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Abstract: În firmele care au introdusă o politica fermă a calităţii (activităţii, produselor) verificarea pieselor 
este de 100%. Prestigiul si imaginea firmei pe piaţă, valorează mai mult decât costurile implicate de 
costurile activităţii de verificare (manoperă, echipamente). Pe măsură ce nivelul de automatizare şi 
informatizare a maşinilor-unelte creşte, sarcinile de control al pieselor prelucrate sunt tot mai mult 
transferate acesteia. Verificarea pieselor pe maşini de măsurat în coordonate necesită reglaje suplimentare, 
manipularea piesei, ceea ce înseamnă procese consumatoare de timp. 
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 1. Introducere 
 La ora actuală, în construcţia de maşini există trendul pentru maşinile-unelte compacte cu productivitate 
tot mai ridicată. Cerinţele cresc atât în raport cu productivitatea cât şi cu calitatea prelucrării. Asta înseamnă 
că la degroşare se pune accent pe volumul mare de aşchii, iar la finisare pe precizia foarte mare şi pe o 
calitate perfectă a suprafeţei. De asemenea, o influenţă tot mai mare o au complexitatea tot mai mare a 
pieselor prelucrate şi condiţiile de lucru variabile datorate seriilor mici de piese [1, 2]. 
  

2. Sisteme de măsurare pentru axe cu turaţii mari, utilizate la prelucrările de precizie 
Creşterea preciziei de prelucrare a unei maşini-unelte trebuie luată în calcul încă din faza de proiectare a 

acesteia, ţinându-se cont de ea şi în timpul fabricării. Acţionările directe se evidenţiază printr-o uzură 
scăzută, un necesar de întreţinere minim şi o productivitate majora. Totodată, acţionările directe se disting 
printr-o construcţie compactă [1, 2]. 

Avantajele acţionării directe sunt foarte importante în cazul utilizării la un ax principal. Datorită faptului 
că sunt eliminate elementele mecanice de transmisie, acţionarea este mult mai rigidă, permiţând astfel 
deplasări foarte dinamice şi precise. Faţă de acţionările convenţionale, cele directe asigură în prelucrare forţe 
şi turaţii mai mari, acestea fiind strict necesare în cazul prelucrării materialelor moderne, în primul rând din 
punct de vedere economic. Acţionarea directă a axului principal are efecte pozitive şi în cazul prelucrărilor 
unde se impun turaţii mici deoarece, prin eliminarea elementelor mecanice de transmisie, se reduc abaterile 
datorate elasticităţii şi a jocurilor la schimbarea sensului, obţinând în acest fel o precizie mai ridicată a 
prelucrării [1, 2]. 

  
Fig. 1. Complexitatea crescândă a pieselor 

şi rigiditatea mare [1]. 
  

 Precizii mai ridicate ale axelor principale sunt necesare şi 
datorită creşterii complexităţii pieselor prelucrate. Nu sunt 
puţine cazuri, când anumite mişcări de prelucrare se pot face 
doar prin combinarea axelor de avans cu poziţionarea lor. 
 Calitatea semnalului sistemului de măsurare are o influenţă 
mai mare asupra comportamentului la poziţionarea şi 
acţionarea sculei, [1] după eliminarea din construcţia axului 
principal a elementelor mecanice de transmisie.  
 De exemplu, verificatorul de viteză calculează, direct din 
informaţiile de poziţie ale sistemului de măsurare, curenţii 
nominali, care apoi frânează sau accelerează corespunzător 
motorul. Abaterile informaţiilor de poziţie au ca efect un 
comportament neregulat al acţionării şi supraîncălzirea axului 
principal, eventual zgomote în lagăre. Din aceste motive, 
sistemele de măsurare şi calitatea semnalului acestora au o 
importanţă deosebită, [1, 2]. 
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3. Noul ghidaj cu bile BSHP de la Rexroth. Durată dubla de viaţă şi precizie ridicată de deplasare 

 
 4.Avantajele utilizatorului 
 Progresele în precizia deplasării şi reducere variaţiei forţei de frecare au fost realizate prin implementarea 
zonei de intrare (angajare) a bilelor, patentată de Rexroth la noile patine cu bile. Inserţiile de oţel se 
adaptează elastic la sarcina de lucru, astfel încât bilele intră lin în zona portantă, fără tensiuni asociate 
vibraţiilor. Zona de intrare (angajare) a bilelor se adaptează individual la sarcina reală de operare a ghidajului 
cu bile [1, 2]. 
 Noile ghidaje cu bile BSHP se aliniază cu designul bazat pe conceptul de interschimbabilitate al Rexroth, 
prin care utilizatorii pot combina patina cu bile cu şina de ghidare de dimensiuni identice, după necesităţi. 
Acest lucru reduce cheltuielile legate de logistică, asamblare şi depanare de-a lungul întregului ciclu de viaţă. 
De asemenea, noile patine cu bile BSHP cu dimensiunile, începând de la mărimea 15 până la mărimea 65 se 
potrivesc, fără nici o restricţie, pe şinele profilate deja instalate [1, 2]. 

Economică, precisă, sigură şi eficientă din punct de vedere energetic, tehnologia de comandă şi acţionare 
de la Bosch Rexroth pune în funcţiune maşini şi sisteme de orice dimensiune. Compania reuneşte experienţa 
globală de utilizare pe segmentele de piaţă a aplicaţiilor mobile, a utilizărilor utilajelor şi proiectării, a 
automatizării fabricii şi a energiilor regenerabile pentru a dezvolta componente inovatoare, precum şi soluţii 
şi servicii pentru sisteme personalizate.  
 Bosch Rexroth oferă clienţilor săi transmisii şi comenzi hidraulice, electrice, pneumatice, tehnologia 
fabricării roţilor dinţate şi tehnologia mişcării liniare şi de asamblare - toate dintr-o singură sursă. Cu locaţii 
în peste 80 de ţări, peste 36.700 de angajaţi au generat venituri din vânzări de aproximativ 5,7 miliarde de 
euro în 2013 [1, 2]. 
 
 Concluzie 
 Compania Rexroth îmbunătăţit capabilităţile sarcinii dinamice cu aproximativ 26% pentru toate 
dimensiunile şi variantele, capabilităţile sarcinii statice fiind îmbunătăţite cu nu mai puţin de 50 %. 
Capabilităţile sarcinii dinamice formează baza de calcul a duratei de operare. Valorile de ieşire mai ridicate 
înseamnă o durată de operare cu până la 200 % mai mare. 
 Capabilităţile ridicate de sarcină promovează tendinţa spre o construcţie mai uşoară şi mai eficientă din 
punctul de vedere al consumului de energie al noilor concepte de utilaje, deoarece noile patine cu bile permit 
producătorilor de utilaje să folosească dimensiuni mai mici ale lor in comparaţie cu cele anterioare, fără a 
afecta performanţa. Acest lucru reduce greutatea şi spaţiul de montare.  
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 Prin integrarea suprafeţei de rulare patentate şi 
prin prezenţa mai multor bile de rulmenţi portanţi pe 
suprafaţa sub sarcină, Rexroth a dublat durata de 
viaţă convenţională a ghidajelor cu bile, mărind si 
precizia de deplasare [1, 2]. 
 Introducerea noilor patine cu bile BSHP [2] de la 
Rexroth îmbunătăţeşte precizia deplasării ghidajelor 
cu bile şi, prin urmare, calitatea prelucrării pieselor. 
În acelaşi timp, capacitatea de încărcare mult 
îmbunătăţită măreşte considerabil şi durata de viaţă. 
Noile patine cu bile sunt disponibile în toate 
dimensiunile, versiunile şi clasele de precizie. De 
asemenea, acestea se potrivesc, fără nici o restricţie, 
pe şinele profilate de aceleaşi dimensiuni, deja 
instalate [1, 2]. 

 

 
Fig. 2. Ghidaj cu bile BSHP [2]. 


