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REZUMAT. În contextul minimizării consumului de energie, lucrarea pledează pentru utilizarea pompelor 
centrifugale cu piston, integrate dispozitivelor de prindere hidrostatice instalate pe strunguri.  După o analiză a 
avantajelor și dezavantajelor acționării dispozitivelor de prindere rotitoare prin intermediul unităților de putere 
hidrostatice, se determină domeniul de utilizare a pompelor propuse și se detaliază o nouă familie de dornuri 
autocentrante cu bucșe cu pereți subțiri. 

Cuvinte cheie: dispozitiv de prindere, acționare hidrostatică, pompă centrifugală, bucșă cu pereți subțiri. 

ABSTRACT. In the context of minimizing energy consumption, this paper argues for using the centrifugal 
pumps with pistons, specifically designed for hydraulic turning fixtures. After analysing the advantages and 
disavantages of electric power units for actuating the rotary workholdings, the centrifugal pumps utility is 
shown, and a hydraulic expanding sleeve mandrels family is detailed. 
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1.INTRODUCERE 

Dispozitivele de prindere mecanizate pentru strun-
guri sunt acționate frecvent  pneumatic, hidrostatic și 
mai rar electric. Motorul rotitor care acționează dis-
pozitivul de prindere conectat la o unitate de putere 
electro sau pneumohidrostatică este montat fie la 
capătul axului strungului, fie ar putea fi integrat în 
construcția dispozitivului de prindere, cum se în-
tâlnește la cele pneumatice, soluție rar aplicată din 
cauza dificultăților de alimentare. 

În general, motoarele hidrostatice liniare cu piston, 
rotitoare lucrează la turații de maximum 8000 rot/min, 
cu presiuni 7-70 bar [1, 2, 4], mult mai mici com-
parativ cu presiunile motoarelor staționare, la care 
presiunea poate atinge 400 bar. Limitarea turației este 
cauzată de etanșările între distribuitorul fix și motorul 
rotitor. Pierderile de ulei pentru astfel de motoare 
liniare, rotitoare, mai ales dacă uleiul se încălzește, 
nu sunt neglijabile [3]. 

Principalele deficiențe ale acționării hidrostatice a 
dispozitivelor prin motoare neitegrate, alimentate de la 
unități de putere electro sau pneumohidraulice sunt: 

– neutilizarea unor presiuni mari ale uleiului din 
cauza dificultăților de etanșare, la turații ridicate. 

– pierderile de ulei prin etanșări. 
– complexitate și cost relativ ridicat al sistemului: 

unitate de putere; motor liniar rotitor, cu piston; dis-
tribuitor care cuplează furtunurile unității de putere cu 
motorul rotitor, bară de transmitere a forței. 

În lucrarea de față se aduc argumente pentru 
utilizarea pompelor centrifugale cu piston, integrate în 
dispozitivele de prindere montate pe strunguri, acțio-
nate hidrostatic, care pot fi, în anumite circumstanțe, o 
alternativă mult mai ieftină la actualele unități de 
putere electrohidraulice. Pentru exemplificare este 
detaliată o familie de dornuri autocentrante cu bucșe cu 
pereți subțiri actionate de către o pompe centrifugale cu 
piston, integrate construcției dispozitivelor de prindere. 

2. CONCEPTE DE POMPE 
CENTRIFUGALE, HIDROSTATICE 
UTILIZATE PENTRU ACŢIONAREA 
DISPOZITIVELOR DE PRINDERE 
MONTATE PE STRUNGURI 

2.1. Specificațiile de proiectare ale pompei 
centrifugale, hidrostatice 

Pompa centrifugală hidrostatică, integrată dispozi-
tivului de prindere rotitor are următoarele specificații 
de proiectare: 

– utilizeză forța centrifugă pentru generarea presi-
unii hidrostatice; 

– pompa centrifugală, hidrostatică este integrată 
dispozitivului de prindere; 

– folosirea cilindrului hidrostatic liniar cu piston 
ca element generator de presiune; 
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– pompa este dotată cu un sistem de reglare a 
presiunii uleiului; 

– circuit hidrostatic asociat cu volum mic de ulei 
și presiuni ridicate, mult mai mari decât cele utilizate 
curent la didpozitivele de prindere hidrostatice, roti-
toare care au valori cuprinse în intervalul 7-70bar; 

– sistem mecanic static echilibrat, cu posibilități 
de reglare manuală; 

– gabarit minim; 
– moment de inerție minim al sistemului față de 

axa de rotație. 

2.2. Generarea conceptului pompei 
centrifugale, hidrostatice, cu piston 

În scopul generării conceptului pompei centrifuga-
le, hidrostatice esențială este urmărirea a două 
caracteristici tehnice: presiunea generată (p) și volumul 
uleiului debitat la presiunea nominală (v), ambele fiind 
date de intrare, impuse de dispozitivul de prindere 
acționat de pompă. 
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unde: m este masa centrifugată; r – raza centrului de 
masă a elementului centrifugat; ω – viteza unghiulară; 
S – suprafața pistonului; N – numărul de cilindri 
hidrostatici ai pompei, care lucrează în paralel; c 
cursa pistonului. 

Conform relației 1 presiunea de lucru este de-
pendentă pătratic de viteza unghiulară. Acestă 
caracteristică este avantajoasă deoarece se pot obține 
presiuni relativ mari cu mase mici centrifugate, dar 
limitează utilizarea dispozitivului la prinderea pieselor 
care în procesul de așchiere nu necesită variații mari 
ale turației axului principal al strungului. Se pot 
accepta Δω relativ mari dacă piesa prelucrată este 
rigidă și variațiile forțelor de fixare produc deformații 
elastice acceptabile. 

Presiunea uleiului este dependentă direct propor-
țional de masa centrifugată (m) și de raza centrului 
de masă a cesteia (r), deci cu ponderi individuale 
mult mai mici decât ω. Dacă m și r sunt majorate, 
ambele determină o mărire a momentul de inerție 
axial al sistemului. Pentru reglajul presiunii prin m și 
r, în lucrarea de față s-au optat următoarele soluții: 
mase adiționale amovibile și reglaj continuu pentru 
r, prin intermediul unui filet. 

Presiunea uleiului din pompă este invers propor-
țională cu suprafața pistonului (S). Deci pentru 
presiuni mari este necesar un piston cu suprafață 
redusă, dar conform relației 2 volumul uleiului debitat 
scade. Fenomenul poate fi compensat prin: lucrul cu 
mai mulți cilindri hidrostatici plasați echiunghiular, 
pentru echilibrare statică a sistemului, sau prin mărirea 
cursei pistonului. Prima soluție complică pompa, în 

consecință și costul se mărește. A doua soluție duce 
automat la mărirea razei r, deci la mărirea gabaritului 
radial al sistemului și a momentului de inerție axial. 

Pentru generatrea conceptului pompei în prima 
etapă trebuie ales tipul cilindrului hidrostatic liniar 
cu piston (CHLP): cu simplu efect (CHLP1) sau cu 
dublu efect (CHLP2). Avându-se în vedere restricți-
ile privind simplitatea constructivă, masă și moment 
de inerție minime, a fost eliminat CHLP2 deoarece ar 
fi complicat sistemul (cum se lucrează cu un circuit 
hidrostatic este nevoie de un acumulator pentru 
cursa de revenire la poziția inițială a CHLP2). 

Pentru generarea conceptului bazat pe CHLP1 
sunt considerate relevante criteriile: 

C1. Care este elementul mobil al CHLP1: cilindrul 
hidrostatic sau pistonul. 

C2. Modul de efectuare a cursei de revenire: prin 
element elastic instalat în a doua cameră a CHLP1 
sau fără element elastic, revenirea făcându-se prin 
intermediul dispozitivului de prindere care este dotat 
cu elemente elastice. 

2.3. Analiza variantelor conceptuale ale 
pompei centrifugale cu piston 

Masa centrifugată: în varianta motorului hidrostatic 
cu piston fix masa centrifugată (m1 + m2 în figura 1) 
este dependentă de grosimea pereților corpului 
motorului (δ). Aceasta se calculează din condițiile de 
rezistență a tuburilor cu pereți groși (d/δ < 16) [6]: 
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unde: d este diametrul interior al tubului cu pereți 
groși; p – presiunea din interior; σa – rezistența 
admisibilă a pereților cilindrului hidrostatic. 

Conform relației de mai sus grosimea minimă a 
peretelui este direct proporțională cu d. Aceasta 
trebuie majorată substanțial față de valoarea minimă 
(δmin) din următoarele cauze: 

– d este standardizat putând lua doar valori 
discrete; 

– diametrul exterior al cilindrului hidrostatic, 
care este filetat pentru a se putea face reglajul razei r 
prin depasarea masei m2 (relația1), are deasemenea 
valori discrete; 

– masa adițională m2 (fig. 1), care se înfiletează 
pe cilindru trebuie asigurată, soluția cea mai simplă 
este printr-un știft filetat a cărui capăt intră într-un 
canal longitudinal frezat pe cilindru, care diminuează 
grosimea peretelui. 

În consecință, grosimea reală a peretelui cilindrului 
hidrostatic folosit în varianta 2 este mult mai mare 
decât cea rezultată din considerente de rezistență a 
materialului, așadar masa acestuia va fi mult mai 
mare decât masa pistonului și a tijei din varianta 1, 
deci diferențele dintre forțele centrifuge, între cele 
două variante, la aceeași turație, vor fi mari. 
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Fig. 1. Schema generării conceptelor pompei hidrostatice centrifugale, conform criteriilor 1 și 2. 
 

Concluzie: varianta 1 care are o masă centri-
fugată mai mică este rațională dacă se lucrează cu 
turații relativ mari, pe când cea secundă, pentru 
turații mai mici. 

3. DORN AUTOCENTRANT CU BUCȘĂ 
CU PEREŢI SUBŢIRI, ACŢIONAT DE O 
POMPĂ CENTRIFUGALĂ, 
HIDROSTATICĂ 

În general, dispozitivele de prindere care folosesc 
bucșe cu pereți subțiri acționate hidrostatic necesită 
o presiune relativ înaltă a uleiului, în intervalul 150-
300 bar [7]. Acestea realizează precizii mari: bătăi 
radiale și repetabilitate < 3-5 μm. 

Dornurile, mandrinele autocentrante hidrostatice, 
disponibile comercial, care au în componență bucșe 
cu pereți subțiri, folosesc pentru crearea presiunii în 
circuitul hidrostatic: 

– acționarea manuală, uzual prin intermediul unui 
șurub care acționează un piston, ambele integrate în 
construcția dornului/mandrinei autocentrante; 

– acționarea mecanizată printr-un motor fluidic 
liniar generator de forță de împingere/tracțiune prin 
intermediul unei bare care trece prin alezajul axului 
principal al strungului/mașinii de rectificat rotund, sau 
rar se utilizează varianta aducerea uleiului sub presiune 
direct la dispozitivul de prindere [4, 3]. 

În continuare este detaliată o familie nouă de 
dornuri autocentrante cu bucșe cu pereți subțiri, 
acționate de cu pompe centrifugale integrate. 

Pentru unul din aceste dornuri autocentrante, luat 
ca exemplu în prezenta lucrare, specificațiile sunt ur-
mătoarele: diametrul bucșei cu pereți subțiri 40 mm; 
bătaia radială, precizie de repetabilitate 3-5 μm; dorn 
destinat autocentrării pieselor tubulare la operații de 
strunjire finisare; pompă centrifugală integrată (pentru 

specificațiile pompei vezi cap. 2.1); dispozitiv de 
prindere dedicat, dar cu posibilitatea de a înlocui 
dornul autocentrant cu altul având un diametru de 
prindere a piesei diferit. 

În cazul acestei variante de dorn autocentrant, 
volumul de ulei debitat este foarte mic, deci este 
necesar doar un cilindru hidrostatic, cursa pistonului 
este adoptată constructiv c = 22 mm, mult mai mare 
decât cea necesară expandării bucșei cu pereți subțiri, 
din considerente de compensare a pierderilor de ulei 
prin etanșări. 

S-a adoptat un cilindru hidrostatic cu simplu 
efect, fără arc (1.1 în figura 1), din două motive: 

1) Cursa necesară la un ciclu de lucru este foarte 
mică, revenirea este asigurată de elasticitatea BPS. 

2) Dacă s-ar utiliza un arc pretensionat pentru 
aducerea pistonului în poziția inițială, în timp, datorită 
pierderilor de ulei se produce mărirea cursei pistonu-
lui și crearea unei depresiuni care favorizează 
pătrunderea aerului în masa de ulei prin etanșări. 
Absența arcului elimină acest efect nedorit. 

 

          
 

Fig. 2. Dorn autocentrant cu bucșă cu pereți subțiri, acționat de 
o pompă hidrostatică, centrifugală, cu piston. 

 
Principalele componente ale dornului sunt (fig. 2a): 

1 – corp; 2 – disc înșurubat și asigurat pe tija filetată 
a pistonului (masa centrifugată); 3 – cilindru hidro-
static cu piston mobil și tijă țeavă prin care uleiul 
ajunge în alezajul central al dornului; 4 – dorn 
amovibil cu bucșă cu pereți subțiri; 5 – masă de 
echilibrare; 6 – șurub reglare. 

1 2 

1.1                                 1.2                           2.1                           2.2 
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Pentru optimizarea constructivă a familiei de dor-
nuri s-a utilizat mediul matematic Mathcad, cu ajutorul 
căruia s-au calculat și reprezentat grafic inclusiv 
nomogramele pentru determinarea maselor adiționale 
necesare diferitelor presiuni, și nomogramele pentru 
pozițiile masei de echilibrate statică. 

4. CONCLUZII 

Integrarea unei pompe hidrostatice, centrifugale în 
dispozitivele de prindere rotitoare instalate pe strun-
guri prezintă următoarele avantaje: 

– elementele acționate hidrostatic ale dispozitivu-
lui intră automat în acțiune odată cu rotirea axului 
principal al strungului, deci aceste tipuri de dornuri 
pot fi aplicate în sistemele de prelucrare automatizate; 

– sistemul este mult mai simplu decât cel care 
utilizează unități de putere electro sau pneumohidro-
statice plasate lângă mașina unealtă, înconsecință este 
mult mai ieftin; 

– deoarece sursa de putere este integrată dis-
pozitivului, volumul de ulei necesar este mult mai mic 
decât cel cu care lucrează unitățile de putere hidra-
ulice, fapt avantajos din punct de vedere a costului, 
dar și ecologic. 

– din aceeași cauza, ca mai sus, calea de conexi-
une între pompă și dorn este un alezaj executat în 
corpul dispozitivului, astfel se elimină țevile, furtu-
nurile, construcția rezultată fiind compactă; 

– control simplu al presiunii uleiului, deoarece pre-
siunea depinde liniar de masa centrifugată și de raza 
centrului de masă (relația 1), se poate efectua în două 
moduri: discret, prin înlocuirea masei adiționale centri-
fugate, sau continuu prin modificarea poziției radiale a 
acesteia cu ajutorul filetului existent pe tija pistonului. 

Limitările dornurilor autocentrante, hidrostatice, 
rotitoare, cu bucșe cu pereți subțiri, care integrează o 
pompă, centrifugală: 

– acest tip de dispozitiv este aplicabil doar dacă se 
lucrează cu turații relativ ridicate, proprii operațiilor 
de strunjire semifinisare, finisare; 

– forțele de strângere dezvoltate sunt dependente 
pătratic de turația axului principal al strungului, în con-
secință dornurile autocentante descrise mai sus sunt 
aplicabile, în general, dacă variațiile turaților sunt 
reduse; 

– deoarece se lucrează cu un circuit hidrostatic 
închis, cu volum de ulei mic, în timp, pierderile de 
ulei prin etanșări trebuie compensate prin reumplerea 
sistemului. 

Utilizarea pompei hidrostatice, centrifugale și 
pentru alte tipuri de dispozitive de prindere: 

– sistemul, ca principiu, este rațional și pentru 
acționarea dispozitivelor de prindere autocentrante 
cu bucșe elastice, cu arcuri disc, sau cu cupe, unde 
însă sunt necesare volume mai mari de ulei decât în 
cazul tratat mai sus. 

– adaptarea dornurilor autocentrante cu pompă 
hidrostatică integrată pentru mașinile de rectificat 
rotund este dificilă deoarece turațiile axului principal 
sunt mult mai mici decât cele uzual folosite la strunjiri 
de semifinisare, finisare și în consecință dispozitivele 
de acest tip ar necesita fie mase centrifugate foarte 
mari, fie o soluție mai avantajoasă care utilizează un 
amplificator de presiune integrat. 
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