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S.04.O.0.30 SCULE AŞCHIETOARE

1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Catedra/departamentul
Departamentul Inginerie și Management Industrial
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
0715.2 (521.3) MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE
Programul de studiu
Opţiunea 1 Maşini şi sisteme de producţie
Opţiunea 2 Construcții de echipamente și mașini agricole
Opţiunea 3 Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
Anul de studiu
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă);
S – unitate de O - unitate de
4;
III (învăţământ cu frecvenţă
E
curs de
curs
4
5
redusă)
specialitate
obligatorie
2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
120

Din care
Ore auditoriale
Curs
Laborator/seminar
30
15/15

Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
60

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Matematica, Fizică, Studiul și tehnologia materialelor
Conform competenţelor
Descrierea unei scule prin parametrii geometrici
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă,
opţional de proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi
încălcarea disciplinei în timpul cursului.
Laborator
Studenţii vor studia construcția și parametrii geometrici ale sculelor
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C1. Definirea şi descrierea proceselor de industrializare a produselor (sudate – IS)
generale
C2.Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a proceselor de industrializare a
produselor din domeniu
C3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea
industrializării produselor din domeniu
C4. Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de organizare şi
gestionare a industrializării produselor din domeniu
C5. Proiectarea proceselor tehnologice şi organizarea proceselor de fabricare (prin sudare –
IS)
1/6

F IŞ A UN I TĂ Ţ II D E CUR S/M O D UL U LU I

C5. Descrierea, analiza, planificarea și realizarea activităţilor de inovare şi transfer
tehnologic în domeniu
C6. Explicarea şi interpretarea diferitelor activităţi de inovare şi transfer tehnologic în
domeniu
C7. Aplicarea unor metode eficiente de inovare şi transfer tehnologic în domeniu
C8. Utilizarea adecvată a actelor normative internaţionale şi naţionale, respectarea
normelor şi eticii de inovare şi transfer tehnologic în domeniu
C9. Realizarea eficientă a inovaţiilor, transferului tehnologic şi îmbunătăţirii continue
Competenţe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă,
dialogului, cooperării, respectului faţă de ceilalţi
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa
muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi
profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de
tehnologia informaţiei şi comunicării

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea tipurilor de scule utilizate în construcția de mașini.
Obiectivele specifice Să înţeleagă, să descrie părțile constructive ale sculelor.
Să selecteze materialele pentru scule în dependență de condițiile concrete de
așchiere. Să calculeze regimurile de așchiere la diferite procedee.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

Numărul de ore
învăţământ
frecvență
redusă

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

Tematica prelegerilor
T1. Rolul sculelor aşchietoare în industria constructoare de maşini.
Situaţia actuală în industria de fabricare a sculelor. Cerinţe faţă de scule:
productivitatea, precizia, calitatea prelucrării suprafeţelor în condiţiile
producerii universale şi automatizate. Standardizarea sculelor aşchietoare.
T2. Materiale pentru fabricarea sculelor aşchietoare. Condiţiile de lucru a
sculelor şi cerinţele faţă de materialele folosite la fabricarea părţii active şi
de fixare a sculelor. Mărcile materialelor pentru fabricarea sculelor:
proprietăţile tehnologice şi de exploatare a materialelor pentru fabricarea
sculelor. Folosirea acestor materiale.
T3. Principiile de bază de proiectare a sculelor aşchietoare. Destinaţia
funcţională a părţilor principale a sculelor. Cerinţele faţă de construcţia
sculelor. Partea activă a sculei: condiţiile formării aşchiilor şi evacuarea lor.
Plăcuţele poligonale, imensiunile, construcţiile tipice, fixarea plăcuţelor.
Partea de fixare a sculei. Prezentarea constructivă şi calculul părţii active.
Asigurarea reglării la dimensiune, rapiditatea montării. Utilizarea sistemei
de răcire şi ungere (SRU).
T4. Tipurile de cuţite şi destinaţia lor. Elementele constructive ale
cuţitelor. Formele muchiei aşchietoare. Măsurile cu privire la formarea şi
fărâmiţarea aşchiilor. Principiile de proiectare a cuţitelor. Cuţitele armate
cu plăcuţe din carburi metalice lipite, sudate sau fixate mecanic. Cuţitele
armate cu diamante şi materialele extradure. Unghiul de aşezare a
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plăcuţelor.
Cuţitele profilate, tipurile şi destinaţia lor. Prezentarea
constructivă a cuţitelor radiale prismatice şi disc. Calculul profilului
cuţitului. Analiza parametrilor geometrici de-a lungul muchiei aşchietoare.
T5. Principiul de lucru a broşelor. Domeniul şi eficacitatea folosirii
broşelor. Elementele de aşchiere la broşare. Calculul părţii de fixare şi părţii
active a broşei. Particularităţile construcţiei şi calculul diferitor tipuri de
broşe (pentru caneluri, pentru suprafeţele poligonale).
Broşele pentru
suprafeţele exterioare şi folosirea lor. Schemele aşchierii şi generării
suprafeţelor. Instalarea secţiilor de broşare pe placa instrumentală şi
reglarea acestora. Exemple de construcţii.
T6. Tipurile de freze. Principiile generale de determinare a elementelor
constructive şi parametrilor geometrici a frezelor frontale, frezelor-disc şi
frezelor de menire generală. Direcţiile de perfecţionare a construcţiei
frezelor. Frezele profilate, tipurile şi destinaţia lor. Frezele detalonate:
formele feţei de aşezare, calculul parametrilor constructivi, particularităţile
parametrilor geometrici şi influenţa lor la precizia prelucrării. Frezele cu
dinţi demontabili. Fixarea elementelor aşchietoare. Particularităţile
construcţiei frezelor armate cu plăcuţe extradure. Completele de frezare
pentru prelucrarea suprafeţelor complicate. Condiţiile alegerii diametrelor,
numărului şi direcţiei înclinării dinţilor.
T7. Scule pentru prelucrarea găurilor. Tipurile burghielor. Particularităţile
lucrului şi posibilităţile tehnologice a burghielor. Elementele constructive a
burghielor. Particularităţile construcţiei şi a parametrilor ei geometrici.
Partea de calibrare şi influenţa ei la procesul formării şi evacuării aşchiei.
Burghiele de menire specială. Burghie demontabile, fixarea plăcuţelor din
carburi metalice. Perfecţionarea construcţiei burghielor.
Lărgitoarele.
Destinaţia, posibilităţile tehnologice şi tipurile lărgitoarelor. Parametrii
constructivi şi geometrici ai lărgitoarelor. Lărgitoare demontabile şi în
trepte.
Alezoare. Destinaţia, posibilităţile tehnologice şi tipurile
alezoarelor. Calculul dimensiunilor diametrale a alezoarelor.
Particularităţile construcţiei alezoarelor reglabile. Scule pentru alezarea
găurilor: cuţite pentru alezare, cuţite placă, cuţite-bloc, cap de alezat.
Construcţia, metodele de fixare şi reglare a sculelor pentru alezarea
găurilor. Scule combinate pentru prelucrarea găurilor.
T8. Scule pentru filetare.
Principiile generale de proiectare a sculelor
pentru filetare, cinematica aşchierii. Tipurile şi destinaţia sculelor pentru
filetare. Cuţite pentru filetare (normale, prismatice şi disc). Tarozi,
elementele lor constructive. Filiere. Tipurile şi destinaţia. Elementele
constructive şi geometrice. Freze pentru filetare. Parametrii constructivi de
bază. Cap pentru filetat. Clasificarea şi calculul parametrilor constructivi de
bază. Scule pentru filetarea prin rulare. Tipurile şi folosirea lor. Filiere
pentru filetarea prin rulare. Calculul parametrilor constructivi de bază. Role
pentru rolat filet. Cinematica procesului rolării filetului. Cap pentru rolarea
filetului.
T9. Scule pentru danturare. Scule pentru danturarea roţilor dinţate
cilindrice. Metodele de danturare şi tipurile de bază a sculelor pentru
danturare. Conturul de referinţă a cremalierei-sculă. Tipurile sculelor
pentru danturare prin copiere. Profilul de lucru al roţii dinţare şi a tăişului
frezei pentru danturat. Procesul de generare a profilului dintelui roţii şi
calculul profilului dintelui frezei. Complete de freze disc-modul.
Freze
melc-modul. Principiul de lucru. Construcţia frezei. Calculul parametrilor
constructivi. Parametrii geometrici ai frezelor melc-modul şi influenţa lor la
calitatea danturării. Calculul profilului dintelui. Norma de precizie a
frezelor melc-modul. Freze melc-modul pentru danturarea roţilor-melcate.
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Cuţite-roată pentru danturare. Principiul de lucru, posibilităţile tehnologice
şi productivitatea. Construcţia cuţitului-roată. Parametrii geometrici şi
principiile corijării dintelui. Distanţa iniţială şi influenţa ei la capacitatea de
lucru a cuţitului-roată. Şevere. Tipurile, destinaţia şi eficacitatea utilizării.
Principiul de lucru, forma dinţilor şeverului.Construcţia şeverului-disc.
Determinarea parametrilor constructivi. Elementele aşchietoare şi
parametrii lor geometrici. Determinarea profilului dinţilor, având în vedere
adaosul pentru restituire. Calculul de verificare a şeverelor după condiţiile
de lucru. Perfecţionarea construcţiei şeverelor.
T10. Scule pentru danturarea roţilor dinţate conice. Cuţite pentru
danturarea roţilor dinţate conice prin rabotare. Principiul lucrului,
construcţia, dimensiunile de bază şi geometria penei aşchietoare. Freze
pentru danturarea roţilor dinţate. Construcţia şi domeniul de folosire.
Broşele circulare, esenţa metodei, construcţia, profilul dinţilor.
Capuri
portcuţit pentru danturarea prin rulare a roţilor conice cu dinţi curblinii.
Esenţa metodei. Construcţia capului portcuţit, calculul parametrilor de
bază. Construcţia cuţitelor, unghiurile profilului. Tipurile capurilor.
T11. Scule pentru executarea prin rulare a profilelor neevolventice.
Tipurile suprafeţelor, care pot fi prelucrate prin rulare. Freze melcate.
Forma şi elementele construcţiei muchiei aşchietoare. Profilul teoretic şi
înlocuirea lui cu arcul de circumferinţă. Curbele de tranziţie. Verificarea
preciziei muchiei aşchietoare. Determinarea parametrilor frezelor melc
pentru arbori canelaţi.
T12. Scule abrazive şi cu diamante. Tipurile sculelor abrazive cu diamante
şi compozite. Tipurile şi caracteristica materialelor abrazive. Pietre
abrazive: tipurile, construcţia, metodele de fixare, rectificarea. Marcarea
pietrelor abrazive. Capete de honuit, principiul de lucru, elementele
aşchietoare.
T13. Particularităţile sistemelor pentru scule în producţia automatizată.
Structura echipamentului pentru scule în producerea automatizată. Scule
cu schimbare rapidă. Bazarea (instalarea, calculul poziţionării sculei).
Particularităţile sculelor pentru producerea automatizată. Subsistemul
sculelor auxiliare (secundare) pentru maşini-unelte cu comandă numerică.
Metodele de ridicare a durabilităţii dimensionale a sculelor. Dispozitivele
pentru asigurarea obţinerii informaţiei despre starea şi funcţionarea
sculelor. Problemele formării şi evacuării aşchiilor.
T14. Exploatarea raţională şi majorarea eficacităţii sculelor aşchietoare.
Pregătirea sculelor pentru lucru: asamblarea, reglarea sculelor la
dimensiune, controlul parametrilor geometrici. Restabilirea proprietăţilor
aşchietoare a sculelor (reascuţirea şi finisarea). Pricinile durabilităţii
scăzute a sculelor.
T15. Principiile generale de folosire a sistemelor de proiectare automată
şi folosirea maşinilor de calcul la proiectarea sculelor aşchietoare SPRA în
producţia sculelor. Alegerea variantei optimale a construcţiei sculei.
Principiile generale de creare a algoritmului pentru calcularea sculelor
aşchietoare. Algoritmul tipic pentru proiectarea sculelor aşchietoare.

Total prelegeri:
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Numărul de Numărul de
ore
ore
învăţământ învăţământ
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice

Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Studierea construcţiei şi parametrilor geometrici ai cuţitelor

4

2

LL2. Studierea construcţiei şi parametrilor geometrici ai burghiului

4

1

4

1

2

1

4
4
4

1
1
1

4

-

30

8

LL3. Studierea construcţiei şi parametrilor geometrici ai lărgitoarelor şi
alezoarelor
LL4. Studierea construcţiei şi parametrilor geometrici ai frezei de destinaţie
generală
LL5. Cercetarea unui set de tarozi
LL6. Studierea construcţiei cuţitului-roată
Studierea schemelor de aşchiere la broşare şi a construcţiei broşelor”
LL7. Determinarea poziţiei secţiunii de referinţă a cuţitului-roată cu ajutorul
tehnicii de calcul

Total de laborator/seminare:
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9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
30%

Atestarea 2
30%
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Examen final
40%

