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REZUMAT. În această lucrare se încearcă o sistematizare a realizărilor recente din domeniul reconfigurării dispozitivelor 
de prindere ale maşinilor unelte. Sunt sistematizate principalele strategii de flexibilizare a dispozitivelor de prindere, 
fiind analizate şi exemplificate: dispozitivele reconfigurabile modulare şi nemodulare, cele programabile şi inteligente.  
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ABSTRACT. In this paper, an attempt at summarizing the recent development in the field of the reconfiguration of the 
machine tool workholders is made. Flexible workholding strategies are sistematized and few are analyzed and 
exemplified: modular and non-modular reconfigurable fixtures, programable and inteligent workholdings.  
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1.INTRODUCERE 

O tendinţă constantă, sesizabilă în ultima perioadă 
de timp, este orientarea producţiei spre necesităţile tot 
mai diversificate ale consumatorului. În consecinţă, s-
au dezvoltat puternic tehnologiile şi echipamentele 
flexibile care au capacitatea să răspundă rapid şi eficient 
la cererile unei pieţe concurenţiale foarte dinamice, cu 
pretenţii de calitate crescute.  

Cu toate că în ultimii ani s-au întreprins numeroase 
cercetări în domeniu, dispozitivele de prindere (DP) 
pentru maşini-unelte (MU) nu au evoluat atât de rapid 
ca celelalte echipamente din cadrul sistemelor flexibile 
de prelucrare.  

Una din tendinţele care au influenţat puternic 
construcţia DP este mărirea numărului de axe numerice 
ale maşinilor unelte, în particular ale centrelor de pre-
lucrare (CP). Astfel, dacă anterior CP cu cinci axe erau 
întâlnite doar în industria aeronautică, astăzi acestea şi-
au mărit mult aria de aplicare în toată industria pre-
lucrătoare prin aşchiere.  

Utilizarea CP cu cinci sau mai multe axe numerice a 
determinat direct mutaţii în construcţia, exploatarea şi 
precizia DP:  
 Datorită posibilităţilor cinematice extinse ale CP 

cu cinci axe, piesele pot fi prelucrate din mai multe 
părţi, mai puţin suprafaţa folosită la aşezare, deci 
numărul de dispozitive necesare scade. 
 Deoarece pot fi prelucrate numeroase suprafeţe 

dintr-o singură prindere a semifabricatului, sunt necesare 
DP aerisite care să permită accesul nerestricţionat al 
sculelor aşchietoare.  

 Se efectuează un transfer al surselor erorilor de la 
DP la CP, precizia piesei depinde mai puţin de 
dispozitiv şi mai mult de MU, urmarea directă este 
obţinerea de precizii mai mari. 
 În acelaşi setup se prelucrează suprafeţe multiple 

cu scule scurte şi rigide care rezistă la solicitări mari, în 
consecinţă şi DP trebuie să fie optimizat din punct de 
vedere a rigidităţii. 
 Fiindcă din aceeaşi prindere se efectuează de 

multe ori prelucrări de degroşare,  semifinisare şi 
finisare, dacă piesele sunt deformabile elastic, sistemul 
de fixare trebuie să aplice forţe variabile. 
 Utilizarea DP acţionat fluidic instalat pe CP cu 

cinci axe pune probleme de alimentare datorită faptului 
că acesta este la capătul unui lanţ cinematic serial format 
sănii, mese rotative care au mişcări relative ample. 

Deşi strategiile de flexibilizare a DP sunt numeroase 
(fig.1) doar relativ puţine au actualmente aplicabilitate 
industrială, preponderente fiind DP modulare.  

2. DISPOZITIVELE DE PRINDERE 
RECONFIGURABILE MODULARE 

În zilele noastre locul şi rolul dispozitivelor de 
prindere modulare (DPM) este clar definit. În general, 
kiturile disponibile comercial permit construirea unor 
DP care au precizia uzuală a dispozitivelor dedicate şi 
un cost comparabil cu al dispozitivelor universale. 

Pentru poziţionarea şi orientarea (P&O) precisă a 
modulelor dispozitivului se utilizează: ghidarea pe 
suprafeţe plane, mai exact canale T – pene; centrarea pe 
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suprafeţe cilindrice tip bolţ – alezaj şi sisteme hibride. 
Cel de al doilea prezintă numeroase avantaje în 
condiţiile producţiei flexibile, în consecinţă există 
tendinţa de a îl înlocui pe primul. Principalele atuuri ale 
acestuia sunt: realizează precizii de P&O mai mari; 

DPM pot fi reconstruite mai rapid, necesitând operaţii 
de reglaj dimensional mai puţine sau deloc comparativ 
cu cele bazate pe canale T; sunt mai sigure în ex-
ploatare; sistemele cu bolţuri au durabilitate mai mare; 
sunt mai uşor de întreţinut şi protejat în exploatare.  

 

 
 

Fig. 1. Principalele strategii de flexibilizare a DP. 
 

Principalele limitări ale utilizării DPM sunt: un set 
modular este scump în consecinţă durata medie de ex-
ploatare economică a unui set modular este aproximativ 
20 de ani; componentele de bază  utilizează oţeluri 
aliate rezistente la uzură 60 HRC, prelucrate în clasele 
5, 6, 7 ISO; datorită necesităţii înserierii mai multor 
module erorile geometrice ale componentelor asamblate 
se însumează, ducând atât la scăderea preciziei cât şi la 
diminuarea rigidităţii; un DPM este construit pe baza 
unui set dat, deci numărul combinaţiilor este limitat; 
concepţia DPM pentru semifabricate cu forme complicate 
este dificilă, necesitând proiectanţi cu înaltă calificare. 

Din punct de vedere a specializării, seturile modulare 
pentru DP instalate pe maşini unelte se împart în două 
categorii: sisteme de uz general şi sisteme tip multi-
menghină [33]. În afară de acestea se observă tendinţa 
de specializare a acestora pentru asamblarea de DP 
utilizate la: sudură [30, 19, 34],  control [27, 31] şi 
prelucrare prin electroeroziune [24].  

Marea majoritate a kiturilor au în componenţă 
module cu acţionare manuală [22, 26, 28, 25, 20, 29, 
23, 32], fapt ce permite paletizarea dispozitivelor şi 
integrarea lor uşoară în sisteme flexibile de prelucrare 
cu transfer automat. Există un singur kit care poat 
integra şi module de fixare cu acţionare hidraulică [20]. 
La acesta apar dificulţăţi de poziţionare a modulelor 
datorită furtunurilor de alimentare, în plus dacă dispozi-
tivul este paletizat este necesară conservarea strângerii 
piesei, DPM se complicâ prin prezenţa unui acumulator 
şi a unui sistem de cuplare-decuplare rapidă hidraulică.  

Reconfigurarea DPM aflate în exploatare industrială 
se face exclusiv manual. Au fost concepute seturi 

modulare special destinate configurării automate [9, 10] 
deoarece automatizarea operaţiilor de P&O şi de fixare 
a modulelor concepute a fi reconfigurate manual este 
complicată şi neeconomică. În general, puţinele sisteme 
de acest tip sunt destinate aplicaţiilor în care se dezvoltă 
forţe mici sau medii, multe fiind doar brevetate sau în 
fază de prototip. 

The General Motors R&D Center [10, 11] a dez-
voltat recent un sistem modular reconfigurabil de către 
roboţi industriali (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Sistem modular magneto-hidrostatic [10]. 
 

Într-o primă variantă (fig. 2) placa de bază (1) este 
magnetică, astfel P&O şi fixarea modulelor se face mult 
mai uşor, deoarece se elimină şuruburile utilizate în 
kiturile cu instalare manuală. Placa are în componenţă 
magneţi AlNiCo polarizabili prin impuls magnetic şi 
magneţi permanenţi NbFeB. Se lucrează cu două nivele 
de magnetizare: unul scăzut necesar conservării P&O 
modulelor (2) şi unul ridicat pentru strângerea finală. În 
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afară de modulele cu bază din material feromagnetic se 
pot utiliza şi module prinse mecanic. În a doua variantă, 
aplicabilă pieselor de dimensiuni mari, placa este din 
oţel şi modulele sunt magnetice. Modulele dispozitivului 
cu rol de fixare, rezemare suplimentară au acţionări 
proprii prin pompe simple cu piston, acţionate prin 
şurub. 

3. DISPOZITIVELE DE PRINDERE 
RECONFIGURABILE MONOSTRUCTURĂ   

DP reconfigurabile monostructură sunt mult mai rar 
aplicate industrial comparativ cu cele modulare, însă se 
apreciază că au un potenţial de dezvoltare mare. 
Acestea permit adaptarea la forma piesei, fie prin multi-
mecanisme simple, fie prin materiale cu schimbare de 
fază sau aliaje cu memorie. 

Marea majoritate a celor din prima categorie utili-
zează elemente de contact discrete cu semifabricatul, 
sub forma unor matrice de plunjere [4, 1, 14]. Plunjerele 
se adaptează pasiv formei piesei, având un mediu 
hidraulic de echilibrare sau sub acţiunea unor arcuri, 
blocarea făcându-se cu un mecanism comun sau cu 
mecanisme individuale.  

Un DP cu matrice de plunjere instalat pe un CP 
orizontal care lucrează cu tehnologie bazată de web, a 
fost dezvoltat de către Afrezi R.M. [1]. În condiţiile 
automatizării flexibile complete a prelucrării este 
necesar un DP rapid reconfigurabil după forma piesei. 
Noul concept utilizează un semifabricat bară indexat 
axial, care este aşchiat din mai multe prinderi cu acelaşi 
DP (fig. 3.a-c). DP propriu-zis este integrat într-un 
subansamblu montat pe masa CP şi este format din 
două module cu matrice ortogonală de plunjere, fiecare 
plunjer este acţionat hidrostatic separat.  

 
 

Fig. 3,a-c. Etapele de utilizare a DP cu matrice de plunjere, 3d. 
Vedere generală a sistemului [1].   

 
DP reconfigurabile bazate pe materiale care îşi 

schimbă faza se pot clasifica în două categorii [9]: cu 
schimbare reală de fază (între starea lichidă şi cea 
solidă) şi cu pseudoschimbare de fază, materialele sub 
formă de pulbere trecând de la o fază fluidă la una 
rigidă. Tehnologia bazată pe prima categorie de mate-
riale este relativ scumpă şi pretenţioasă. Conform [12] 
aliajele bazate pe bismut îndeplinesc  condiţiile necesare: 
temperatură joasă de topire 47OC; netoxice; proprietatea 
de mărire a volumului la solidificare este benefică 
pentru fixarea piesei. Recent, s-au încercat cu succes şi 
alte materiale mai ieftine cum ar fi apa [34].  

Li Beizhi şi Yang Jianguo au dezvoltat un DP 
universal, încapsulat [3], aplicabil  în producţia flexibilă. 
DP este construit modular din plăci care se pot demonta 
uşor pentru a permite accesul sculelor aşchietoare. Pentru 
P&O semifabricatului se utilizează matricele de bolţuri. 
Liantul este aliajul Bi-Sn, care în final este îndepărtat prin 
periere cu ajutorul unei soluţii de oxid de zinc. 

 

 
 

Fig. 4. Schema de exploatare a unui DP reconfigurabil încapsulat cu aliaj Bi-Sn [3]. 
 

4. DISPOZITIVE DE PRINDERE 
PROGRAMABILE 

Dispozitivele de prindere programabile, utilizează 
mecanisme conduse numeric care sunt purtătoare de 
reazeme şi elemente de fixare. Frecvente sunt două 

tipuri de lanţuri cinematice spaţiale: închise, hexa-
mobile (platforme Stewart)  [7, 6] şi lanţuri cinematice 
deschise [21]. Primele au o rigiditate apreciabilă, mult 
mai mare decât structurile seriale; erorile cinematice din 
cuple nu se cumulează ca la lanţurile cinematice 
deschise, ci eroarea totală este o medie a acestora; 
frecvenţă naturală este înaltă.  
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La Universitatea Wisconsin-Madison, SUA au fost 
concepute o serie de dispozitive programabile având în 
componenţă platformel Stewart comerciale Fanuc şi 
algoritmii aferenţi de sinteză şi control [7]. Rigiditatea 
DP şi preciziile realizate sunt suficiente pentru operaţii 
uzuale de asamblare mecanică sau prin sudură. 

Marea majoritate a DP, inclusiv cele modulare, sunt 
concepute pe baza principiului asamblare de jos în sus 
(de la placa de bază la piesă). Dacă reazemele sunt 
plasate de distanţieri, formând structuri turn, precizia de 
P&O a piesei este afectată datorită cumulului de erori 
ale componentelor înseriate.   

Jonsson M. şi Ossbahr G. [6] propun o nouă strate-
gie a construirii dispozitivului: de sus în jos, care 
elimină dezavantajul enunţat anterior. Sistemul ART 
(Affordable Reconfigurable Tooling) (fig. 5) este destinat 
P&O precise a pieselor cu configuraţie spaţială com-
plexă. Acesta este format din: 1 – piesa; 2 – modul 
FLEXPOD fără acţionare proprie; 3 – sistem de măsurare 
metrologic; 4 – robot industrial tip portal. Robotul este 
utilizat ca element de acţionare a modulelor FLEXPOD, 
dar şi ca mijloc de măsurare. Acesta se conectează 
automat cu platforma superioară a modulului FLEXPOD, 
pe care o poziţionează şi orientează. Dacă este nevoie se 
lucrează şi cu un sistem de măsurare 3 care realizează 
feed-back-ul, acesta contribuind la mărirea precizie. O 
altă variantă utilizează platforme Stewart care au 
acţionări proprii, în acest caz robotul fiind degrevat de 

sarcina de configurare a platformelor. Sistemul este mai 
ieftin şi mai precis decât cel descris anterior [6]. 

 

 
 

Fig. 5. Structura sistemului ART [6]. 
 

Familia de module de poziţionare şi orientare F-
100iA, produsă de FANUC [21], este destinată în 
principal asamblării dispozitivelor de prindere progra-
mabile utilizate la operaţii de sudură (fig. 6a).  Modulele 
care poziţionează şi orientează elementele DP au trei, 
patru sau cinci grade de mobilitate, sunt acţionate 
electric, fiecare axă este dotată cu câte o frână (fig. 6b). 
Precizia de poziţionare este de 0,25mm iar cea de 
repetabilitate de 0,07mm, la 180mm faţă de prima axă 
de rotaţie.  

 

 
 

Fig. 6. Sistemul FANUC F-100iA de dispozitive modulare [21]. 
 

Pentru prinderea pieselor cu grosime mică care 
trebuie prelucrate pe multe suprafeţe, dintr-o singură 
prindere, Szynkiewicz W. propune utilizarea unor rea-
zeme suplimentare (agenţi-roboţi) care au capacitatea 
de a se deplasa în plan şi de a efectua sprijiniri supli-
mentare după necesităţi [15]. 

5. DISPOZITIVE DE PRINDERE 
INTELIGENTE 

Un dispozitiv de prindere „inteligent” (DPI) are 
funcţii suplimentare comparativ cu unul clasic [8, 2]: 
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generarează automat precis şi rapid configuraţia DP; 
modulele de reazem, de fixare, sunt controlate automat 
ca secvenţe de intrare în acţiune; DPI este dotat cu 
control adaptiv al forţelor de fixare aplicate, obiectivul 
fiind minimizarea deformaţiilor piesei; poate determina 
P&O reală a piesei şi corecta automat programului CN 
al MU. DPI construite până acum au implementate cel 
mult câte o funcţie sau subfuncţie din cele amintite.  

Controlul adaptiv al DPI are două componente: 
statică, care pe baza determinării P&O reale a piesei 
corectează automat programul CN şi una dinamică, 
care la pierderea contactului piesei cu un reazem sau 
bridă, tendinţă de alunecare, vibraţii,  modifică forţele 
aplicate. 

Compensarea erorilor de P&O ale piesei se poate 
face incomplet pe o MUCN cu trei axe şi complet pe 
una cu cinci axe. Studii aprofundate în acest domeniu s-
au făcut şi se fac la Hong Kong University of Science 
and Technology [5, 16, 17] şi la National University of 
Singapore [8]. Ideile de bază sunt: simplificarea 
structurii DP, acesta conţinând reazeme şi elemente de 
fixare executate imprecis, deci mult mai ieftine decât 
cele utilizate în componenţa DP clasice; utilizarea CP 
dotat în magazia de scule cu un instrument de palpare 
wireless pentru determinarea P&O reale a semifabri-
catului relativ la sistemul de referinţă al MU, operaţie 
urmată de corectarea automată a programului CN. O 
problemă dificilă este minimizarea numărul de puncte 
de măsurare, de care depinde direct productivitate pro-
cesului. 

Controlul adaptiv, dinamic al DP necesită un sistem 
senzorial robust şi un software corespunzător care să 
filtreze numeroşii factori perturbatori. Soluţia unei plăci 
de bază a DP care să aibă şi funcţia de dinamometru a 
fost abandonată din considerente de cost şi rigiditate. 
Actualmente se utilizează senzori de forţă plasaţi pe 
reazemele şi bridele DP şi pe baza acestor informaţii se 
calculează forţele, momentele de aşchiere. De exemplu, 
la Universitatea din Hanovra, Institutul de Ingineria 
Producţiei şi a Maşinilor Unelte [3] a fost recent con-
struit un dispozitiv flexibil cu rigiditate ridicată destinat 
prinderii pieselor supuse frezărilor. Sistemul senzorial 
ataşat fiecărei bride L este format din: trei mărci 
tensometrice cu poziţie optimizată care măsoară forţele 
pe tot atâtea direcţii; un senzor utilizat pentru elimina-
rea efectului variaţiei temperaturii asupra mărcilor 
tensometrice şi un microsenzor, realizat în tehnologie 
MEMS, pentru măsurarea nivelului acceleraţiilor. 
Dispozitivul a fost testat în condiţii de exploatare 
industrială şi a răspuns aşteptărilor. 

Deşi cercetările în domeniu sunt numeroase [8, 3] 
foarte puţine DP cu control adaptiv sunt disponibile 
comercial. Unul dintre acestea este sistemul TOPus IQ 
[18] care are capacitatea de a adapta forţa de strângere 
aplicată de o mandrină cu bucşă elastică şi de com-
pensare a forţelor centrifuge care diminuează strângerea 
la turaţii mari. În figura 7a este reprezentată mandrina 
dotată cu o bucşă elastică specială care are suprafeţe 
piramidale cu grid de bile (3) în scopul obţinerii unor 
forţe de frecare mici şi constante. 

 

 
 

Fig. 7. Sistemul TOPus IQ [18]. 
 

În figura 7a cu 1 sunt notate componentele 
senzorului care măsoară turaţia iar cu 2 senzorul de 
forţă. În figura 7b este schiţată schema sistemului de 
acţionare a barei cu care este conectată bucşa elastică:  
1 – axul strungului; 2 – mecanism planetar cu cuplă 
elicoidală; 3 – bara de tracţiune; 4 – motor electric; 5 – 
demultiplicator; 6 – curea dinţată. Informaţiile de la 

senzor se transmit wireless la controlerul care comandă 
forţa de tracţiune a barei. TOPus IQ  poate menţine 
constantă forţa de fixare în limite strânse, de exemplu 
toleranţa este de 1kN pentru o strângere de 120kN.   

Unul dintre cele mai complexe sisteme de acest gen, 
numit „Intelligent Fixturing System” (IFS) a fost lansat 
la IMTS2000 [14]. IFS este destinat prinderii de 
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semifabricate cu formă aproximativ paralelipipedică din 
industria auto.  

Ciclul de lucru al IFS este următorul: semifabricatul 
paletizat intră în sistem pe conveiorul 2 având o P&O 
oarecare; sistemul video 3 identifică semifabricatul; 
robotul 1 preia piesa de la postul de identificare video şi 
îl plasează la postul flexibil de bazare şi fixare 6. Acest 
post utilizează ca elemente de rezemare-fixare tip 
matrice de plunjere; după ce semifabricatul este fixat 
întregul dispozitiv 5 este deplasat la o maşină de 
măsurat în coordonate, care îi determină P&O reală; 
datele sunt transmise unui sistem de microcorecţie a 
orientării semifabricatului, care aliniază semifabricatul 
pe două axe de  cu precizie de 2 secunde; în final DP 
este transferat prin conveiorul central la un centru de 
prelucrare 4.  

 

 
 

Fig. 7. Structura IFS [14]. 

6. CONCLUZII 

Dintre dispozitivele reconfigurabile cea mai mare 
răspândire o au cele modulare, DP reconfigurabile 
monostructură fiind mult mai puţin aplicate, dar se 
apreciază că au un potenţial mare de dezvoltare.  

Există tendinţa de diversificare a kiturilor modulare 
şi actualmente sunt în etapă de cercetare sisteme 
modulare pentru DP care să fie reconfigurate de către 
roboţi industriali sau autonom. O structură promiţătoare 
pentru DP programabile este platforma Stewart, iar pentru 
DP adaptabile formei piesei matricea de plunjere. 

Deşi există încercări de a se transforma DP într-un 
produs mecatronic, realizările viabile în mediul industrial 
sunt puţine. Cele inteligente nu au atins încă maturitatea 
necesară exploatării industriale. Există câteva realizări, 
dar care îndeplinesc doar câte o funcţie simplă cum ar fi 
aplicarea adaptivă a forţelor de fixare sau determinarea 

automată a poziţiei reale a piesei relativ la sistemul de 
referinţă al MU şi corectarea programului CN. 
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