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S.05.A.1.44. TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanica, Industriala si Transporturi 
Catedra/departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini 
Ciclul de studii Studii superioare de licenta, ciclul I 
Programul de studiu 521.1 Tehnologia Constructiilor de Masini 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativa 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (invatamant cu frecventa); 
IV (invatamant cu frecventa 

redusa) 

6 
8 

E/Pa 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore in 
planul de 

invațamant 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregatire aplicații 

180 30 15/15  60 30 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de invațamant Studiul si Tehnologia Materialelor, Desen Tehnic, Practica de Initiere, 
Practica Tehnologica Tolerante si Control Dimensional, Bazele Proiectarii 
Masinilor, Teoria Aschierii si Scule Aschietoare, Metode si Procedee de 
Prelucrare Mecanica, Masini Unelte si Complexe Automatizate, 
Proiectarea si Fabricarea Semifabricatelor, Bazele Tehnologiei Fabric[rii 
Automatizate 

Conform competentelor Cunoasterea materialelor, reprezentarii grafice 2D, fenomenelor aschierii, 
cunoasterea sculelor aschietoare, a masinilor unelte automatizate, a 
semifabricatelor, a metodelor si procedeelor de prelucrare mecanica, a 
problematicii realizarii tehnologiilor de prelucrare mecanica in regim 
automatizat 

 
4. Condiții de desfasurare a procesului educațional pentru 

Curs Prezentarea materialului teoretic in sala de curs – calculator, proiector. Telefoane mobile 
deconectate, prezența obligatorie. 

Laborator/seminar Studenții vor realiza sarcini individuale pe parcursul tuturor lucrarilor de laborator si 
seminarelor. Acces la internet pentru documentare referitor aspectele tehnologice si 
tehnologiile analizate, masini unelte si scule, regulamente tehnologice, standarde, lucrari 
stiintifice etc. Darea de seama pentru fiecare lucrare de laborator se executa pe parcursul 
lucrarii si se sustine la urmatoarea vizita. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CPL 1. Căpătarea abilităților de efectuare și de formare a sarcinilor în domeniul 
managementului industrial, cu demonstraţii şi aplicaţii în baza cunoştinţelor obținute din 
ştiinţele fundamentale. 
CPL 2. Racordarea cunoștințelor, principiilor și metodelor științelor tehnico-economice la 
procesele de producere a semifabricatelor, pieselor, produselor și asamblarea lor în 
echipamente.  
CPL 3. Utilizarea unor aplicaţii software și a tehnologiilor informaționale în efectuarea 
calculelor economice pentru proiectarea ciclurilor de producție în funcție de gradul de 
specializare a întreprinderilor din domeniu. 
CPL 4. Proiectarea ciclurilor de producție și a proceselor asociate activității de bază.  

http://www.utm.md/
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CPL 5. Planificarea, coordonarea și monitorizarea subsistemelor manageriale ale 
întreprinderilor din domeniu cu scopul asigurării calităţii produselor finale (conform 
standardelor internaționale de management a calității). 
 
 

Competențe 
transversale 

CT1. Cunoasterea si respectarea normelor eticii profesionale: Aplicarea principiilor, normelor 
si valorilor eticii profesionale de inginer in cadrul propriei strategii de munca calificata si 
eficienta 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare in grup: Aplicarea tehnicilor de relationare in grup. 
Promovarea spiritului de initiativa, dialogului, cooperarii, respectului fata de ceilalti 
CT3. Formarea profesionala si personala continue: Autoevaluarea nevoii de formare 
profesionala continua in scopul insertiei pe piata muncii si al adaptarii la dinamica cerintelor 
acesteia si pentru dezvoltarea personala si profesionala. Utilizarea eficienta a abilitatilor 
lingvistice si a cunostintelor de tehnologia informatiei si comunicarii 

 
6. Obiectivele unitații de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea și dobândirea de către studenți a unui ansamblu integrat de cunoștințe, 

abilități și atitudini în scopul realizării la nivel calitativ înalt a atribuțiilor și a sarcinilor 

profesionale, care să asigure viitorilor ingineri cunoştinţe generale de scule așchietoare, 

procedee de prelucrare a lor cerințe față de sculele utilizate în industrie. 

 

Obiectivele specifice  

 Să aleagă corect metodele de obținere a semifabricatelor în dependență de tipul 

de producere; 

 Să aleală mașinile unelte, sculele așchietoare dependență de tipul și programa 

prelucrării; 

 Să calculeze regimurile de așchiere, adaosurile de prelucrare pentru diferite 

procedee mecanice. Să poată caracteriza precizia prelucrării funcție de faze 

tehnologice ale procesului de producere. 

 
 

7. Conținutul unitaților de curs/modulului 

Tematica activitaților didactice 

Numarul de ore 

invatamant 
cu 

frecventa 

invatamant 
cu frecventa 

redusa 

Tematica prelegerilor 

T1. Succesiunea prelucrarii suprafeţelor. Criterii de determinare a succesiunii de 
faze tehnologice. Aspectele descrierii produselor. Criterii: precizia dimensionala, 
precizia formei, precizia poziţiei reciproce, rugozitatea, proprietăţile fizico-
mecanice ale stratului superficial.  

Legea copierii erorilor. Coeficientul de precizie, coeficientul determinării 
erorilor de forma. Micşorarea rugozităţii. 

Algoritmi de determinare a succesiunii de faze tehnologice. 

8 1 

T2. Adaosuri de prelucrare. Adaosuri de prelucrare: clasificarea, menirea. 
Metode de determinare a adaosurilor. Adaosuri suplimentare. Metoda 
statistico-experimentală. Metoda analitică. Exemplificări pentru suprafeţe de 
revoluţie exterioară şi interioară, suprafeţe plan. Dimensiuni intermediare. 

 

4 1 

T3. Structura proceselor tehnologice si a operaţiilor de prelucrare mecanica. 
Numărul, succesiunea si structura operaţiilor in procesul tehnologic. Factorii ce 
determina numărul, succesiunea si structura operaţiilor in procesul tehnologic: 

8 1 
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structura piesei, cerinţele tehnice, specificul reacţiei semifabricatului la prelucrările 
mecanice, tratamentele termice, etc. proprietăţile tehnologice ale maşinilor unelte 
disponibile, tipul de fabricaţie si conceptul de organizare al procesului tehnologic, 
ritmul de fabricare. Funcţia si importanta primei operaţii. Sincronizarea operaţiilor. 

 

T4. Principiile diferenţierii, concentrării si centralizării prelucrării. 

Esenţa lor. Exemplificări. Structuri de operaţii: cu faze succesive, simultane, 
simultan-succesive, cu una sau mai multe scule, pe unul sau pe mai multe 
posturi, cu una sau cu mai multe poziţii, cu una sau mai multe aşezări.         
Proiectarea regimurilor de aşchiere.Regimuri de aşchiere in funcţie de structura 
operaţiei si particularităţile maşinii unelte. Normarea operaţiilor.Structura normelor 
de timp funcţie de structura operaţiei si particularităţile funcţionarii maşinilor 
unelte. Normarea procesului tehnologic. Timpul pe bucata. Timpul pe bucata 
calculat. 

6 1 

T5. Caracteristica tehnologica a constructiilor. Prelucrabilitatea materialului ş i 
tehnologicitatea construcţ iei piesei. Tehnologicitatea materialului (prelucrabilitatea) si 
tehnologicitatea construcţ iei piesei. Cerinţ e generale. Analiza calitativa. Analiza 

cantitativa. Aspectele analizei tehnologicită ţ ii (fabricarea semifabricatului, prelucrarea 
mecanica, asamblarea). Exemplifică ri. Tehnologicitatea nomenclatorului de piese. 
Unificarea construcţ iei pieselor, suprafeţ elor elementare, parametrilor dimensionali, de 
precizie, de rugozitate, proprietă ţ ilor fizico-mecanici. Normarea tehnica ş i 
sincronizarea operaţ iilor. Optimizarea operaţ ilor. Criterii de optimizare. Preţ ul cost al 
operaţ iei. Întocmirea documentaţ iei tehnologice. 

8 1 

T6. Etapele realiză rii operaţ iei. Instalarea semifabricatului, reglarea maş inii-unelte, 

prelucrarea mecanica: etape de stabilire ş i modificare a relaţ iilor dimensionale în 
sistemul tehnologic. Variabilitatea condiţ iilor de prelucrare, de instalare, si de 
reglare.Precizia de prelucrare. Precizia de prelucrare: economică , posibilă  (tehnica). 
Metode de asigurare a preciziei individuală  (prelucră ri-mă sură ri manuale), automată  
( pe maş ini-unelte reglate anterior, cu reglă ri suplimentare, cu control activ, cu 
comanda adaptiva, prelucră ri si mă sură ri automatizate). 

20 2 

T7. Analiza elementelor sistemului tehnologic ş i a relaţ iilor dintre ele ca surse de erori 
de prelucrare.Categorii de erori. Repartiţ ii. Legită ţ i. Erori sistematice, sistematice-
variabile, aleatoare. Mă rimea ş i câmpul repartiţ iei. Repartiţ ii empirice si teoretice. 
Parametrii repartiţ iilor. Repartiţ ia normala (Gauss), repartiţ ia probabilită ţ ii 
constante, repartiţ ia Simpson.  

6 1 

T8. Tehnologii de grup. Clasificarea semifabricatelor pentru prelucrarea în grup. 
Principiul organiză rii pieselor în grupe. Crearea piesei complexe. Proiectarea 
operaţ iilor de prelucrare în grup. 

  

T9 Elaborarea tehnologiilor in baza tehnologiei tip. Tipizarea construcţ iilor pieselor. 
Tipizarea construcţ iilor suprafeţ elor elementare. Tipizarea soluţ iilor tehnologice. 
Tipizarea prelucră ri suprafeţ elor elementare, tipizarea prelucră rii suprafeţ elor 
corelate, tipizarea prelucră rii pieselor. Unificarea si tipizarea mijloacelor de asistenta 
tehnica. Esenţ a procedurii de elaborare a tehnologiei.  Elaborarea tehnologiei de 
prelucrare a grupei de piese. Principiul organiză rii pieselor in grupe. Crearea piesei 
complexe. Piesa reprezentativa. Problema corelă rii proiectă rii tehnologice si a 
planifică rii operative. Proiectarea operaţ iilor de prelucrare in grup. Realiză ri pe 
strunguri revolver, maş ini de gă urit, de frezat, maş ini unelte automat, etc. procese 
tehnologice complexe. 

  

T 10. Tehnologii de fabricare  a pieselor din clase. Tehnologia fabrică rii arborilor 
drepţ i.  Materiale, caracteristici constructive, parametri geometrici, prescripţ ii tehnice. 
Semifabricate. Probleme tehnologice. Particularită ţ ile analizei la tehnologicitate. Baze 
tehnologice, pregă tirea bazelor, succedarea bazelor. Argumentarea succesiunii fazelor 
tehnologice. Plan de operaţ ii, variante funcţ ie de situaţ ie. Structura operaţ iilor. 
Tratamentul termic. Controlul tehnic. 

  

Tehnologia fabrică rii pieselor din clasa pârghii, furci. Materiale, caracteristici 
constructive, parametri geometrici, prescripţ ii tehnice. Semifabricate. Probleme 
tehnologice. Particularită ţ ile analizei la tehnologicitate. Baze tehnologice, pregă tirea 
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bazelor, succedarea bazelor. Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice. Plan de 
operaţ ii, variante funcţ ie de situaţ ie. Structura operaţ iilor. Controlul tehnic.. 
Formarea parametrilor de calitate ai materialului ş i al stratului superficial prin metode 
tehnologice.Formarea proprietă ţ ilor piesei. Proprietă ţ ile materialului piesei 
(mecanice, structurale). Proprietă ţ ile materialului semifabricatului ş i modificarea lor în 

procesul tehnologic prin efecte mecanice, termice, chimice, combinate, etc. Formarea 
proprietă ţ ilor fizico-mecanice ale stratului superficial. Formarea rugozită ţ ii 
suprafeţ ei prelucrate. 
Tehnologia fabrică rii carcaselor corpuri de revoluţ ie. Materiale, caracteristici 
constructive, parametri geometrici, prescripţ ii tehnice. Semifabricate. Probleme 
tehnologice. Particularită ţ ile analizei la tehnologicitate. Baze tehnologice, pregă tirea 
bazelor, succedarea bazelor. Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice. Plan de 
operaţ ii, variante funcţ ie de situaţ ie. Structura operaţ iilor. Controlul tehnic. 

  

Tehnologia fabrică rii carcaselor corpuri prismatice. Materiale, caracteristici 
constructive, parametri geometrici, prescripţ ii tehnice. Semifabricate. Probleme 
tehnologice. Particularită ţ ile analizei la tehnologicitate. Baze tehnologice, pregă tirea 
bazelor, succedarea bazelor. Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice. Plan de 
operaţ ii, variante funcţ ie de situaţ ie. Structura operaţ iilor. Controlul tehnic. 

  

 Tehnologia fabrică rii bucş elor. Materiale, caracteristici constructive, parametri 
geometrici, prescripţ ii tehnice. Semifabricate. Probleme tehnologice. Particularită ţ ile 
analizei la tehnologicitate. Baze tehnologice, pregă tirea bazelor, succedarea bazelor. 
Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice. Plan de operaţ ii, variante funcţ ie de 
situaţ ie. Structura operaţ iilor. Controlul tehnic. 

  

Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activitaților didactice 

Numarul de ore 

invatamant 
cu frecventa 

invatamant 
cu frecventa 

redusa 
Tematica lucrarilor practice 

LP1. Asigurarea stabilitatii, flexibilitatii si capacitatii de transfer al sistemelor 
tehnologice 

1 1 

LP2. Stabilirea numarului, succesiunii operatiilor si structurii lor in procesul 
tehnologic 

2 1 

LP3. Normarea tehnica. 2 1 

LP4. Formarea proprietăţilor materialului piesei prin metode tehnologice. 
Formarea structurii piesei. Studii de caz. 

2 1 

LP5. Succesiunea prelucră rii suprafeţ elor. 2 1 

LP6. Adaosuri de prelucrare. 2 1 

LP7. Structura operaţ iilor. 2 1 

1. LP8. Elaborarea tehnologiilor de prelucrare mecanica a: -arborilor drepţ i, - bucş elor,  

2. - corpurilor de revolutie, - corpurilor prismatice. 
2 1 

Total, lucrari practice: 15 8 

 

Tematica activitaților didactice 

Numarul de ore 

invatamant 
cu frecventa 

invatamant 
cu frecventa 

redusa 
Tematica lucrarilor de laborator 

LL1. Precizia lotului de piese prelucrat pe o maş ina unealta reglata. 3  

LL2. Cercetarea stabilită ţ ii operaţ iei de strunjire. 4 2 

LL3. Reglarea maş inii de frezat pentru prelucrarea unui lot de piese. 4 2 

LL4. Elaborarea operaţ iei de strunjire a unui arbore pe MU CN 16A20f3C5 

 

4 2 

Total, lucrari de laborator: 15 6 
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9. Evaluare 

Curenta 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanța 

Prezența si activitatea la prelegeri si lucrari de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluari, la lucrari practice si la lucrari de laborator; 
Demonstrarea in lucrarea de examinare finala a cunoasterii metodelor si mijloacelor de proiectare a tehnologiilor 
de prelucrare mecanica a entitatilor din diferite clase pentru conditiile fabricarii flexibil automatizate 

 


