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S.05.O.037. MAŞINI UNELTE ŞI COMPLEXE AUTOMATIZATE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea
Departamentul Inginerie și Management Industrial
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Ciclul de studii
521.1 –Tehnologia construcţiilor de maşini
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Categoria de
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
III (învăţământ cu frecvenţă);
5;
S – unitate de
O - unitate de
E
III (învăţământ cu frecvenţă
5
curs de
curs obligatorie
redusă)
specialitate

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

150

45

15/15

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
45

Pregătire aplicaţii
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Grafică inginerească, studiul materialelor, hidraulica; acționări hidraulice;
tehnologia materialelor; tehnologia construcției de mașini; bazele proiectării
mașinilor.
Conform competenţelor
Studierea noţiunilor generale despre maşini unelte, metodologia reglărilor
tehnologice a utilajului tehnologic în aspectul diverselor operaţii
tehnologice, particularităţile constructive a maşinilor unelte.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Laborator/seminar
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul
de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

Curs

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C2.1. Definirea şi descrierea proceselor de industrializare a produselor
profesionale
C2.2.Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a proceselor de industrializare a
produselor din domeniu
C2.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea industrializării
produselor din domeniu
C2.4. Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de organizare şi
gestionare a industrializării produselor din domeniu
C3.1. Definirea şi descrierea proceselor de concepţie a sistemelor de producţie
C3.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea variatelor procese de concepţie a
sistemelor de producţie
C3.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia sistemelor de producţie din
domeniu
C3.4. Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de concepţie a
sistemelor de producţie din domeniu
C3.5. Concepţia sistemelor de producţie, a elementele lor, organizarea exploatării şi
mentenanţei lor.
Competenţe
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei
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transversale

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 construcției a mașinelor-unelte și sistemelor de producere.
Obiectivele specifice
Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării şi exploatării tehnice a mașinilor-unelte, pe baza cunoştinţelor din
ştiinţe fundamentale şi de specialitate.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Rolul şi locul ramurii constructoare de maşini în asigurarea progresului
tehnico-ştiinţific în construcţie de maşini. Etape de dezvoltare la etapa
actuală.
T2. Clasificarea utilajului în funcţie de destinaţia tehnologică şi modul de
prelucrare, precizie, universalizare, greutate şi alţi indici. Şiruri dimensionale
a maşinilor-unelte şi sistemelor de maşini (SMU). Tipajul şi simbolizarea
maşinilor unelte.
T3. Indicii tehnico-economici a maşinilor unelte şi SMU. Productivitatea, precizia
MU şi metodele de apreciere a acestora. Universalitatea şi fiabilitatea
utilajului tehnologic (UT). Gradul de automatizare. Eficacitatea economică ca
criteriu complex de calitate
T4. Metode de generare a suprafeţelor la MU. Suprafeţe geometrice şi reale,
metode de creare a liniilor generatoare. Mişcări la MU. Clasificarea
mişcărilor, destinaţia funcţională, mişcări de generare, divizare, încadrare în
material, mişcări auxiliare şi mişcări de dirijare. Realizarea mişcărilor de
execuţie.
T5. Structura cinematică a MU. Legături cinematice şi realizarea lor. Grupe
cinematice, componenţa lor şi metode de legătură reciprocă. Elemente şi
mecanisme caracteristice ale lanţurilor cinematice (grupurilor).
T6. Strunguri. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de generare a
suprafeţelor de strunguri. Componenţa, părţile de bază şi principiul de
funcţionare. Particularităţile construcţiei strungurilor cu CN. Lanţul cinematic
principal, de avans şi mişcări în coordonate.
T7. Strunguri revolver. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor pe strunguri revolver. Componenţa, părţile de bază şi
principiul de funcţionare. Particularităţile construcţiei strungurilor revolver.
Compoziţia strungurilor revolver ax vertical şi orizontal. Particularităţile
construcţiei lanţului cinematic principal şi de avans.
T8. Strunguri carusel. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor pe strunguri. Componenţa, părţile de bază şi
principiul de funcţionare a strungurilor carusel. Particularităţile construcţiei
lanţului cinematic principal şi de avans. Strunguri carusel cu CN.
T9. Strunguri automate. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor pe strunguri automat. Componenţa părţile de bază şi
principiul de funcţionare a strungurilor automat. Particularităţile construcţiei
lanţului cinematic principal şi de avans.
T10. Strunguri semiautomat. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor pe strunguri semiautomat. Componenţa părţile de
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bază şi principiul de funcţionare a strungurilor semiautomat. Particularităţile
construcţiei lanţului cinematic principal şi de avans. Strunguri semiautomat cu
CN.
T11. Strunguri specializate. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor pe strunguri specializate. Componenţa părţile de
bază şi principiul de funcţionare a strungurilor automat. Particularităţile
construcţiei lanţului cinematic principal şi de avans.
T12. MU de găurit. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de generare
a suprafeţelor pe MU de găurit. Componenţa părţile de bază şi principiul de
funcţionare a MU de găurit. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic
principal şi de avans la MU de găurit. Mu de găurit cu CN.
T13. MU de alezat. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de generare
a suprafeţelor pe MU de alezat. Componenţa părţile de bază şi principiul de
funcţionare. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic principal şi de
avans.
T14. MU de frezat. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de generare
a suprafeţelor pe MU de frezat. Componenţa părţile de bază şi principiul de
funcţionare a MU de frezat. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic
principal şi de avans la MU de frezat.
T15. MU multioperaţionale. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor MU multioperaţionale. Dispozitive pentru schimbarea
şi dotare cu scule, amplasarea acestora pe maşină (axial, lateral, cu lanţ,
separat, cu disc etc.). Metode de transfer al sculelor. Dispozitive de fixare a
sculelor.
T16. MU de danturat. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor şi scheme de aşchiere. Componenţa, părţile de bază
şi principiul de funcţionare a MU de danturat.
T17. Linii automat (LA). Tipuri (clasificarea), destinaţia şi domeniul de utilizare.
Compoziţia (după tipul utilajului, metode de transfer, legături), elemente de
bază şi principiul de funcţionare.
T18. Automatizarea UT. Dispozitive de încărcare a MU, construcţia şi principiul de
funcţionare. Mecanisme pentru orientare, stocare, sisteme de transfer.
T19. MU agregat. Destinaţia şi operaţii tehnologice pe MUA. Componenţa, părţile
de bază şi principiul de funcţionare a MUA. Componenţa părţile de bază şi
principiul de funcţionare. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic
principal şi de avans.
T20. Maşini-unelte de broşat. Schema cinematică a maşinilor de broşare.
Lanţurile cinematice şi mişcările de bază. Componenţa părţile de bază şi
principiul de funcţionare. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic
principal şi de avans.
T21. Maşini-unelte de mortezat. Schema cinematică a maşinilor de mortezare.
Lanţurile cinematice şi mişcările de bază. Componenţa părţile de bază şi
principiul de funcţionare. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic
principal şi de avans.
T22. Maşini-unelte de rabotat. Schema cinematică a maşinilor de rabotat.
Lanţurile cinematice şi mişcările de bază. Componenţa părţile de bază şi
principiul de funcţionare. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic
principal şi de avans.
T23. MU de rectificat. Tipuri, destinaţia şi domeniul de utilizare. Metode de
generare a suprafeţelor pe MU de alezat. Componenţa părţile de bază şi
principiul de funcţionare a MU de rectificat.
T24. Maşini-unelte pentru prelucrări abrazive de mare precizie. Maşini-unelte de
honuit. Maşini-unelte lepuit. Maşini-unelte pentru superfinisare. Lanţurile
cinematice şi mişcările de bază. Componenţa părţile de bază şi principiul de
funcţionare. Particularităţile construcţiei lanţului cinematic principal şi de
avans.
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Tematica activităţilor didactice
Tematica seminarelor
LP1. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de strunjit
LP2. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de strunjit revolver
LP3. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de găurit
LP4. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de frezat cu consolă
LP5. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de frezat longitudinale
LP6. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de rabotat/mortezat
LP7. Cinematica, construcția și reglarea mașinilor-unelte de rectificat
Total lucrări de seminare:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Reglarea MU de strunjit universală (model - 1K62) pentru prelucrarea
filetelor, suprafeţelor conice şi profilate.
LL2. Reglarea şi ajustarea strungului revolver monoax de tip 1Д118 pentru
prelucrarea pieselor dintr-un semifabricat de tip bară laminată.
LL3. Reglarea şi studierea maşinii-unelte de găurit (model - 2A135).
LL4. Reglarea şi studierea maşinii-unelte de frezat orizontale cu cap de divizare
(model – 6H81).
LL5. Reglarea şi studierea maşinii-unelte universale de rectificat (ascuţit)
(model – 3A64Д).
LL6. Reglarea şi studierea semiautomatului de mortezat roţi dinţate (model –
5В12).
LL7. Reglarea MU rabotat dantură pentru prelucrarea roţilor dinţate conice.
Total lucrări de laborator/seminare:
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii structurilor de masini unelte si complexe, a
caracteristicilor lor functionale , constructive si tehnologice.

