercetări experimentale pentru stabilirea 

relaţiilor noi necesare la optimizarea proceselor 

respective. 

Evident se pune problema de a găsi 

modalitatea ca pentru aceste experimentări să 

se facă cheltuieli minime, iar durata lor să fie 

mică, fără a afecta însă rezultatele căutate, care 

condiţionează economicitatea proceselor ce 

utilizează rezultatele cercetărilor. In strategia 

experimentării sunt cuprinse două direcţii 

principale de lucru: 

- programarea experimentului; 

- analiza datelor experimentale. 

Principala direcţie în cadrul acestei 

strategii este programarea experimentului. 

Etapele necesare pentru programarea 

experimentului sunt următoarele: 

 - formularea cât mai clară a problemei 

studiate; 

 - alegerea dintre variabilele existente a 

acelora care influenţează răspunsul 

experimentului; 

- efectuarea experimentărilor propuse; 

- analiza statistică a datelor experimentale 

obţinute, determinarea relaţiilor existente între 

variabilele independente şi cele dependente. 

 - analiza sculelor active cu metoda 

elementului finit cu ajutorul computerului; 

 -  metoda de recondiţionare a sculelor de 

tăiere. 

Cercetările efectuate până în prezent în 

domeniul sculelor folosite la tăiere au pus în 

evidenţă o serie întreagă de dificultăţi ce apar 

la folosirea acestora în exploatare deoarece 

eforturile la care sunt solicitate sculele sunt 

maxime. 

 La obţinerea pieselor prin tăiere se 

urmăreşte în principal ca această operaţie să fie 

optimă din punct de vedere economic, dar în 

acelaşi timp să fie respectate condiţiile de 

calitate pentru tăiere. 

 Din analiza acestor condiţii impuse pentru 

obţinerea pieselor prin tăiere se pot evidenţia 

principalele obiective ale cercetărilor: 

 - analiza cercetărilor în domeniu realizate 

până în prezent şi tendinţele pe plan mondial şi 

other technology than usual was imposed 

realization of experimental research to 

establish new relations necessary to 

optimize these processes. 

Obviously the question is how to find 

the modality for these experiments to be 

done at minimal cost, and their duration to 

be short, without affecting the wanted 

results, which conditioning the 

economical processes used in the research 

results. 

The experimentation strategy contained 

two main directions of work: 

- Programming experiment; 

- Analysis of experimental data. 

The main direction within this strategy is 

programming of experiment. 

The required steps for programming of 

experiment are: 

- Cleaner formulation of the studied 

problem; 

- The choice between the existing 

variables those that influence the 

response of experiment; 

- Performing the proposed 

experiments; 

- Statistical analysis of the 

experimental data obtained, 

determining relationships between 

independent and dependent 

variables. 

- The analysis of the active tools 

with finite element method using a 

computer; 

- The method of reconditioning 

cutting tools. 

The researchers conducted so far 

in the field of tools used to cut 

highlighted a number of difficulties 

that arise to their use in service 

because the efforts that are requested 
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naţional; 

 - realizarea unui studiu atent al 

fenomenelor ce însoţesc operaţia de tăiere a 

tablelor subţiri din oţeluri; 

 - înlocuirea materialelor folosite în 

prezent la fabricarea sculelor cu alte materiale 

cu o comportare mai bună în exploatare; 

- aplicarea unor tratamente termice 

corespunzătoare materialelor folosite pentru 

scule, astfel încât să fie satisfăcute condiţiile 

impuse la exploatarea acestora; 

 

the tools are maximal. 

When obtaining the pieces by 

cutting are intended mainly that this 

operation to be economically optimal, 

but also that the conditions for cutting 

quality be respected. 

By analysis of these conditions 

required to obtain the pieces by cutting 

can highlight the main objectives of 

the research: 

- analysis of research in the field 

made so far and the trends globally 

and nationally; 

- achievement of a careful study of 

the phenomena accompanying the 

cutting operation thin sheet of 

steels; 

- the replacement of materials 

currently used to the manufacture 

of tools with other materials with a 

better behavior in service; 

- the application of corresponding 

heat treatment material used for 

tools, so to satisfy the conditions 

imposed in their operation; 
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Figura 1 Programul de lucru al cercetărilor 

Cercetări cu privire la influenţa 

 calităţii sculelor asupra 

 proceselor tehnologice de tăiere 

 

Stadiul actual al 

preocupărilor şi importanţa 

lor pentru economie. 

 

Documentare privind situaţia 

reală existentă la nivel naţional şi 

mondial. 

Fiabilitatea  şi durabilitatea sculelor 

folosite operaţia de tăiere 

 

Sisteme actuale de scule şi 

critica acestora. 

Stabilirea noilor materiale 

pentru confecţionarea 

sculelor 

 

Studii şi cercetări experimentale 

pentru îmbunătăţirea caracteristicilor 

tehnologice ale sculelor prin 

tratamente termice. 

Proiectarea unui stand 

pentru cercetări 

experimentale. 

Proiectarea noilor tipuri de 

scule 

 

Execuţia standului. 

Execuţia noilor scule. 

Cercetări experimentale pentru 

comportarea noilor scule 

Recondiţionarea sculelor 

 

 

Optimizarea alegerii materialelor 

pentru scule din punct de vedere 

tehnic şi economic 

 

Concluzii finale.  
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Figure 1 Work program of research 

Research on the influence of quality cutting 

of tools over the technological processes. 

The current stage of concerns and 

their importance to the economy. 

 

Documentation regarding the real 

situation in the national and global 

levels. 

Reliability and durability of the tools 

used in cutting operation. 

The current systems of tools and 

their criticize. 

Establishment the new materials for 

making up tools 

Studies and experimental research to 

improve the technological 

characteristics of tools by heat 

treatment. 

Design a stand for experimental 

research.  

Designing new types of 

tools 

The execution stand. 

Execution of new tools. 

Experimental research on behavior of 

new tools. 

Reconditioning tools. 

 

Optimizing the choice of materials for 

tools of technically and economically 

point of view. 

Final conclusions. 
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- proiectarea unei noi forme constructive, 

găsirea unei soluţii optime pentru construcţia 

dispozitivelor de avans a ştanţelor încât să se 

reducă substanţial cantitatea de material a 

tablelor semifabricat, dar să se obţină în acelaşi 

timp şi calitatea impusă; 

- analize statistice şi de element finit 

pentru datele experimentale obţinute la 

recondiţionarea sculelor de tăiere prin diferite 

metode; 

- optimizarea alegerii materialelor pentru 

scule atât din punct de vedere tehnic cât şi 

economic. 

Pentru elaborarea acestui  studiu a fost 

stabilit un program de lucru conform etapelor 

şi obiectivelor prezentate anterior în figura l . 

 

 

 

3. CONCLUZII 

 

Operaţiile tehnologice de tăiere sunt într-o 

continuă dezvoltare datorită avantajelor 

tehnico-economice pe care le prezintă şi au  un  

domeniu  foarte larg de aplicare, dar problema  

măririi durabilităţii sculelor de tăiat s-a pus 

mult mai târziu. Obţinerea pieselor prin 

procesele de tăiere se face cu costuri destul de 

ridicate datorate în special durabilităţii mici a 

sculelor active, chiar dacă acest procedeu este 

mai economic decât alte procedee de obţinere a 

pieselor finite. 

  Din cele expuse anterior se poate 

concluziona faptul că se cunosc un număr 

mare de utilaje folosite în operaţiile de tăiere, 

dar toate acestea prezintă o serie de avantaje şi 

dezavantaje. Problema comună care trebuie 

rezolvată pentru aceste utilaje este aceea a 

creşterii fiabilităţii sculelor ce le echipează. 

Consumul de material al tablelor 

semifabricat este destul de mare şi conduce şi 

el la scumpirea produsului finit. 

 

 

 

- designing of a new constructive form, 

finding an optimal solution for the 

construction of advanced devices of 

punching machine to reduce substantially 

the quantity of sheet metal workpiece 

material, but at the same time obtain the 

required quality; 

- statistical and finite element analysis to 

experimental data obtained at 

reconditioning cutting tools by different 

methods; 

- optimizing the choice of materials for 

tools both technically and economically. 

For the elaboration of this study was 

established a work program according to 

milestones and targets represented above 

in Figure l. 

 

3.  CONCLUSIONS 

 

       The cutting technology operations are 

in a continuously development due to 

technical and economic advantages which 

presents and have a very broad scope, but 

the problem of increasing the durability of 

cutting tools was put much later. 

       Obtaining the pieces through the 

process of cutting have a quite high cost 

especially due to low durability active 

tool, although this process is more 

economical than other methods of 

obtaining the finished pieces. 

      From the above it can be concluded 

that there are a large number of machines 

used in cutting operations, but this has a 

number of advantages and disadvantages. 

       The common problem which must be 

resolved for these machines is to increase 

a reliability tool that equips them. 

The material consumption of semi-

finished sheet is quite large and also leads 

to more expensive finished product. 
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