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REZUMAT. În articol se prezintă unele rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare desfăşurate de către un 
parteneriat format dintr-un IMM, SC PRESTCOM SA şi o unitate de cercetare, Institutul de Cercetări pentru 
Hidraulică şi Pneumatică – INOE 2000-IHP din Bucureşti în scopul dezvoltării unei game de maşini şi 
echipamente complementare acestora, cu care se pot efectua operaţii de deformare a profilelor metalice de 
tipul îndoire, roluire, torsionare etc., pentru diverse profile şi mărimi geometrice ale acestora. Acest parteneriat  
s-a desfăşurat în cadrul programelor de cercetare naţionale, şi anume POSCCE, axa prioritară 2 având drept scop 
obţinerea de produse sau tehnologii noi la un nivel tehnic comparativ cu cel din afară care sa ii permită IMM-ului 
să se dezvolte şi să îşi mărească cifra de afaceri. Astfel, au fost proiectate şi realizate fizic o gama de 4 maşini de 
mărimi diferite şi un număr de 3 module tehnologice de îndoire, care permit îndoirea profilelor echivalente 
barelor cu diametre între Ø 10 ... Ø 60, iar acţionările acestor maşini sunt fie electromecanice, fie 
electrohidraulice, în funcţie de mărimea semifabricatelor deformate. Aceste maşini sunt destinate în special 
firmelor din domeniul construcţiilor civile şi industriale, permiţând atât prelucrarea de materiale mai moi, (cupru, 
aluminiu, oţel moale etc.) cât şi a celor din oţel de construcţii, pentru obţinerea diverselor forme. Astfel de 
proiecte răspund cel mai bine preocupărilor IMM-urilor, de dezvoltare tehnologică, iar prin rezultatele obţinute, 
conduc la creşterea competitivităţii pe piaţă a acestora, pentru a face faţă concurenţei. 

Cuvinte cheie: deformare plastică la rece, maşini de deformare plastică, acţionări electromecanice, acţionări 
electrohidraulice. 

ABSTRACT. The paper presents some results of research and development project conducted by a partnership 
consisting of an SME, SC PRESTCOM SA and National Research Unit, Hydraulics and Pneumatics Research 
Institute, INOE 2000-IHP Bucharest in order to develop a range of machines and their complementary 
technological equipment with which it can perform operations such as deformation of metal profiles bending, 
rolling, twisting, and so on, for various geometric shapes and their sizes. This partnership was part of the 
national research programs namely POSCCE, Priority Axis 2 aimed at obtaining new products and 
technologies on a technical level than the outer enabling SME to develop and to increase the turnover. Such 
was designed and made a range of physical sizes and 4 machines of 3 module-bending that allow bending 
bars with diameters of equivalent profiles in range of Ø 10 ... Ø 60, and operating of these machines are either 
electro-mechanical or electro-hydraulic, depending on the size of the deformed blanks.  These machines are 
designed primarily for companies in the field of civil engineering, allowing both the processing of softer 
materials (copper, aluminum, mild steel etc.) and construction of the steel to obtain various forms. Such 
projects best meets the concerns of SMEs, of technological development, and the results obtained, leading to 
increase their market competitiveness in order to face the competition. 

Keywords: cold plastic deformation, plastic deformation machines, electromechanical actuation, electro-
hydraulic actuation. 

1. INTRODUCERE 

Cercetarea românească este susţinută de Guvernul 
României prin alocarea de fonduri bugetare în cadrul 
diverselor programe naţionale şi internaţionale printre 
care şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice 

Obiectiv general al POS - Creşterea Competitivității 
Economice îl constituie creșterea productivității 
întreprinderilor romanești pentru reducerea decalaje-
lor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.  

Axa prioritară 2 a acestui program Competi-
tivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare este destinată colaborării dintre un IMM şi 
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un institut de cercetare /universitate cu scopul de a 
obţine produse sau tehnologii noi la un nivel tehnic 
comparativ cu cel din afară care să îi permită 
IMM-ului să se dezvolte şi să îşi mărească cifra de 
afaceri [1].  

Necesitatea derulării unor astfel de proiecte apare 
fie datorită nevoii de produse autohtone mai ieftine 
faţă de cele aduse din afara ţării, dar care să fie la un 
nivel calitativ echivalent, fie datorită limitărilor pe 
care aceste produse le au, în sensul că producătorii 
noștri au nevoie de maşini sau utilaje mai mici 
adecvate necesităţilor IMM-urilor, fie pur şi simplu 
din ideea de a pătrunde pe piaţă cu ceva nou pentru 
ca IMM-ul să fie activ sau chiar lider în zona acelor 
produse. 

Pe lângă cele menţionate mai sus soluţiile tehnice 
oferite în urma cercetării impun şi altfel de avantaje 
pentru un IMM cum ar fi: creşterea nivelului tehnic 
al întreprinderii, prin dotarea cu maşini şi utilaje 
necesare producţiei respective achiziţionate din fon-
duri proprii, precum şi prin experienţa tehnologică 
dobândită prin punerea în practica a rezultatelor 
cercetării, calificarea personalului, pentru a fi la 
nivelul dotărilor, crearea de noi locuri de muncă, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii etc.  

Un astfel de proiect a fost realizat de firma 
SC PRESTCOM SA în parteneriat cu INOE 2000-IHP 
în cadrul temei  Gamă de maşini şi echipamente 
pentru prelucrarea prin deformare plastică a 
profilelor, destinate unităţilor productive de mică 
şi medie capacitate, contract nr. 145/11.06.2010, 
proiect care este prezentat în continuare. 

2. PREZENTAREA PROIECTULUI  

Obiectivul general al proiectului a fost crearea 
unei game de maşini şi echipamente complementare 
acestora, cu care se pot efectua operaţii de deformare 
a profilelor metalice de tipul îndoire, roluire, torsio-
nare etc., pentru diverse profile şi mărimi geometrice 
ale acestora şi pentru acoperirea unei game cât mai 
mari de semifabricate prelucrate, pentru care există 
cerere de piaţă, atât în ţară, cât şi în afară. 

Cercetările din domeniul acţionărilor mecanice şi 
hidraulice, precum şi în domeniul tehnologiilor de 
fabricaţie existente la momentul actual au fost anali-
zate şi au fost propuse îmbunătățiri ţinând cont de 
ultimele cunoştinţe în domeniul materialelor [2], şi 
de capabilitatea tehnologică a întreprinderii IMM, 
care va realiza fizic gama de maşini. 

Astfel au fost proiectate şi realizate fizic o gama 
de 4 maşini de mărimi diferite şi un număr de 3 mo-
dule tehnologice de îndoire pentru fiecare maşină în 
parte, care permit îndoirea profilelor echivalente 
barelor cu diametre între Ø 10 ... Ø 60, iar acţionările 

acestor maşini sunt fie electromecanice, fie electro-
hidraulice, în funcţie de mărimea semifabricatelor 
deformate. Aceste maşini sunt destinate în special 
firmelor din domeniul construcţiilor civile şi industri-
ale, permiţând atât prelucrarea de materiale mai moi, 
(cupru, aluminiu, oţel moale, etc.) cât şi a celor din oţel 
de construcţii, pentru obţinerea diverselor forme. 

Setul de profile ce se poate prelucra se poate 
lărgi, în afara celor de bază, cu diverse alte profile la 
cererea cumpărătorilor; practic, sunt executate câte 
un set de 3 role pentru fiecare profil ce se doreşte a 
fi prelucrat. 

Noutatea proiectului rezultă din faptul că s-a 
realizat trecerea de la o metodă veche, cu aplicabili-
tate limitată de regulă la ţevile rotunde – deformarea cu 
ajutorul unor contrapiese care se aplică cu o forţă 
mare asupra ţevilor de îndoit – la o metodă modernă, 
respectiv tragerea printre 3 role şi înlocuirea acţionării 
electromecanice pentru puteri mari cu o acţionare 
electrohidraulică, în care rolele sunt antrenate de 
motoare hidraulice lente [3]. 

Se renunţă astfel la reductoarele mecanice de ga-
barit şi greutăţi mari, în favoarea unei soluţii flexibile.  

Pentru realizarea fizică a maşinilor de îndoit s-au 
ales ca soluţii tehnice, maşinile de tip piramidal, care 
sunt cele mai răspândite pentru îndoirea profilelor de 
dimensiuni mici şi medii [4]. 

Soluţiile tehnice abordate au vizat rezolvarea 
următoarelor probleme: 

– elaborarea unei scheme de acţionare prin care 
să se obţină o mişcare de rotaţie cu turaţie redusă, 
mecanic sau hidraulic; 

– antrenarea cu viteză egală a motoarelor hidra-
ulice, în cazul maşinilor de putere mare; 

– elaborarea unei scheme de reglare şi menţinere 
a razelor de îndoire; 

– elaborarea modulelor utilizate pentru operaţii 
complementare: torsionare, spiralare, îndoire dreaptă 
etc. 

Cele 4 maşini au următoarele tipuri de acţionări: 
– maşinile 1 şi 2, destinate curbării profilelor 

echivalent max. Ø 15, respectiv Ø 30, au acţionare 
electromecanică + manuală (pentru reglarea razei 
iniţiale de îndoire); 

– maşina 3, destinată curbării profilelor echivalent 
max. Ø 45, are acţionare electromecanică a rolelor 
care antrenează profilele + acţionare electrohidraulică a 
rolei superioare, care asigură raza de îndoire; 

– maşina nr. 4,  destinată curbării profilelor echi-
valent max. Ø 60, are acţionare electro-hidraulică a 
tuturor celor 3 role care antrenează profilele + 
acţionare electro-hidraulică a rolei superioare, care 
asigură raza de îndoire.  

Pentru fiecare din cele 4 maşini s-au pus la punct 
soluţii de acţionare pentru antrenarea rolelor, sisteme 
de poziţionare a rolelor (mecanice sau hidraulice) 
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pentru obţinerea razelor de curbură dorite şi menţi-
nerea acestora constantă pe durata operaţiilor, sisteme 
de corectare a profilelor, cu acţionare mecanică sau 
hidraulică [3]. 

Mai jos sunt date schemele cinematice a două 
dintre cele 4 maşini realizate în cadrul proiectului. 

 
Mașina de curbat profile MCP30-0. Părţile prin-

cipale de acționare ale mașinii de curbat profile de 
secțiune echivalentă cu bara rotundă Ø 30, cu acțio-
nare electromecanică a rolelor şi reglaj manual sunt: 

– subansamblul electromotoreductor, compus din 
motorul electric care furnizează puterea de antrenare 
în sistem şi un mecanism reductor care reduce turația 

acestuia şi asigura totodată o mai buna uniformitate 
a turației; 

– subansamblul constituit dintr-un set de roţi din-
țate, care preia mișcarea de la subansamblul reductor 
care reduce turația şi o transmite rolelor de acționare 
a profilelor; 

– batiul mașinii, respectiv subansamblul mecanic 
care susține toate celelalte subansamble şi dispozi-
tive de lucru utilizate în procesul tehnologic; 

– dispozitivele de lucru necesare în procesul 
tehnologic (setul de role specific semifabricatului); 

– panoul electric de forța şi panoul electric de 
comanda (al operatorului) cu care se realizează 
comenzile de lucru ale procesului tehnologic.  

 

 
 

Fig. 2.1. Schema cinematică a acționării mașinii de curbat profile MCP30-0: 
Me – motor electric trifazat; Rm – reductor mecanic; Ta – tren de angrenaje; Ra – 2 role de acționare; Rf – 1 rola de fixare; 
Am – acționarea manuală (tip mecanism șurub-piulița) a rolei de fixare; ni – diversele turații, obținute datorită angrenajelor. 

 

 
 

Fig. 2.2. Mașina de curbat profile MCP30-0 
 

Maşina pentru îndoit profile este o maşină de tip 
piramidal pentru prelucrat profile metalice, în vede-
rea obţinerii de forme circulare cu rază constantă [2].  

Realizează următoarele funcţiuni principale:  
– Deformare manuală a profilului de îndoit, după 

poziţionarea pe rolele de antrenare; 
– Antrenarea electromecanică a profilului printre 

cele 3 role pentru realizarea razei de îndoire. 
Maşina pentru deformat profile este destinată uti-

lizării în lucrări de construcţii civile sau industriale, 
instalaţii, energetică, industria auto etc. 

Mașina de curbat profile MCP45-0. Părţile prin-
cipale de acționare ale mașinii de curbat profile de 
secțiune echivalentă cu bara rotundă Φ45, cu acțio-
nare electromecanică a rolelor şi reglaj hidraulic 
sunt: 

– subansamblul electromotoreductor, compus din 
motorul electric care furnizează puterea de antrenare 
în sistem şi un mecanism reductor care micşorează 
turația acestuia şi asigura totodată o mai bună uni-
formitate a turației; 

– subansamblul constituit dintr-un set de roţi din-
țate, care preia mișcarea de la subansamblul reductor 
care o reduce în continuare şi o transmite rolelor de 
acționare a profilelor ; 

– instalația hidraulică aferenta sistemului reglare 
raze de îndoire;  

– batiul mașinii, respectiv subansamblul mecanic 
care susține toate celelalte subansamble şi dispozi-
tive de lucru utilizate în procesul tehnologic; 

– dispozitivele de lucru necesare în procesul 
tehnologic (setul de role specific semifabricatului); 

– panoul electric de forță şi panoul electric de 
comandă (al operatorului) cu care se realizează co-
menzile de lucru ale procesului tehnologic.  
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Fig. 2.3. Schema hidrocinematică a acționării mașinii de curbat profile MCP45-0: 
Me – motor electric trifazat (4 kW/ 900 rpm); Rm – reductor mecanic; Ta – tren de angrenaje; Ra – 2 role de acționare;  

Rf – 1 rola de fixare; Uh – unitate hidraulică de acționare; Ch – cilindru hidraulic de poziționare-fixare a rolei superioare;  
ni – diversele turații, obținute datorită angrenajelor. 

 

 
 

Fig. 2.4. Mașina de curbat profile MCP45-0. 
 

Maşina pentru îndoit profile MCP 45 este o 
maşină de tip piramidal pentru prelucrat profile 
metalice, în vederea obţinerii de forme circulare cu 
rază constantă [2].  

Realizează următoarele funcţiuni principale:  
– deformare hidraulică iniţială a profilului de 

îndoit, după poziţionarea pe rolele de antrenare (cele 
2 role inferioare); 

– antrenarea electromecanică a profilului printre 
cele 3 role pentru realizarea razei de îndoire. 

maşina pentru deformat profile este destinată 
utilizării în lucrări de construcţii civile şi industriale, 
instalaţii, energetică, auto etc.  

– poate lucra în poziţie verticală sau orizontală 
– lucrează în combinaţie cu dispozitivele de 

torsionat, spiralat şi îndoit.  
– utilizare comodă datorită acţionării hidraulice a 

rolei superioare (respectiv a dispozitivului de îndoit 
în unghi)  

3. AVANTAJELE ŞI PERFORMANŢELE 
NOILOR TEHNOLOGII 

Superioritatea soluţiei constructive adoptate rezultă 
din următoarele considerente: 

– este eliminată utilizarea forţei umane în opera-
ţia de îndoire 

– se pot prelucra un număr foarte mare de profile 
închise sau deschise, prin simpla schimbare a rolelor 

– după reglarea unei anumite raze de curbură, se 
pot prelucra oricâte semifabricate, rezultatele fiind 
perfect identice 

Performanţele vizate au fost: productivitatea (viteza 
de antrenare a profilelor), menţinerea constantă a 
poziţiei rolelor ce dau razele de îndoire, eficienţa 
sistemelor de corectare a profilelor, parametrii de lucru 
(turaţii de lucru, putere electrică absorbită, presiuni în 
sistemele hidraulice etc.). Atât maşinile de îndoit, cât şi 
dispozitivele, au fost realizate la nivelul de prototip 
funcţional, şi fac parte din rezultatele proiectului. 

Toate maşinile pot lucra în poziţie verticală sau 
orizontală şi în combinaţie cu dispozitivele de torsio-
nat, spiralat şi îndoit. Maşinile realizează profile 
îndoite, curbate sau spiralate cu aceeaşi geometrie, au o 
productivitate mare şi sunt acţionate cu mare uşurinţă.  
Soluţiile realizate au constituit şi obiectul a două cereri 
de brevet de invenţie rezultate în urma activităţii de 
cercetare. 

4. CONCLUZII 

În articol se prezentă un proiect tip POSCCE, 
derulat intre un partener operator economic, de tip 
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IMM, SC PRESTCOM SA şi un partener de tip INCD, 
INOE 2000-IHP, precum şi rezultatele deosebite 
obţinute. 

Unele dintre soluţiile tehnice adoptate sunt soluţii 
originale, ele nefiind detaliate în articol deoarece 
sunt depuse ca cereri de brevet la OSIM.   

 Prin rezultatele obţinute, cercetarea prezentată, 
desfăşurată în parteneriat intre un operator economic 
de tip IMM şi o unitate de cercetare-dezvoltare, 

confirmă faptul că aceasta este calea cea mai 
eficientă de finanţare a cercetării de către statul 
român, deoarece proiectele abordate răspund unor 
necesităţi de piaţă concrete, transferul tehnologic al 
rezultatelor cercetării fiind implicit. Astfel de 
proiecte răspund cel mai bine preocupărilor IMM-
urilor, de dezvoltare tehnologică, iar, prin rezultatele 
obţinute, conduc la creşterea competitivităţii pe piaţă 
a acestora, pentru a face faţă concurenţei.  

 

             
 

Fig. 2.5. Exemplu de profile realizate. 
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