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                                   Curriculum pentru Initiere 

                Operator Mașini Unelte cu Comandӑ Numericӑ 

 

I    Notӑ de prezentare 

 

           Curriculum pentru initiere in meseria de operator la mașini unelte cu comandӑ numericӑ se 
adreseazӑ absolvenților cu studii medii dornici sӑ dobȃndeascӑ un minim de competențe care sӑ le 
permitӑ lucrul la o mașinӑ unealtӑ, strung sau mașinӑ de frezat, cu comandӑ numericӑ. 

           Numӑrul de ore alocat este 120, distribuite ȋn 40 de ore teorie și 80 de ore practicӑ. Dat fiind 
volumul mare de informație din domeniu, acest curriculum se referӑ mai ales la comenzile numerice 
de tip SINUMERIK produse de Siemens. S-a ales acest tip de echipament deoarece Siemens oferӑ o 
documentație bogatӑ și foarte sistematizatӑ precum și un support de training foarte serios prin 
programul Sinutrain de simulare a unei comenzi numerice care poate fi descӑrcat foarte ușor. Dar, 
ȋntrucȃt instrucțiunile de progromare sunt standardizate iar modalitӑțile de operare sunt asemӑnӑtoare 
la toate comenzile numerice, trecerea la un alt tip de echipament poate fi fӑcutӑ cu minimum de 
dificultate.  

           Curriculumul este organizat ȋn 16 module conform Standardului de Pregӑtire Profesionalӑ cu un 
minim de informații teoretice la fiecare modul precum și cu lucrӑri practice pentru fixarea 
cunoștințelor și cu ȋntrebӑri și teste de evaluare a stadiului de pregӑtire current . 
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 MODULUL 1              APLICAREA NPM ŞI PSI 
 
                  NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII PENTRU PRELUCRAREA 
                                                  METALELOR PRIN AȘCHIERE 
1.1. PREVEDERI GENERALE 
         Din multitudinea de norme de securitate a muncii pentru prelucrătorii prin aşchiere s-au 
selectat câteva noţiuni mai importante. 
          Normele specifice de securitate a muncii (NSSM) pentru prelucrarea metalelor prin 
aşchiere au ca principal scop sǎ previnǎ accidentele de muncǎ şi bolile profesionale care pot sǎ 
aparǎ în desfǎşurarea acestei activitãţi pe maşini-unelte acţionate electric, hidraulic, pneumatic sau 
electropneumatic, pe maşini şi dispozitive manuale acţionate electric, sau pneumatic şi în cazul 
prelucrǎrilor manuale. 
         Eliminarea factorilor periculoşi din sistemul de muncǎ, proprii fiecǎrui element component 
al acestuia (executant - sarcinǎ de muncǎ - mijloace de producţie - mediu de muncǎ) se va realiza prin 
luarea unor măsuri de prevenire care decurg din aceste norme. 
         Toate unitǎţile economice (regii autonome şi societǎţi comerciale) unde se executǎ 
prelucrarea metalelor prin aşchiere, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de 
modul de organizare a acestora sunt obligate sǎ respecte aceste norme de securitate. 
         Trebuie specificat încǎ de la inceput faptul cǎ deservirea maşinilor-unelte pentru operaţii de 
aşchiere este permisǎ numai lucrǎtorilor calificaţi şi instruiţi special pentru acest scop. Pentru cei în 
curs de calificare este necesar sǎ fie supravegheaţi timp de 1-3 luni de cǎtre un lucrǎtor calificat, în 
funcţie de complexitatea lucrului, putând lucra singuri numai dupǎ ce au fost testaţi atât teoretic cat şi 
practic asupra insuşirii normelor şi manevrǎrii corecte a utilajului (în cazul de faţǎ, a maşinilor unelte 
cu comandǎ numericǎ). 
         Lucrǎtorii (operatorii) de pe aceste maşini unelte cu comandǎ numericǎ trebuie sǎ aibǎ acces la 
documentaţia necesarǎ, adicǎ desene de executie, fişe tehnologice, planuri de operaţii, dar şi la 
instrucţiunile speciale de securitate a muncii corelate cu prevederile din cartea tehnicǎ a maşiniiunelte 
cu comandǎ numericǎ. 
        Operatorul va controla înainte de începerea lucrului starea generalǎ a maşinii-unelte, 
integritatea ei mecanicǎ, a cablurilor de alimentare electrica, a butoanelor de oprire forţata a 
dispozitivelor de protecţie și a grǎtarelor din lemn. De fapt integritatea sistemului de închidere a 
carcaselor de protecţie (uşi, capace etc.), modul de dispunere a cablurilor flexibile care alimenteazǎ 
pǎrţile mobile şi integritatea învelișurilor exterioare, continuitatea legǎturii la centura de împǎmântare 
trebuie verificate zilnic de cǎtre lucrǎtorul ce deserveşte o maşinǎ unealtǎ acţionatǎ electric. 
        Acestor operatori le este interzis sǎ execute reparaţii la maşinile unelte sau instalaţii electrice 
aferente, pentru asta fiind folosit personal specializat, pregatit în acest scop. 
La fixarea sau scoaterea piesei de prelucrat din dispozitivele de prindere, la mǎsurarea 
manualǎ a pieselor care se prelucreazǎ sau la schimbarea sculelor şi a dispozitivelor, maşinile unelte 
vor fi oprite şi scula îndepǎrtatǎ din piesǎ. 
        Alimentarea cu curent electric a maşinii unelte trebuie întreruptǎ atunci când operatorul 
pǎrǎseşte locul de muncǎ fie şi pentru un timp scurt, când curǎţǎ sau unge maşina, la întreruperea 
curentului electric sau la constatarea oricǎror defecţiuni în funcţionare. 
        Dacǎ se constatǎ nereguli în funcţionarea maşinilor unelte cum ar fi vibraţii, ambalǎri, etc., 
maşina se va opri şi se vor lua mǎsurile necesare remedierii defecţiunilor. 
         Curǎţirea locului de muncǎ, ungerea maşinii şi comunicarea tuturor defecţiunilor care au avut loc 
în timpul lucrului schimbului urmǎtor sunt sarcini ce revin operatorului, dupǎ terminarea 6 lucrului sau 
la predarea schimbului, pentru a nu expune la accidente operatorul/lucrǎtorul care preia maşina. 
Curǎţirea maşinii unelte de aşchii şi pulberi se va face cu ajutorul mǎturilor, periilor special sau 
cârligelor şi în niciun caz cu mâna. 
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         De asemenea, nu este permisǎ suflarea aşchiilor sau pulberilor cu jet de aer. Când aceastǎ 
operaţie este justificatã tehnologic sau constructiv se foloseşte aerul comprimat având o presiune de 
maxim 2 atm. 
         Indepǎrtarea deşeurilor de la maşini se va face cel puţin o datǎ pe schimb sau când prezenta 
acestora este stânjenitoare pentru desfãşurarea procesului de producţie sau pentru siguranţa 
operatorului. 
         Materialele, piesele prelucrate şi deşeurile vor fi depozitate astfel încât sǎ nu împiedice 
funcţionarea maşinii unelte, operaţiile lucrǎtorului sau circulatia pe cǎile de acces. Materialele care au 
dimensiuni mai mici se vor depozita în containere. 
         Grǎtarele de protecţie din lemn de la maşini unelte se vor menţine pe cât posibil, fǎrǎ pete de ulei 
şi în bunǎ stare. Urmele de ulei de pe grǎtare sau podele nu se şterg cu cârpe sau bumbac ci se înlǎturǎ 
prin acoperire cu rumeguş. 
 
1.2   Prelucrarea metalelor prin aschiere pe masini unelte 
1.2.1 Prelucrarea metalelor prin strunjire 
       Dintre normele specifice operaţiilor de strunjire, în continuare, se va face referire la câteva din 
cele mai importante. 
       Spre exemplu, una din norme se refera la fixarea cuţitelor de strung în suport. Aceasta se va face 
astfel încât lungimea cuţitului sǎ corespundǎ procesului de aşchiere, adicǎ partea din cuţit care iese din 
suport sǎ nu depǎşeascǎ de 1,5 ori înǎlţimea corpului cuţitului. Fixarea cuţitului în suport se va face cu 
şuruburile din dispozitivul portsculã. 
        Fixarea şi demontarea mandrinelor şi a universalelor pe strung se vor face numai cu 
dispozitive speciale de susţinere şi deplasare, astfel încât piesele de prelucrat sǎ fie fixate bine în 
universal sau între vârfuri şi perfect centrate, pentru a nu fi smulse. Fixarea şi scoaterea pieselor din 
universal trebuie sǎ se facǎ numai cu chei corespunzǎtoare, fǎrǎ prelungitoare din ţeavǎ sau alte 
pârghii, respectând condiţia ca lungimea „L” a piesei sǎ fie mai mica sau cel mult egalǎ cu de trei ori 
diametrul „D”. Pentru susţinerea pieselor lungi la prelucrare se recomandǎ utilizarea linetelor. 
        Astfel, principalele reazeme suplimentare folosite la strunjire sunt linetele care din punct de 
vedere constructiv şi funcţional pot fi linete fixe si mobile. 
        După gradul de universalitate, linetele se împart în linete universale şi speciale. Linetele se 
folosesc ca reazeme suplimentare la prelucrarea arborilor cu rigiditate scăzută, pentru a evita 
încovoierea lor sub acţiunea greutăţii proprii şi a forţelor ce apar în timpul aşchierii, precum şi pentru 
descărcarea parţială a vârfurilor de fixare ale maşinii-unelte. 
        -Linetele universale au fălcile de reazem deplasabile, astfel cǎ folosirea lor să fie posibilă la 
prelucrarea unei game largi de piese. 
        -Linetele speciale se pot utiliza numai la prelucrarea anumitor piese de prelucrat, de aceea se 
utilizează rar. 
        Linete fixe sunt montate direct pe batiul maşinii-unelte şi susţin piesa de prelucrat la o 
distanţă constantă faţă de sculă. Contactul linetei cu piesa de prelucrat se face doar pe anumite porţiuni 
ale suprafeţei cilindrice, prin intermediul unor fălci, ceea ce permite reglarea linetei pe maşină. Fălcile 
dispun de galeţi schimbabili sau role. La prelucrarea pieselor brute este necesar a se strunji, cu viteză şi 
avans mic, porţiunea din arbore pe care se montează galeţii sau rolele linetei. 
        Pentru ridicarea preciziei de prelucrare a arborilor lungi şi subţiri se folosesc linete mobile duble, 
cu şase suporţi. Lineta mobilă se fixează pe căruciorul maşinii, iar cuţitul de strunjit se aşează între 
cele două braţe de linetă. La prima trecere se lucrează numai cu unul din braţe, deci ca şi cu o linetă 
simplă. La următoarele treceri se cuplează ambele braţe ale linetei ceea ce măreşte rigiditatea arborelui 
de prelucrat şi precizia de prelucrare. La fixarea piesei între vârfuri se va fixa rigid pǎpusa mobilǎ, iar 
pinola se va bloca în poziţia de strângere, slǎbirea piesei din pinola pǎpuşii mobile efectuându-se 
numai dupǎ oprirea strungului. Uzura fizicǎ a bacurilor de strângere, jocul, deformaţiile trebuie 
verificate înainte de începerea lucrului şi dacǎ apar universalul sau platoul vor fi înlocuite. 
        Operatorii trebuie sǎ verifice permanent şi starea sculelor aşchietoare, a cuţitelor, angajarea 
cuţitului în material facându-se lin, dupǎ punerea în mişcare a piesei de prelucrat. În caz contrar, existǎ 
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pericolul smulgerii piesei din universal sau ruperii cuţitului. La sfârşitul prelucrǎrii se va îndepǎrta mai 
întâi cuţitul şi apoi se va opri maşina. Urcarea pe planşaiba unui strung carusel sau aşezarea de obiecte 
cum ar fi scule, piese pe aceasta, nu sunt permise dacǎ utilajul este conectat la reţeaua electricǎ de 
alimentare.   
  
           1.2.2. Prelucrarea metalelor prin frezare 
 
        La maşinile de frezat, înainte de fixarea frezei se va verifica ascuţirea acesteia, dacǎ este 
compatibilǎ cu materialul de prelucrat şi dacǎ se respectǎ regimul de lucru din fişa de operaţii. 
        Fixarea sau schimbarea frezei se vor face cu mânuşi de protecţie. Se va regla apoi şi dispozitivul 
de protecţie, pentru a proteja de dinţii frezei mâinile sau îmbrǎcǎmintea operatorului în timpul lucrului. 
Pentru fixarea pieselor sunt interzise improvizaţiile, aceastǎ operaţie fǎcându-se cu dispozitive speciale 
de fixare sau în menghinã. In ce priveşte piesele care au suprafeţe prelucrate, fixarea lor se va face în 
menghine cu fǎlci zimţate sau plǎci zimţate de reazem şi strângere. 
        La manipularea şi la masurarea piesei, distanţa între aceasta şi capul de frezare trebuie sǎ fie 
suficient de mare. In timpul operaţiei de frezare, avansul se va cupla numai dupǎ pornirea broşei, iar la 
oprire întâi se va decupla avansul, apoi freza. Nu sunt permise pe masa maşinii de frezat scule sau 
piese nefixate în timpul functionǎrii. 
        Dimensiunile pieselor fixate pe masinǎ, precum şi calitatea suprafeţei prelucrate, se vor verifica 
numai dupǎ oprirea maşinii unelte.         
 
 
 1.2.3. Prelucrarea metalelor prin rectificare şi polizare 
 
        Corpul abraziv cu care se prelucreazǎ o suprafaţa prin polizare se alege ţinând cont de mai multe 
considerente care ţin de piesa prelucratӑ (tipul de material, dimensiunile piesei, forma acesteia, 
calitatea dorita pentru suprafaţa polizata), şi altele care depind de maşinǎ (starea maşinii, tipul acesteia, 
genul operaţiei ce trebuie executata). Odatǎ ales corpul abraziv, montarea lui pe maşina unealtǎ se face 
de cǎtre lucratori specializaţi, instruiţi si autorizaţi în acest scop.                            
 
        Aceştia vor verifica starea corpului abraziv dupǎ aspect, dupǎ sunet şi nu în ultimul rând dupa 
marcajul înscris de producǎtor pe corpul respectiv. Toate trebuie sǎ corespundǎ documentaţiei tehnice 
şi standardelor în vigoare. 
        La montare, corpurile abrazive trebuie perfect centrate pe ax. Montarea se face cu ajutorul unor 
flanşe care sunt cu butuc în cazul corpurilor mari (diametru exterior mai mare de 350 mm) sau fǎrǎ 
butuc în cazul corpurilor abrazive mai mici. La acestea din urma existǎ o condiţie şi anume ca 
diametrul alezajului sǎ fie cel putin cu 12 mm mai mare decât cel al arborelui maşinii (pentru a nu 
exista pericolul sǎ frece arborele de alezaj şi nu abrazivul; este o norma şi atât au fixat-o legiuitorii). 
        Viteza de lucru (turaţia) cu care va lucra corpul abraziv respectiv este cea inscrisǎ pe eticheta de 
la producator/constructor. Corpurile care nu au viteza de lucru inscripţionatǎ nu vor putea fi montate 
pe maşini. La pornirea maşinii unelte se va avea în vedere ca aceasta să nu fie în contact cu piesa, iar 
contactul se va face lin si progresiv fara şocuri care sǎ punǎ în pericol corpul abraziv respectiv şi , în 
ultimǎ instanţǎ, integritatea lucrǎtorului. 
       Pe toatǎ durata utilizǎrii unui corp abraziv se va verifica starea sa şi modul în care este fixat. 
Polizoarele de mânǎ impun prin specificul lor nişte condiţii în plus şi anume sǎ nu fie lasate din mânǎ 
decât dupǎ oprirea completǎ a turaţiei şi pe cât posibil sǎ fie puse în suporţi speciali. Si în cazul 
acestora exista condiţia sǎ nu fie în contact cu piesa la pornire şi în plus sǎ aibǎ o carcasǎ pentru 
protejarea de scântei a lucrǎtorului şi a mediului în care sunt utilizate. 
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Anexa1 
                     Ghid de terminologie de protecţie a muncii - noţiuni de baza 
 
-Accident de muncǎ - accident prin care se produce vǎtǎmarea violenta a organismului 
precum şi intoxicaţia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de muncǎ sau în 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura contractului în baza caruia îşi desfǎşoarǎ 
activitatea şi care provoacǎ incapacitate temporarǎ de muncǎ de cel putin trei zile, invaliditate sau 
deces. 
-Dispozitiv de protecţie - dispozitiv care reduce sau eliminǎ riscul, singur sau in asociere cu 
un protector. 
-Echipament individual de lucru - totalitatea obiectelor de îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte şi de 
accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de muncǎ, în scopul prevenirii uzurii premature sau 
murdǎririi excesive a obiectelor personale. 
-Echipament de muncǎ - orice maşinǎ, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtǎ sau instalatie 
utilizate în timpul muncii. 
-Echipament individual de protecţie - totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare 
participant la procesul de muncǎ pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc, de accindentare şi 
îmbolnǎvire profesionala. 
-Echipamente tehnice - maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte 
mijloace asemǎnǎtoare necesare în procesul muncii. 
-Factori de risc - factori ( însuşiri, stǎri, procese, fenomene, comportamente) proprii 
elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de muncǎ-mijloace de producţie-mediu de 
muncǎ, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a 
sistemului, pot provoca accidente de muncǎ sau boli profesionale. 
-Instructaj de securitate a muncii - Modalitatea de instruire în domeniul securitǎţii muncii 
care se desfaşoarǎ la nivelul unitǎţilor şi are drept scop însuşirea de catre salariaţi a cunoştinţelor şi 
formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitǎţii pe care o realizeazǎ sau 
urmeazǎ a o realiza. 
-Instrucţiuni specifice de securitate a muncii - Componente ale sistemului de reglementǎri în 
domeniul securitǎţii muncii, ale cǎror prevederi sunt valabile numai pentru activitǎţile desfǎşurate în 
cadrul unei unitǎţi; elaborarea lor de cǎtre unitǎţi (prin efort propriu sau colaborarea cu institute 
specializate), este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu 
acopera totalitatea activitǎţilor desfǎşurate în unitate, sau facultativǎ, atunci când patronul consider 
necesar, pentru îmbunǎtǎţirea securitǎţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi 
specifice unitǎţii. 
-Instrucţiuni de utilizare - Instrucţiuni a cǎror elaborare este obligatorie pentru orice produs, 
constituind parte integrantă a documentatiei pentru certificarea produsului şi prin care, producǎtorul 
trebuie sǎ prezinte toate informaţiile necesare utilizǎrii produsului în conformitate cu scopul pentru 
care a fost creat şi asigurǎrii securitǎţii muncii. 
-Noxǎ (sinonim : factor nociv) - agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dǎunǎtoare 
asupra organismului, în mediul luat în considerare. 
-Prevenire - ansamblul procedeelor şi mǎsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru 
pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 
-Proces de muncǎ - succesiunea în timp şi în spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului, 
cu ajutorul mijloacelor de producţie în sistemul de muncǎ. 
-Protector - mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţia, prin 
interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusǎ. 
-Mijloc individual de protecţie - mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui 
singur executant şi care se aplicǎ asupra acestuia. 
-Parapet de protecţie -protector utilizat împotriva cǎderii de la înǎlţime. Parapetul de 
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protecţie trebuie sǎ fie rezistent, sǎ aibǎ „mânǎ-curentǎ” cu înǎlţimea de 1m, legaturǎ intermediarǎ la 
0,5 m si o bordurǎ de 0,15 m la partea de jos. 
-Risc - probabilitatea asociatǎ cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectare a sanǎtǎtǎţii, 
într-o situaţie periculoasǎ. 
-Risc profesional -risc în procesul de muncǎ. 
-Situaţie periculoasǎ - orice situaţie în care o persoanǎ este expusǎ unuia sau mai multor 
pericole. 
-Substanţǎ periculasǎ - o substanţa care, în virtutea proprietaţilor sale chimice sau fizicochimice, poate 
constitui un pericol. 
-Zonǎ periculoasǎ a unui echipament de muncǎ - orice zonǎ situatǎ în interiorul sau în jurul 
echipamentului de muncǎ în care o persoanǎ este expusǎ riscului de leziune sau afectare a sǎnǎtǎţii. 
 
 
Anexa 2: 
                      
                    Indicatoare ȋntȃlnite ȋn ȋntreprinderi 

Indicatorul                                   Semnificația 

 

 
Este interzis fumatul în zona de acţiune a indicatorului 

 

 
Interzice accesul persoanelor strǎine de respectiva locaţie 

 

 
Atenţie intersecţie cu o cale feratǎ uzinalǎ 

 

 
Atenţie, în zonǎ circulǎ vehicule de manipulat mǎrfuri 

 

 
Obligatoriu, încǎlţǎminte de protecţie 

 

 
Depozit de stingǎtoare de incendiu cu spumǎ sau praf 

 

 
Interzis contactul direct 

 

 
 
Sursǎ de apǎ ce nu poate fi bǎutǎ 
 

 

 
Nu se umblǎ cu foc deschis (atmosferǎ inflamabilǎ) 
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Focul care are ca sursǎ curentul electric sau produse de naturǎ 
petrolierǎ nu se stinge cu apa 

 

 
Materialele cu care se lucreazǎ prezintǎ pericol de otrǎvire 

 

 
Materialele cu care se lucreazǎ sunt nocive pentru organismul uman 

 

 
In zonǎ existǎ pericol de electrocutare 

 

 
Atentie la macarale, poduri rulante etc. 

 

 
Pericol de iradiere 

 

 
Se lucreaza cu materiale explozive 

 

PRACTICӐ 

     Discuții tip seminar pe baza materialului teoretic prezentat : 

Intrebӑri din capitolul Prevederi generale; 

- Care este scopul principal al normelor  specifice de securitate ȋn muncӑ?( Sӑ previnӑ orice risc 
de accidentare sau ȋmbolnӑvire). 

- Dupӑ forma de capital, care societӑți comeciale sunt obligate sӑ respecte aceste norme? (Toate 
societӑțile comerciale indifferent de forma de capital social aleasӑ) 

- Ce fel de muncitori pot deserve mașinile unelte cu comandӑ numeric? (Doar muncitorii 
pregӑtiți special ȋn acest scop). 
 

Intrebӑri din Prelucrarea metalelor prin strunjire: 

- Cum se fixeazӑ cutitele de strunjire ȋn dispozitiv? (Fixarea se va face astfel încât lungimea 
cuţitului sǎ corespundǎ procesului de aşchiere, adicǎ partea din cuţit care iese din suport sǎ 
nu depǎşeascǎ de 1,5 ori înǎlţimea corpului cuţitului) 

- Ce sunt linetele? (principalele reazeme suplimentare folosite la strunjirea pieselor lungi). 
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- Intrarea cuțitului ȋn materialse poate face și cu universalul oprit? (angajarea cuţitului în 
material se face lin, dupǎ punerea în mişcare a piesei de prelucrat. În caz contrar, existǎ 
pericolul smulgerii piesei din universal sau ruperii cuţitului) 

Intrebӑri din Prelucrarea metalelor prin frezare: 

- Cum se face fixarea sculelor de frezat ȋn dispozitivul de prindere din punct de vedere al 
NSSM? (Fixarea sau schimbarea frezei se vor face cu mânuşi de protecţie). 

- Cum se face fixarea pieselor de prelucrat la mașinile de frezat? (Pentru fixarea pieselor sunt 
interzise improvizaţiile, aceastǎ operaţie fǎcându-se cu dispozitive speciale de fixare sau în 
menghinӑ). 

- In ce ordine se pornesc turația și avansul la mașinile de frezare? (In timpul operaţiei de frezare, 
avansul se va cupla numai dupǎ pornirea broşei, iar la oprire întâi se va decupla avansul, apoi 
freza) 

Intrebӑri din Prelucrarea materialelor prin rectificare și polizare: 

-  Ce trebuie sӑ verifice muncitorii la montarea unui corp abraziv pe o mașinӑ de rectificat? 
(Aceştia vor verifica starea corpului abraziv dupǎ aspect, dupǎ sunet şi nu în ultimul rând 
dupӑ marcajul înscris de producǎtor pe corpul respectiv. Toate trebuie sǎ corespundǎ 
documentaţiei tehnice şi standardelor în vigoare)  

- Ce condiție trebuie respectatӑ la punerea ȋn contact a unui corp abraziv cu piesa? (In cazul 
corpurilor abrazive exista condiţia sǎ nu fie în contact cu piesa la pornire şi în plus sǎ aibǎ o 
carcasǎ pentru protejarea de scântei a lucrǎtorului şi a mediului în care sunt utilizate). 
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MODULUL 2 

 
COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
2.1. COMUNICAREA INTERACTIVA LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
Este modul concret şi interpersonal de transmitere verbală sau scrisă a informaţiei  cu 

pondere tehnicǎ şi organizatoricǎ în activitatea unui loc de muncǎ, având douǎ componente: 
culegerea de informaţii de la celelalte locuri de lucru și oferirea de informaţii altor posturi de lucru. 

 
2.1.1. CULEGEREA DE INFORMAŢII  DE LA CELELALTE POSTURI DE MUNCĂ 

 
        Aria ocupaţionalǎ pentru culegerea de informaţii este: prelucrarea pe maşini unelte cu 
comandǎ numericǎ. Activitatea de informare utilizeazǎ mijloace specifice: comunicare 
interpersonalǎ, schiţe, desene, telefoane, rapoarte, informǎri, TV cu circuit închis, ş.a. 

Pentru culegerea de informaţii de la celelalte posturi de lucru sunt necesare: 
- cunoaşterea maşinilor unelte şi a fluxurilor tehnologice; 
- terminologie de specialitate; 
- modul de utilizare a aparatelor de comunicare; 
- schema organizatoricǎ şi rapoartele ierarhice şi funcţionale; 

 
        In procesul de producţie se impun: 

- promptitudine şi corectitudine în culegerea şi transmiterea de informaţii; 
- informaţiile solicitate sǎ aibǎ necesitate şi relevanţǎ; 
- promptitudine şi capacitate  de reacţie în situaţii neprevǎzute. 
Culegerea de informaţii la locul de muncă se realizeaza prin: afirmaţii clare şi directe, 

verificarea percepţiei la locul de muncă, ascultarea, parafrazarea sau feedback la locul de muncă. 
 

2.1.2 Afirmaţiile clare şi directe 
 

        Au ca scop solicitarea unei informaţii adresatǎ oricǎrui nivel ierarhic si care trebuie făcutǎ 
clar şi concis. Pentru a nu interveni manipularea sau confuzia, nu se folosesc termeni vagi, iar 
aluziile sunt de evitat. Tehnici de specialitate sau definiţii operaţionale au prioritate. In comunicarea 
interpersonalǎ trebuie sǎ fii pregǎtit şi pentru un rǎspuns negativ. 

 
2.1.3 Verificarea percepţiei la locul de muncă 

 
Este descrierea modului în care receptorul-operatorul a decodat semnalul ce conţine un 

mesaj şi acesta este înţeles şi interpretat. Aceastǎ preluare a informaţiei este determinatǎ de 
experienţa şi cultura tehnică a operatorului. Se poate spune cǎ percepem informaţia în modul nostru 
personal. Informaţia tehnicǎ este folositǎ în procesul de producţie de cǎtre operator şi poate fi 
comunicatǎ în continuare altor operatori  prin mesaje verbale sau scrise. 

 

              2.1.4  Feed-back la locul de muncă 

 
Din punct de vedere cibernetic feedback înseamnă întoarcerea unui semnal de la un sistem 

(persoanǎ) pentru comparare şi reglarea unui parametru faţǎ de o valoare prescrisǎ. In domeniul 
comunicǎrii, feedback-ul urmǎreşte o percepţie şi înţelegerea corectǎ a unei informaţii sositǎ de la 
un receptor, persoanǎ care poate fi operatorul. In acest mod se face o reglare comportamentalǎ. 
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Criteriile pentru folosirea feedback-ului sunt: 
- în comunicare, feedback-ul este mai curând descriptiv decât evaluativ; 
- se bazează pe o pǎrere proprie faţǎ de o anumitǎ situaţie sau de un reper de referinţǎ; 
- are un caracter pregnant particular şi mai puţin general; 
- este  dedicat, cu scopul unei corecţii; 
- este mai mult solicitat decât impus; 
- este prompt la apariţia unei discordanţe; 
- are subiect clar şi precis în referire ; 
- feedback-ul nu înseamnǎ discuţie contradictorie; 
- un feedback util are nevoie de: încredere reciprocă, receptarea feedback-ului ca o 

experienţă comună, ascultarea atentă (mai ales din partea emiţătorului) iar comportamentul 
emiţătorului trebuie sǎ asigure dreptul la replicǎ la receptor. 

 
Ce trebuie să ştiţi când daţi feedback: 
– feedback-ul trebuie făcut descriptiv: relataţi în mod cât mai obiectiv posibil, ce aţi văzut că 

făcea sau ce aţi auzit că spunea cealaltă persoană; 
– nu trebuie sǎ blameze ci sǎ corecteze. Nu este indicat sǎ se foloseascǎ termenii “imatur”, 

“neprofesional”, “iresponsabil” şi “ cu “idei preconcepute”; 
– nu trebuie exagerat, trebuie fǎcut întotdeuna clar şi precis: “eşti întotdeauna în întârziere 

cu depunerea raportului de activitate”; 
– nu exageraţi în aprecieri : “bun”, “rǎu”, “cel mai rău”; 
– feedback-ul în comunicarea interpersonala se face direct; 
– se formuleazǎ  problema ca o afirmaţie, ca o recomandare  nu ca o întrebare. 

 
Mai jos sunt enumerate câteva sfaturi utile ca reacţie la feedback: 
- acţionaţi cu calm, dacǎ estimaţi cǎ aţi ajuns într-o situaţie stresantǎ; 
- nu întrerupeţi convorbirea pentru cǎ blocaţi fenomenul de feedback; 
- solicitaţi suplimentar lǎmuriri; 
- acceptând feedback-ul, puteţi parafraza mesajul în caz de incertitudine; 
- sortaţi informaţiile şi folosiţi-le la momentul potrivit. 

 
OFERIREA DE INFORMAŢII ALTOR POSTURI DE LUCRU 
 

Atunci când informaţia primită de la o persoană nu este suficientă, se pot pune întrebări 
pentru detalii sau precizarea folosirii termenilor. Întrebările trebuie adresate de aşa naturǎ încât să 
nu pară ameninţătoare pentru interlocutor. 

Intrebările trebuie puse astfel încât: 
1) - sǎ fie formulate clar şi concis; 
2) - se lăsa o pauză după fiecare întrebare pentru formularea răspunsului; 
3) - formularea mai degrabǎ a unor întrebări deschise decât a unor întrebări închise; 
4) - tonul şi inflexiunile vocii pot indica faptul că vorbitorul are deja un răspuns la întrebare când de 
fapt nu este aşa. 
5) - întrebarea trebuie adresată  într-o manieră pozitivă; 
6) - trebuie evitate întrebările care au doar şansa unui rǎspuns negativ sau demoralizator; 
7) - câteodatǎ   răspunsul verbal este corelat sau suplimentat de cel non verbal - ambele trebuie 
observate atent; 
8) - felul în care cel care pune întrebarea anticipează primirea răspunsurilor – când îi reformulaţi 
rǎspunsul încercaţi  sǎ nu-l alteraţi. 

Într-o conversaţie  răspunsul dat confirmǎ cǎ aţi înţeles întrebarea. 
Rǎspunsul  poate  sǎ:  confirme  sau  sǎ  susţinǎ,  contrazicǎ,  sau  sǎ  critice  constructiv. 

Raspunsurile se clasifică în: 
– răspunsuri  de  susţinere  -  aprobǎ  subiectul  întrebǎrii,  şi  au  consecinţă  reducerea  sau 
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dispariţia unor  tensiuni; 
– răspunsuri irelevante - nu realizeazǎ nici o joncţiune întrebare-răspuns; 
– răspunsuri tangenţiale - au o referire parţială la subiectul întrebǎrii; 
– răspunsurile contradictorii - duc la o contrazicere totalǎ sau parţialǎ; 
– răspunsurile care întrerup - sunt date de o întrerupere prematurǎ a transmiterii informaţiei 

printr-o intervenţie. Cineva întrerupe când considerǎ cǎ ştie mai bine despre subiectul conversaţiei. 
 

2.2 COMUNICAREA VERBALĂ 
 

Comunicarea verbală pǎstrează caracterul ireversibil al comunicǎrii şi este dezavantajatǎ de 
posibilitatea folosirii feedback-ului. 

Acest gen de comunicare abordează în general problematica documentelor specifice şi care 
au caracter intern: 

– note şi circulare; 
– diverse rapoarte şi propuneri scrise; 
Dintre documentele cu caracter extern amintim: 
– scrisori, ca document managerial, folosite în comunicarea cu exteriorul organizaţiei; 
– documente caracteristice procesului de evaluare şi procesului de angajare (scrisoarea de 

intenţie, curriculum vitae, etc.). 
 

CURRICULUM VITAE (C.V.-ul) este un cumul al experienţei şi pregǎtirii profesionale şi a 
proiectelor viitoare, un  fel de carte de identitate personală. 

Obiectivele unui CV sunt: 
– trebuie să armonizeze nivelul de competenţǎ cu cerinţelor solicitantului; 
– să trezească interesul celui care îl citeşte şi care mai are de parcurs, mai mult ca sigur, o 

mulţime de asemenea texte în fiecare zi; 
– trebuie să dovedeascǎ faptul că persoana ce o reprezintǎ este cea mai potrivită la locul de 

muncǎ respectiv. 
Conceperea unui CV. 
Ca să atragǎ atenţia celui care îl citeşte, textul trebuie să fie pozitiv şi direct, iar pentru a-l 

face uşor de citit şi de înţeles, clar şi precis, e nevoie să se foloseascǎ un stil simplu. Trebuie puse în 
evidenţă elementele esenţiale ale profilului dumneavoastră în aşa fel încât cel care le citeşte să le 
poată reţine cu uşurinţă. 

Toate afirmaţiile trebuie să poată fi susţinute/argumentate şi dovedite, şi dacǎ 
este necesar să fiţi pregătit oricând să aduceţi probe în susţinerea afirmaţiilor făcute. 

C.V.-ul trebuie să conţină esenţa informaţiilor, deci nu este nevoie să descrieţi amănunţit, 
detaliile fiind furnizate ulterior la cerere. Este important să acordaţi atenţie nu numai fondului (date 
personale, realizări, cifre), ci şi modului de prezentare, stil, ortografie. Erori de evitat dintr-un C.V.: 

– nu îl semnaţi; 
– nu-l expediaţi fără o scrisoare de însoţire/intenţie; 
– nu folosiţi decât un prenume în cazul în care aveţi mai multe; 
– nu trimiteţi o fotografie care vă dezavantajează. Dacă se cere şi o fotografie împreună cu 

un CV, alegeţi una de calitate, în care să aveţi o ţinută corectă; 
– anii, diverse alte date exprimate numeric nu trebuie scrise în litere, ci numai în cifre; 
– nu menţionaţi niciodată perioadele de şomaj; 
– referirile se fac numai la cel mai înalt nivel al studiilor. 
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PRACTICӐ 

     Discuții tip seminar pe baza materialului teoretic prezentat folosind ȋntrebӑri de tipul : 

- Cum se face culegerea de informaţii la locul de muncӑ ȋn cazul activitӑții de prelucrare pe 
maşini unelte cu comandǎ numericǎ? (Culegerea de informații la locul de muncӑ se face prin 
afirmaţii clare şi directe, verificarea percepţiei la locul de muncă, ascultarea, parafrazarea 
sau feedback.). 

- Cum trebuie sӑ fie rӑspunsul la ȋntrebӑri ȋn cazul oferirii de informații altor posture de lucru? 
(Rǎspunsul  poate  sǎ:  confirme  sau  sǎ  susţinǎ,  contrazicǎ,  sau  sǎ  critice  constructive) 

-   In cazul comunicӑrii verbale care sunt documentele specifice cu caracter intern? (note şi circulare 
diverse rapoarte şi propuneri scrise). 

-  Care sunt documentele specific de uz extern ȋn aceeași situație? (scrisori, ca document managerial, 
folosite în comunicarea cu exteriorul) 

-  Cum poate fi caracterizat un CV? (este un cumul al experienţei şi pregǎtirii profesionale şi a 
proiectelor viitoare, un  fel de carte de identitate personal) 
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MODULUL 3 

                DEZVOLTARE PROFESIONALA 
 
                3.1. INTRODUCERE 
         Formarea profesională a adulţilor este coordonată Autoritatea Națională pentru Calificări. 
Aceasta instituţionalizare a formării profesionale a adulţilor a fost necesară pentru armonizare cu 
mecanismele si legislaţia Uniuni Europene. 
         S-a elaborat in acest sens, Programul naţional de formare profesională având in vedere 
necesitatea asigurării cu locuri de muncă pentru şomeri. Politica de ocupare a forţei de muncă acoperă 
domenii vaste, dar strâns legate cu cele conexe. 
         Dintre aceste domenii conexe privind ocuparea forţei de muncă se enumeră: legislaţia 
muncii si condiţiile de lucru, protecţia socială, egalitatea de şanse între bărbaţi si femei, eliminarea 
excluderii sociale, protecţia muncii, lupta împotriva discriminării, crearea unui sistem de dialog social 
funcţional atât la nivel de întreprindere, de ramura, naţional, 
         Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei și Cercetării, au in 
vedere dezvoltarea resurselor umane. 
3.2. IDENTIFICAREA NECESARULUI DE INSTRUIRE ȘI AUTO INSTRUIRE 
Dezvoltarea și formarea profesională a adulţilor cunoaşte doua etape: 
- formarea profesională continuă, care diferă prin modul de organizare specific sistemului 
naţional de învăţământ; 
- formarea profesională iniţială. 
        Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură acestora competenţe profesionale minime, 
o pregătirea minimă pentru obţinerea unui loc de muncă si desfașurarea unei activiţati sociale utile in 
procesul de producţie sau de creaţie. 
Ulterioară formării iniţiale, formarea profesională continuă asigură adulţilor fie dezvoltarea 
competenţelor profesionale obţinute in prima etapa de instruire sau obţinerea de noi competenţe. 
        Pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat de standardul 
ocupaţional, operatorul trebuie sa aibă anumite competenţe profesionale.  Competenţele profesionale 
se dobândesc pe cale formală si informală. Definiţia acestora este: 
- prin calea formală se înţelege participarea unei persoane la un program organizat după un 
standard ocupaţional și de un furnizor de formare profesională; 
- prin calea informală se înţeleg metodele de formare profesională neinstituţionalizate, 
nestructurate după un standard ocupaţional, fără un program organizat, cu contact nesistematic cu 
diferite surse ale câmpului socio-educaţional, mediu profesional sau societate. 
       Operatorii sunt adulţii sau persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și 
au capacitatea de a participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii, având drepturi 
egale de acces la formare profesională. Acest acces se face in concordanţa cu drepturile omului, fără 
discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. 
        Sub denumirea de angajator se includ: 
- organizaţii, sub diverse forme: regii autonome, companii și societăţi naţionale, societăţi comerciale; 
- unităţi care fac parte din autoritatea administraţiei centrale, publice sau locale; 
- instituţiile și unităţile finanţate din fonduri extrabugetare și bugetare. 
        Angajatorii sunt obligaţi sa ia toate măsurile astfel încât să asigure accesul salariaţilor la 
formare profesională. Raporturile de munca între salariaţi si angajator sunt reglementate in 
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contractul colectiv de muncă. În contractul colectiv de muncă se prevăd toate drepturile și obligaţiile 
ce revin angajatorilor și salariaţilor în perioada în care salariaţii participă la activitatea curentă sau la 
programele de formare profesională. 
        Acestea (drepturile și obligaţiile) vor fi individualizate, după activitatea ce trebuie să o 
desfăşoare operatorul și în contractul individual de muncă. 
Respectând liberul acces la educaţie, și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot 
participa, în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de furnizori de 
formare profesională autorizaţi si Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
        Obiectivele principale ale formarii si dezvoltării profesionale a adulţilor sunt: 
a) însușirea unor cunoștinţe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
b) actualizarea cunoștinţelor și perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, 
precum și în ocupaţii înrudite; 
c) creșterea competitivităţii forţei de muncă se poate face numai prin specializarea și 
perfecţionarea resurselor umane care vor fi capabile să contribuie la creșterea economică; 
d) schimbarea calificării este determinată de restructurarea economică, de mobilitatea 
socială sau de modificări ale capacităţii de muncă; 
e) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale și 
cu necesităţile pieţei muncii; 
Formarea profesională a adulţilor se realizează prin trei forme de baza: iniţiere, calificare, 
perfecţionare, sau specializare și recalificare, definite astfel: 
a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoștinţe, priceperi și deprinderi minime necesare 
pentru desfășurarea unei activităţi; 
b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să 
desfășoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii; 
c) în cadrul aceleiași calificări se poate realiza perfecţionarea ce constă în dezvoltarea si 
obţinerea unor competenţe profesionale ce depăşesc calificarea ; 
d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmărește obţinerea de 
cunoștinţe și deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii; 
e) recalificarea reprezinta obţinerea unor competenţe specifice noi, corespunzătoare unor 
ocupaţii sau profesii din alte domenii de activitate, diferite de cele realizate anterior. 
        Serviciile de formare profesională pot fi prestate de către furnizorii de formare profesională, 
respectând standardele de pregătire profesională aprobate. 
        Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct ca formă instituţionalizată 
de instruire, pe domenii de activitate, pe niveluri de pregătire, pe profesii, meserii, ocupaţii și 
specialităţi, ţinându-se seama de: 
- aspiraţiile adulţilor; 
- nevoile angajatorilor; 
- cerinţele de pe piaţa muncii; 
- competenţele de bază ale adulţilor; 
- cerinţele posturilor pe care aceștia le ocupă; 
- posibilităţile lor de promovare; 
- posibilităţi de încadrare în muncă. 
        Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt: 
a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională; 
b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii; 
Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională. 
        Programele de formare profesională cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică 
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și/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumidomeniu. 
Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională  pentru 
ocupaţii, meserii, specialităţi și profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în clasificarea 
ocupaţiilor din România: C.O.R., precum și pentru competenţe profesionale commune mai multor 
ocupaţii. 
        Ordinul nr.35/3112 din 26 ianuarie 2004 a fost emis pentru aprobarea Nomenclatorului 
Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare. Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, asigură actualizarea Nomenclatorului Calificărilor. Prin 
actualizarea Nomenclatorului Calificărilor se înţelege: 
a) activitatea de identificare, codificare și introducere de noi calificări, ca urmare a 
schimbărilor intervenite pe piaţa muncii; 
b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii; 
        Actualizarea Nomenclatorului Calificărilor se face din iniţiativa persoanelor juridice 
interesate, cu adresa din partea Autoritații Naționale pentru Calificari și a Ministerului Educaţiei, 
Cercetării și Tineretului, din care să rezulte acordul acestora. Actualizarea Nomenclatorului 
Calificărilor se aproba periodic, prin ordin comun al Ministrului Muncii, Familiei ai Protecției 
Sociale și al Ministrului Educaţiei, Cercetării si Tineretului și se publică în Monitorul Oficial al 
României. Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competenţe profesionale în 
conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, aprobate în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare. 
        Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă și nivelul 
calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie. Programele de formare 
profesională cuprind, în principal, următoarele elemente: 
a) competenţele profesionale exprimă obiectivele programului de formare profesională ce 
urmează să fie insușite de fiecare cursant; 
b) realizarea obiectivelor propuse se realizează într-o anumită durată de pregătire; 
c) pentru optimizarea realizării unor competenţe profesionale într-o anumită perioadă 
impune formarea unor grupe de studiu cu număr minim sau maxim de participanţi pentru un ciclu sau 
o serie de pregătire; 
d) formatori sunt persoane cu atribuţii de instruire teoretică și practică și contribuie direct la 
formarea și calificarea operatorilor; 
e) programa de pregătire; 
f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștinţelor și 
formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective; 
g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării; 
h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare 
profesională. 
        Activitatea de instruire pană la nivelul de pregătire finală, prevăzută in Programa de 
pregătire, poate fi împarțită pe module. 
        Participanţii la programele de formare profesională nu pot fi obligaţi să participe la alte 
activităţi decât cele prevăzute în programa de pregătire. 
        Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de 
calificare recunoscute la nivel naţional încheie contracte de formare profesională cu participanţii la 
aceste programe. Pot organiza programe de formare profesională furnizorii de formare profesională 
numai dacă sunt autorizaţi în condiţiile legii. Finalizarea programelor se face cu un examen in urma 
căruia absolvenţii primesc certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere naţională. 
         Pentru salariaţii proprii, angajatorii pot organiza programe de formare profesională în baza cărora 
eliberează certificate de absolvire. Certificatele de absolvire, în acest caz, sunt recunoscute numai în 
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cadrul unităţilor respective. Cursanţii care susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de 
pregătire teoretică sau practică: 
- participanţii la programele de formare profesională 
- persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă. 

        Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se 
constată dobândirea competenţelor specifice programului de formare profesională. În funcţie de tipul 
programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională 
autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate: 
a) pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă, certificat 
de calificare profesională; 
b) pentru cursuri și stagii de iniţiere, precum și pentru cursuri și stagii de perfecţionare sau 
de specializare, certificate de absolvire. 
        Certificatele de calificare profesională și de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale, poartă antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției și al Ministerului 
Educaţiei și Cercetării și au regimul actelor de studii. 
        Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexă în 
care se precizează competenţele profesionale dobândite. În urma absolvirii unui curs de formare 
profesională, operatorul trebuie sa aiba următoarele deprinderi profesionale: 
- analiză şi atenţie la detalii tehnice; 
- capacitatea de a sesiza defecte si deficienţe și de a le remedia, 
- lucrul în echipă, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverenţă - să poată folosi 
terminologia de specialitate. 
Alte cerinţe: responsabilitate, stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii 
de stres, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 
        Autoevaluare nu cere ci invită la analiză si meditaţie asupra realităţii în care subiect este 
propria persoană. Această analiză seamănă cu o privire critică într-o oglindă a realităţii având ca scop 
o autonomie în perfecţionare, emancipare și progres. Procesul activ al autoevaluării nu este ordin sau 
dispoziţie, ci este o iniţiativa personală orientată spre rezultate avănd ca scop lărgirea conştientizării. 
Autoevaluarea are în vedere un domeniu limitat și nu este un proces liniar ci unul circular. 
3.3 AUTOINSTRUIREA 
        Pe calea non-formală, instruirea se practică prin activităţi specifice de învăţare direct la 
locul de muncă sau autoinstruire In situaţia actuală, prezenţa amplă a noilor tehnologii de informare, 
accentuarea dificultăţilor financiare, solicitările (numeroase si diverse) de servicii din partea 
comunităţii, creşterea necesitaţilor impuse de evoluţia pieţei muncii si explozia informaţională impun 
o perfecţionare continuă. 
        Prezenţa pe scară tot mai largă a noilor tehnologii ale informaţiei și comunicării ridică – spre 
exemplu – probleme privind integrarea cunoştinţelor vehiculate prin media electronica, dar și utilizarea 
acestor tehnici în scopuri de învăţare; aspectul corelează și cu creşterea „necesarului de operatori la 
maşini unelte cu comanda numerica“ care trebuie pregătita astfel încât sa aibă competenţe specifice; în 
plus, este necesară o metodologie de predare-învațare-evaluare capabilă să satisfacă interesele 
operatorilor și un standard de cunoştinţe. 
        Descoperirea de noi surse de finanţare și găsirea de noi canale de transmitere a 
cunoştinţelor au fost determinate de dificultăţile financiare ale școlilor si sistemului de invaţamant în 
general. Se impun intervenţii educaţionale diferite de cele tradiţionale datorate creșterii exigenţelor la 
serviciile solicitate din partea comunităţii. Pe piaţa muncii au intervenit schimbări importante survenite 
din cauza creșterii numărului de responsabilităţi legate de gestionarea competenţelor si angajării. 
Restructurările produse în diferite spaţii educaţionale generează noi abordări teoretice și practice în 
formarea agenţilor; deschiderea spre extinderea „ariei educaţionale europene/ mondiale“ și 
amplificarea mobilităţii forţei de muncă. 
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Formarea competenţei de autoinstruire a membrilor societăţii reprezintă, o coordonată 
esenţială a politicii și practicii educaţionale. 
        Problema reîntoarcerii la practici autodidacte (ca acte de învăţare/instruire/ formare prin 
efort personal, asistate sau nu de specialiști) se contextualizează. Necesitatea autodidaxiei (ca 
autoinstruire personalizată si neasistată) și, implicit, a educaţiei pentru (auto)educaţie este cauzată de 
puternica mobilitate culturală, socio-politică și socio-profesională. 
        S-au putut identifica opt abordări în domeniul „curente“ contemporane cu privire la 
autoformare si auto instruire: curentul extrașcolar, curentul socio-cultural, curentul centrat pe 
dezvoltare, curentul psihometric, curentul epistemologic, curentul focalizat pe organizare, curentul 
didactic, curentul cognitiv. 
        In continuare se vor discuta câteva curente referitoare la autoinstruire. 
-Curentul extrașcolar s-a constituit pornind de la ideile americanului A. Tough (1971) care a 
demonstrat ca planificarea mai mult sa mai puţin a autoinstruirii - act de învăţare autonomă – și 
proiectele asociate sunt foarte importante la vârsta adultă. 
-Curentul socio-cultural este format pe sintagma omul „se formează permanent în contexte 
culturale definite și individualizarea în autoformare este una sociala. 
-Curentul centrat pe dezvoltare porneşte de la ideea ca autoformarea este legata de viata, este 
dependenta de dezvoltarea personalităţii. Aportul acestei abordări în teoria si practica domeniului 
consta în valorizarea ideii de „personalizare“; atelierele pedagogice personalizate“ 
-Curentul epistemiologic este centrat pe natura fenomenului de autoformare (învăţare 
autodirijată, autoinstruire), pe logica acestuia, pe valoarea lui. 
        Nici un curent nu exprimă ceva general-valabil, fiecare pune accentul pe o faţetă a 
autoinstruirii și autoformării. 
        În cadrul curentelor se disting: teoria învăţării sociale și teoria angajării în acţiune, care au 
servit la modelarea autodidaxiei, concept ce reflectă latura constructivistă asupra autoformării si 
autoinstrurii. 
        Potrivit unei definiţii autoinstruirea este: 
- activitatea influenţată de capacitatea de reflecţie asupra personaliăţii proprii care determină anumite 
dispoziţii de instruire, 
- autoinstruirea presupune a lua iniţiativa în raport cu propria formare și a imprima o 
orientare a actelor de învaţare, a le gestiona controlându-le desfășurarea; 
- se poate realiza în maniere diferite și presupune capacitatea de a profita de mijloace/ 
resurse păstrând o marja de autonomie în învăţare; 
- conţinutul si iniţiativa actelor de învăţare (care pot viza: stăpânirea cunoștinţelor, a ști să 
faci) pot fi mai mult sau mai puţin planificate. 
        De altfel UNESCO a adoptat (1996) ideea ca orice tentativă personală de dezvoltare 
profesională este parte integrantă a educaţiei adulţilor. 
Pentru instruirea în grup și/sau autoinstruire, furnizorul de formare profesională 
 pune la dispoziţia cursanţilor: 
- asistenţa de specialitate prin lectori cu pregătire superioară și experienţă îndelungată în 
învaţamânt și producţie. 
- calculatoare și simulatoare, 
- programe de simulare, programe de evaluare; 
- documentaţie tehnică de ultimă oră din domeniul programării și operării mașinilor unelte 
cu comandă numerica (MUCN) . 
 

PRACTICӐ 

     Discuții tip seminar pe baza materialului teoretic prezentat folosind ȋntrebӑri de tipul: 
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- Care sunt etapele ȋn dezvoltarea și formarea profesională a adulţilor? (formarea profesională iniţială 
și formarea profesională continuӑ) 

- Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală si informală. Care ar fi caracteristicile 
fiecareiadintre aceste cӑi? (prin calea formală se înţelege participarea unei persoane la un program 
organizat după un standard ocupaţional și de un furnizor de formare profesională; prin calea 
informală se înţeleg metodele de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate după un 
standard ocupaţional, fără un program organizat). 

- Cine poate presta servicii de formare profesională?  (Serviciile de formare profesională pot fi 
prestate de către furnizorii de formare profesională, respectând standardele de pregătire 
profesională aprobate) 

- Ce deprinderi trebuie sӑ aibӑ un operator MUCN? (analiză şi atenţie la detalii tehnice; capacitatea 
de a sesiza defecte si deficienţe și de a le remedia; lucrul în echipă, îndemânare, precizie, 
rigurozitate, perseverenţă - să poată folosi terminologia de specialitate.) 
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                                                      MODULUL 4   
                            EFECTUAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ 
4.1. CONCEPTUL DE ECHIPĂ 
4.1.1. DEFINIRE 
        Echipa care se formează la locul de muncă cu scopul de colaborare în vederea creşterii 
productivităţii muncii și rezolvarea unor probleme ce nu se pot face de un singur individ. Mai sunt 
necesare exerciţii de sudare a colectivului și un scop comun acela de îndeplinire a unor sarcini de 
serviciu într-o atmosferă de colaborare lipsită de animozități între angajaţi, rivalități și ameninţări 
deoarece pe cei cu care lucrăm, nu-i putem alege zilnic. Încrederea între membrii echipei se realizează 
pe baza scopului comun al formării echipei. 
        Echipa de muncă, înţeleasă sub aspect de grup, reprezintă un număr de persoane (minimum 
două) care realizează o activitate sau o acţiune comună. Contribuţia fiecărui membru al echipei este 
diferită față de munca celorlați coechipieri prin intensitate, cantitate si calitate, cât și sub aspectul 
tipului de muncă prestat. Deci munca este individualizată pe fiecare membru, conform 
posibilităţilor fizice și intelectuale și pentru realizarea întregii activități membrii echipei devin 
reciproc dependenţii prin legături multiple. Legăturile se modifică şi sunt flexibile, în timpul 
procesului productiv, în funcţie de cerinţele tehnologice și fazele operaţiilor executate. Scopul 
echipei de muncă poate fi lucrativ (confecţionarea unui produs, repararea unui utilaj etc.) sau 
creativ (descoperirea unui nou produs, proiectarea unui utilaj, reorganizarea unui loc de muncă 
etc.). Obiectivele fiecărei echipe de muncă decurg din obiectivele generale ale organizaţiei/firmei 
din care face parte. 
        Există mai multe teorii cu privire la formarea echipei de muncă: 
1. teoria sociometrică a lui Moreno acordă prioritate relaţiilor de colaborare dintre membri, între 
aceştia stabilindu-se relaţii cu grad mărit de întrajutorare. Cu timpul aceste relaţii pot degenera în 
dezinteres, rutina și în final scade randamentul echipei. 
2. teoria dinamicii de grup a lui Lewin pune în centrul echipei un leader din clasa oamenilor 
dinamici, performanţi şi competenţi, dar tocmai prin calităţile sale provocă dezacorduri şi stări 
conflictuale, contribuţia celorlalţi devenind egoistă. 
        Lucrul în echipă joacă diferite roluri pentru dezvoltarea individului. Astfel sunt antrenate 
spiritul de apartenenţă la grup, încrederea în sine (succesul echipei fiind perceput ca şi succes 
individual şi, în general, mai uşor de realizat), responsabilitatea (care creşte atunci când se 
conştientizează faptul că succesul grupului depinde de buna realizare a sarcinilor individuale), 
capacităţile de comunicare şi de a conduce. 
        Lucrul în echipă nu poate exista în absenţa comunicării și este esenţial pentru întărirea 
spiritului de colaborare, deoarece se face cu o mobilizare colectivă. 
        Dintre aspectele negative ale lucrului în echipă, depersonalizarea este cel mai important si are loc 
în cazul în care nu se comunică eficient sau în lipsa comunicării. 
Prin faptul ca lucrul în echipă nu poate exista în absenţa comunicării, acesta aduce beneficii 
procesului de învățare: se învaţă mai repede în echipă decât individual; ceea ce se învaţă este mai uşor 
de aplicat; munca în echipa stimulează gândirea creatoare; comportamentul personal, 
feedback-ul în comunicare și colaborarea în cadrul echipelor sunt reglate mai bine; 
- pentru a răspunde sincronizării acţiunilor, comunicarea devine mai interesantă în echipa; 
- echipa are succes numai printr-o atitudine pozitivă a fiecărui membru în relaţiile de muncă și 
faţă ceilalţi membrii ai echipei. 
        Alături de lucrul în echipă, se evidenţiază lucrul în grup. 
        Echipele și grupurile sunt formate dintr-un număr limitat de persoane, diferenţa esenţială 
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dintre ele este timpul cât ele funcţionează: echipele au o perioadă mai îndelungată de funcţionare iar 
grupele au o existență mai scurtă. Grupele se pot forma chiar în interiorul echipelor sau cu membri din 
mai multe echipe. 
 
4.1.2. CARACTERISTICILE ECHIPEI 
        Echipa de muncă se caracterizează prin: 
- existenţă unor relaţii socio-profesionale între membri; 
- coeziunea între membri o constituie unul sau mai multe obiective comune care trebuie 
îndeplinite prin participarea tuturor membrilor; 
- normele de comportament social și profesional trebuie acceptate şi respectate de fiecare 
membru; 
- fiecare membru are un anumit rol, având îndatoriri, cât și drepturi, și obligaţii personale; 
        În cadrul desfăşurării activităţii în echipă apar: 
- avantaje precum, cumul de experiență și de informație; 
- dezavantaje precum, depersonalizare, apariţia unor tensiuni interne din cauza diferenţelor de 
opinie. 
 
4.1.3. TIPURI DE ECHIPE DE MUNCĂ (grupuri de operatori) 
        Echipele și grupurile de muncă pot coexista și se deosebesc calitativ prin: 
- caracter permanent sau temporar, scop lucrativ; 
- operative: grupuri de specialişti cu menirea de consultanță; 
- formale: sunt modificate numai printr-o acţiune de restructurare; 
- informale: sunt create ad-hoc pe baza unor interese comune conduse de un 
leader. 
 
4.1.3.1 Motivația 
        Indivizii unei organizaţii formează echipe sau grupuri pentru a rezolva anumite obiective 
comune. Deşi în cele mai multe situaţii comportamentul uman este raţional și intenţionat, există 
riscul apariţiei unor divergențe care pot degenera în conflicte care nu au totdeauna un caracter 
negativ, manifestate prin nepăsare și lipsa de interes. 
Sunt cazuri în care un conflict poate determina o schimbare de atitudine creatoare pentru 
ieşirea dintr-un impas tehnic. Răspunzător de această evoluţie este motivaţia care trebuie să fie o 
corelaţie între particular și general adică între satisfacerea necesitaţilor operatorului și interesele 
membrilor de a realiza sarcinile de serviciu. 
 
4.2. COMUNICAREA ȘI EFECTUAREA MUNCII IN ECHIPĂ 
4.2.1. CONDUCEREA ECHIPEI 
        O echipă sau un grup sunt formate din cel puţin doi operatori, coordonați permanent de un 
leader (șef) și de câte ori este necesar de un manager. Stilurile de comunicare–conducere ale 
echipei se pot sistematiza: de intervenţie, de influenţare, de investigare și de control; 
        Modul de conducere aplicat în practică este democratic, permisiv și autoritar. 
Comunicarea pe verticală, în mod ascendent sau descendent, este un element important in 
coordonarea echipei/grupului prin realizarea comunicării sef-subaltern. Prin aceasta comunicare 
leaderul/managerul asigură: 
- dirijarea operatorilor spre realizarea sarcinilor de serviciu; 
- clarificarea raportul efort-recompensă; 
- înlăturarea tuturor bariereler comunicaționale; 
- efectul statutului funcţiei să nu afecteze personalitatea, ideile și iniţiativele inovatoare ale 
subordonaţilor. 
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4.2.2. COMUNICAREA ÎN ECHIPĂ 
        Caracteristici ale comunicării în echipa/grup. O astfel de forma de muncă, în echipa sau 
grup, pentru a exista, este necesar ca membrii acestuia să comunice între ei. O parte din membrii 
echipelor sunt tineri: sunt dinamici şi operativi; au o puternică dorinţă de independenţă; sunt 
spontani în gândire şi acţiune; sunt receptivi şi maleabili; sunt uşor influenţabili; sunt neiertători 
faţă de cei ce-i dezamăgesc; au sentimentul de onoare foarte dezvoltat; 
Obiective. În cadrul echipei comunicarea are următoarele obiective: 
- evaluarea performanţelor obţinute; 
- informarea corectă şi la timp a membrilor echipei; 
- luarea deciziilor şi transmiterea acestora; 
- emiterea de opinii, informări, rapoarte de activitate si transmiterea acestora către cei 
interesaţi; 
- transmiterea directă, imediată a informaţiei solicitate de colaboratori şi nealterată a ideilor, 
propunerilor şi nemulţumirilor între membrii echipei; 
În procesul de comunicare în cadrul echipei, între emiţător şi receptor există mediul prin care 
se face transmiterea mesajului. Acesta poate deforma mesajul şi chiar procesul de înţelegere datorită 
unor perturbaţii care pot să apară (zgomot, posibilităţile de percepere ale receptorului, personalitatea 
emiţătorului etc.). 
        Tipuri de comunicare în cadrul echipei de muncă: verbală, scrisă, nonverbală; formală sau 
neformală; interpersonală; de grup (intragrup şi intergrup). 
        Comunicările din cadrul echipei sunt influenţate de: sensul comunicării (ascendent, 
descendent, orizontal, oblic); viteza şi ritmul de comunicare; calitatea mesajului; mărimea echipei (în 
grupurile mai mari se comunica mai greu); poziţia spaţială a membrilor echipei în procesul 
comunicării (ex. aşezarea "faţă în faţă"). 
        În cadrul echipei de muncă relaţia dintre leader/manager şi subordonat nu trebuie să se bazeze pe 
comenzi şi supunere ci pe dialog. Acest gen de dialog se numeşte relaţie de solicitare şi răspuns. 
        Prin solicitare leaderul/managerul va repartiza sarcini subordonaţilor pe măsura calificării lor 
şi chiar mai dificile, şi va controla modul de îndeplinire. În cazul în care constată anumite 
dificultăţi, va sprijini executantul în înlăturarea lor. Prin răspuns, managerul va răspunde repede şi 
sincer la problemele ridicate de subordonaţi. 
       Dacă se practică acest sistem de solicitare şi răspuns, comunicarea prin dialog în cadrul 
echipei de muncă îşi poate dezvolta funcţia sa de motivare. 
 
Tipologia comunicărilor în cadrul echipei de muncă. 
        În cadrul echipei de muncă au loc comunicări verticale, orizontale şi oblice. Tipurile de 
comunicare şi caracteristicile acestora: 
-Verticale descendente: transmit decizii, îndrumări, instrucţiuni etc. sub formă verbală sau 
scrisă; sunt cele mai răspândite; au loc continuu; anumite comunicări se fac direct managersubordonat, 
altele prin intermediari. 
-Verticale ascendente: transmit informaţii, opinii etc. de la subordonat la leader/manager; 
permit cunoaşterea felului în care se realizează sarcinile și stadiul lor de rezolvare; asigură 
feedbackul. 
-Orizontale: asigură comunicarea între membrii echipei de muncă situaţi pe acelaşi nivel 
ierarhic; se realizează prin informări, dialog sau şedinţe de lucru. 
-Oblice: permit pentru un timp scurt să se evite calea ierarhică; conduc la conflicte de 
competenţă; folosite pentru rezolvarea unor probleme urgente; uneori au caracter neformal. 

PRACTICӐ 
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     Discuții tip seminar pe baza materialului teoretic prezentat folosind ȋntrebӑri de tipul: 

- Ce reprezintӑ echipa de muncă, înţeleasă sub aspect de grup? (reprezintă un număr de persoane 
minimum două care realizează o activitate sau o acţiune comună) 

- Prin ce se caracterizează echipa de muncă? (existenţă unor relaţii socio-profesionale între membri; 
coeziunea între membri o constituie unul sau mai multe obiective comune care trebuie îndeplinite 
prin participarea tuturor membrilor; fiecare membru are un anumit rol, având îndatoriri, cât și 
drepturi, și obligaţii personale) 

- Prin ce se deosebesc echipele și grupurile de muncă?  (caracter permanent sau temporar, scop 
lucrativ;- operative: grupuri de specialişti cu menirea de consultanță; - formale: sunt modificate 
numai printr-o acţiune de restructurare; - informale: sunt create ad-hoc pe baza unor interese 
comune conduse de un leader.) 

- Care este tipologia comunicărilor în cadrul echipei de muncă? (Verticale descendente: transmit 
decizii, îndrumări, instrucţiuni etc. sub formă verbală sau scrisă; sunt cele mai răspândite; au loc 
continuu; anumite comunicări se fac direct managersubordonat, altele prin intermediari. -Verticale 
ascendente: transmit informaţii, opinii etc. de la subordonat la leader/manager; permit cunoaşterea 
felului în care se realizează sarcinile și stadiul lor de rezolvare; asigură feedbackul. -Orizontale: 
asigură comunicarea între membrii echipei de muncă situaţi pe acelaşi nivel ierarhic; se realizează 
prin informări, dialog sau şedinţe de lucru. -Oblice: permit pentru un timp scurt să se evite calea 
ierarhică; conduc la conflicte de competenţă; folosite pentru rezolvarea unor probleme urgente; 
uneori au caracter neformal.) 
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                                             MODULUL 5  
INTOCMIREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ ŞI DE RAPORTARE A ACTIVITĂŢII 
 
5.1. CRITERII DE EVIDENȚIERE A ACTIVITĂȚII, MUNCII DESFĂȘURATE 
        Evidența activității desfășurate de către operatorii MUCN este procesul de studiu a activităţi 
de muncă, în ceea ce priveşte munca în sine dar şi individul care o prestează, în scopul eficientizării 
acesteia. Evidența activității desfășurate este utilizată în domeniul operatorilor de pe mașinile cu 
comandă numerică pentru: orientarea, selecţia şi promovarea profesională, pregătirea profesională, 
organizarea muncii, evaluarea muncii, proiectarea muncii şi a locurilor de muncă, etc. 
        Pentru evidența activității desfășurate maistrul/inginerul șef utilizează o serie de metode și 
mijloace, unele cu caracter general cum ar fi: observaţia, ancheta, studiul de caz, analiza produselor 
activităţii, dar şi alt tip de metode preluate din psihologia muncii (precum, metoda timpilor şi a 
mişcărilor, metoda incidentului critic, analiza erorilor, lista de control, analiza postului). 
 
5.2 FIŞE TEHNOLOGICE 
5.2.1. Tehnologie şi normare 
        In această fişă se completează operațiunile la care trebuie supuse componentele unui produs, 
precum şi normele de timpi corespunzătoare. In fişa tehnologică vor putea fi completate: nr. fişă, 
tehnologia pentru articolul (se aleg sau se adaugă articole noi), cod intern/stas (a materiei prime 
cumpărate), calitate material, dimensiuni (se referă la dimensiunea la care începe prelucrarea 
produsului finit), STAS (referitor la acțiunile asupra produsului), observații, produsul finit (din care 
face parte articolul selectat), cod intern/STAS pentru acesta. 

 
        Se vor completa în tabel tehnologiile – denumire operații (ajustare, curățire, debitare 
etc.), descriere operație (procedura exactă), utilaj (maşina pe care este realizată operația), secția (se va 
completa după selectarea utilajului), scule, dispozitiv, verificatoare (instrumentele cu care se va realiza 
verificarea corectitudinii operației); se trece apoi la partea de normare, unde se 
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completează: numărul de minute/ore maşina (ajută la a observa dacă maşina a fost sau nu eficientă, 
prin numărul de ore totale lucrate, comparând cu numărul de ore disponibile pe maşină – practic se 
normează şi maşina), timp pregătire în min/ore, timp de prelucrare în min/ore, cantitatea (la o 
operațiune pot ieşi şi 2 piese deodată sau doar jumătate dintr-o piesă), timpii totali în min/ore, numărul 
de lucrători (timpii de normare pentru lucrător nu pot fi mai mici decât timpii de normare pentru 
maşina, iar când un om deserveşte 2 maşini, se va înregistra la număr lucrători valoarea 0.5). 
        Lotul optim este o componentă în strânsă legatură cu timpii de pregătire şi funcționează 
astfel: 
- este 1 – pentru fiecare piesă nou produsă, se va ține cont de timpul de pregătire introdus; este 
-mai mare de 1 – să spunem 10, pentru primele 10 produse realizate, timpul de pregătire va fi cel 
introdus, iar pentru a 11-a piesă, se va lua din nou în calcul timpul de pregătire. Dacă timpul de 
pregătire nu contează decât la începutul operațiunii, atunci se va introduce un lot optim mult mai mare 
decât cel dorit de realizat, astfel încât să nu se ajungă a se lua în calcul de mai multe ori (ex: la o 
maşină poate fi realizat un număr cât de mare de produse. 

 
        Partea de jos oferă fişei posibilitatea de a aplica bifa pentru tehnologie implicită – se referă 
la faptul că realizarea unui produs poate să aibă loc prin metode tehnologice diferite (poate fi făcut pe 
utilaje diferite); bifa va stabili că această tehnologie este cea recomandată pentru realizarea unui 
anumit produs. Fişa de măsurători este o listă în care se vor regăsi: denumire parametru controlat, 
valorile minime/maxime şi eventualele observații. Ea este folositoare pentru 
departamentul de control tehnic al calității. 
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5.2.2. Dosarul cu fişe tehnologice 
        In dosarul de fişe tehnologice vor fi afişate toate produsele care conțin fişe tehnologice. 
-Fişa măsurători – un tipizat unde se vor preciza ce verificări şi la ce cote trebuie realizate. 
-Fişa tehnologică se prezintă ca un format tipizat ce conține toate detaliile legate de operațiile 
pe care le suportă în procesul de fabricație un produs: operația (denumirea şi descrierea sa), secția, 
ore maşină, timpi de pregătire, timpi de execuție, utilajele/scule/verificatoare. La finalul acestei fişe va 
fi afişat, însumat, timpul total de execuție pentru produsul selectat (pe maşină, de pregătire, de 
execuție), precum şi persoanele responsabile – tehnolog şi normator. 

 
        In tabel sunt prezentate informații legate de: numărul de ordine, denumire articol, cod reper, 
lot optim, dimensiuni, calitate material, STAS, timp (minute şi ore), timp pregătire (minute şi ore), 
total ore/minute maşină, produs, cod produs finit, întocmitor, operator tehnologie (persoana care 
adaugă operațiile), data/ora op. tehnologiei, operator normare (persoana care adaugă normele de 
timp), data/ora op. normare. 
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        Recalcularea timpilor este necesară în cazul în care au fost aduse modificări timpilor de pe 
fişele tehnologice. Partea de jos a fişei prezintă detaliile pentru fiecare poziție din tabel. In fişa de 
normare se reiau indicațiile de lucru, la care adaugă timpii necesari pentru fiecare activitate. 
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In centralizatorul de poziții se afişează fişele tehnologice cu informațiile lor principale, în 
format tabelat. In acest tabel se înscriu următoarele rubrici: categoria (de muncă), operațiile, 
utilajele, secția, sculele, dispozitivele, verificatoarele, meseria, timp de pregătire, timp unitar, ore 
maşină 

 
 
Tehnologii de lucru 
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        In nomenclatorul de operații tehnologice se prezintă toate operațiile la care pot fi supuse 
produsele în procesul de fabricație (ex: ajustare, ambutisare, calibrare, debitare etc.) 
        In nomenclatorul de utilaje se prezintă toate utilajele folosite în firmă pentru realizarea 
producției. 
        Tabelat sunt prezentate: numele utilajului, secția, numărul utilajului, ore maşină disponibile 
(de obicei numărul de ore lunare), total cheltuieli fixe (amortizarea) şi tarif oră/maşină. 
In nomenclatorul de scule sunt incluse toate sculele pe care firma le foloseşte pentru 
fabricarea produselor (burghiu, pilă, tarod, freză etc). Denumirile sculelor pot fi aranjate în ordine 
alfabetică. 
        In nomenclatorul de dispozitive sunt incluse toate dispozitivele pe care firma le foloseşte 
pentru a confecționa diferite produse (ex: dispozitive de debitat, dispozitive îndoire, de strunjit, 
ştanță, dorn etc.). 
        In nomenclatorul de verificatoare sunt incluse toate instrumentele de verificare pe care firma 
le foloseşte (ex: şubler, ruletă, echer, manometru, micrometru etc.). 
 

 

PRACTICӐ 

             Se vor completa de cӑtre elevi diverse documente procurate la momentul oportun. 

 

 

 

MODULUL 6 

 
PLANIFICAREA ACTIVITATII PROPRII ŞI ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA 

 
6.1. PLANIFICAREA ACTIVITATII DIN PERSPECTIVA MANAGERIALA 

 
Planificarea activitatii poate fi privita din doua puncte de vedere, cel al managerului si cel al 

lucratorului. Primul ar fi acel punct de vedere al managerului. Pentru a functiona bine, o 
intreprindere trebuie sa fie planificata corespunzator. Asta inseamna a avea in vedere cateva 
activitati de planificare-prevedere cum ar fi: 

- previziunea asupra viitorului intreprinderii, a pietei de desfacere a produselor, a locatiei de 
mediu in care se desfasoara activitatea si a posibilitatilor de dezvoltare; 

- elaborarea unor programe de activitate care sa tina cont de posibilitatile proprii si de 
cerintele pietii. Aceste programe trebuie transmise la toate nivelele de organizare pentru a putea fi 
testate (un fel de feed-back) chiar si la membrii intreprinderii care vor transpune planul respectiv in 
realitate; 

- pentru meseriile importante se pot stabili chiar profesiograme cu sarcinile, cunostintele 
profesionale necesare, tehnologiile necesare, sculele, etc. 

In functie de aceste planuri se va face aprovizionarea cu materii prime, materiale, 
echipamente necesare astfel incat sa se evite golurile de aprovizionare dar si stocurile generatoare 
de cheltuieli inutile. Tot in concordanta cu planificarea se face pregatirea si scolarizarea 
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personalului astfel incat acesta sa fie perfectionat in permanenta si la curent cu noutatile din 
domeniul specific. Un aspect din ce in ce mai important de care un bun manager trebuie sa tina 
seama este evitarea stresului in randul salariatilor. 

 
6.2 . PLANIFICAREA ACTIVITATII DIN PERSPECTIVA LUCRATORULUI 

 
Un alt punct de vedere asupra planificarii activitatii este cel al salariatului, al lucratorului. 

Acesta trebuie sa-si dezvolte in timp niste automatisme. Astfel, la inceperea lucrului, muncitorul, 
echipat corespunzator cu echipament de protectie, va face intai o verificare a utiljului atat mecanic 
(stare generala, sisteme de protectie, de ungere, etc.) cat si electric (cabluri de alimentare, 
impamantari, butoane de oprire in regim de urgenta, etc.). Apoi va studia atent documentatia piesei 
de executat (desenul de executie) si in functie de acesta va alege corect sculele ce urmeaza a fi 
folosite asezandu-le in apropiere fara a aglomera locul de munca.Daca piesa este complexa 
necesitand o executie de lunga durata se vor lua numai sculele ce vor fi folosite in ziua respectiva. 
Starea sculelor trebuie atent examinata, cele uzate trebuind sa fie inlocuite. Apoi in timpul lucrului 
sunt necesare alte automatisme menite sa elimine timpii morti cum ar fi consultarea periodica a 
documentatiei de executie, evacuarea periodica a deseurilor atunci cand masina poate lucra 
nesupravegheata, alimentarea cu materiale de lucru si sdv-uri, stocarea produselor finite, etc. 

In timpul lucrului un salariat are o serie de obligatii cum ar fi: 
- sa nu paraseasca inutil locul de munca, mai ales daca utilajul este pornit; 
- sa foloseasca complet timpul de lucru acordat; 
-sa respecte indicatiile primite in legatura cu executia piesei si sa economiseasca materialul; 
-sa pastreze ordine si curatenie la locul de munca; 
-sa respecte regulile de securitate a muncii. 
La terminarea lucrului se va curata locul de munca, se vor efectua diverse operatii de 

intretinere a utilajului (ungeri, curatiri), se vor curata sdv-urile si se vor aranja in dulapuri sau alte 
locuri special amenajate. La fel si echipamentul de protectie. 
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6.3. ORGANIZAREA LOCULUI  DE MUNCA 

 
In ce priveste organizarea locului de munca s-ar putea spune cateva lucruri mai importante. 

Intai sa definim ce este acela un loc de munca. Este un loc in incinta unei unitati care cuprinde 
posturi de lucru unde muncitorii isi pot desfasura activitatea productiva, adica acel spatiu din 
intreprindere in care muncitorul, fie individual, fie in echipa, folosind mijloacele de productie, 
transforma obiectele muncii in bunuri de consum sau orice alte obiecte dorite. Activitatea unui 
lucrator la locul de munca trebuie sa fie conforma cu pregatirea personala dar si cu sarcinile impuse 
de angajator, in armonie cu activitatea celorlalti lucratori. De aceea cand se proiecteaza locurile de 
munca se au in vedere o serie de lucruri nu numai in ce priveste asigurarea unui flux tehnologic 
generator de productivitate dar si niste metode de munca menite sa reduca monotonia unui ritm de 
munca determinat si o pozitie a lucratorului care sa produca un minim de oboseala fizica astfel incat 
sa se evite imbolnavirile profesionale sau accidentele de munca. 

Stiinta care se ocupa cu astfel de organizare a locurilor de munca se numeste ergonomia 
muncii si a aparut ca stiinta odata cu industrializarea accentuata, adica prin anii `50. Ea tine cont, in 
studiul organizarii locurilor de munca, atat de factorii fizici cat si de cei psihici si sociali ce 
actioneaza asupra omului in timpul muncii. 

Ergonomia studiaza omul fata in fata cu solicitari cum ar fi conditiile de mediu la locul de 
munca motivatia muncii dar si relatiile dintre lucrator si colectiv, dintre individ si societate.Ea 
urmareste sa puna in armonie cele trei elemente de baza ale productiei adica forta de munca 
obiectul muncii si mijloacele de munca incat sa fie asigurate conditii de munca optime care sa dea 
senzatia unei stari fiziologice bune,cu un consum de energie minim. In organizarea unei 
intreprinderi sau a unei sectii dintr-o intreprindere se porneste deci de la organizarea ergonomica a 
locurilor de munca. 

Locurile de munca pot fi de mai multe feluri daca dorim sa le clasificam. 
Daca avem in vedere tipul productiei ele pot fi locuri de munca pentru productia de serie 

mare, mijlocie, mica sau unicate. Daca avem in vedere gradul de mecanizare ele pot fi locuri de 
munca mecanizate total, partial, sau locuri cu munca manuala. Mai pot fi colective sau individuale, 
mobile sau fixe, de baza sau auxiliare, etc. Oricum ar fi aceste locuri de munca, ele trebuie sa 
respecte niste principii ergonomice de baza: 

- sa asigure o pozitie comoda a corpului, capului, coloanei vertebrale a lucratorului prin 
pozitionarea corecta si la inaltimea adecvata a obiectelor muncii; 

- concomitent cu urmarirea pasiva a functionarii utilajelor sa se desfasoare pe cat posibil si 
unele activitati manuale pentru evitarea monotoniei si a somnului; 

- activitatea manuala se va desfasura pe cat posibil cu ambele maini; 
- se vor reduce la minim deplasarile prin amplasarea corecta a utilajelor, a spatiilor de 

depozitare a materialelor si produselor; 
- se va tine cont de gravitatie in organizarea operatiilor de munca. 
In fig. 6.1 este schematizat un posibil loc de munca. Sunt marcate cu cercuri zonele de 

actiune ale lucratorului pentru fiecare mana, indoita si intinsa. Se pot observa trei zone clare de 
actiune: 

-zona 1 in imediata apropiere a lucratorului in care el isi asaza piesa si sculele cu care 
lucreaza in momentul respectiv, intr-o pozitie comoda, cu mainile usor flexate pentru a nu obosi; 

-zona 2 in care ajunge cu mana intinsa si in care isi va aseza sculele necesare in momente 
ulterioare celui prezent; 

-zona 3 in care isi va aseza sculele folosite mai rar, dar totusi necesare. 
In perfectionarea orgaizarii locurilor de munca se are in vedere dotarea tehnica adica 

asigurarea de utilaje cat mai peformante dar si dotarea organizatorica adica acea dotare cu mobilier 
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ergonomic, cu mijloace de semnalizare si informare si cu obiecte igienico sanitare. Un aspect 
important in organizarea locurilor de munca il constituie organizarea mentenantei echipamentelor 
printr-un plan de reparatii de intretinere stabilit astfel ca timpul de functionare utila a 
echipamentelor sa aiba o pondere cat mai mare in timpul total de activitate. Aprovizionarea cu 
materiale si sdv-uri trebuie facuta ritmic deasemenea dupa un plan. Se va tine cont in organizarea 
locurilor de munca pe echipe sau individual de specializare si de o cat mai buna cooperare intre 
compartimente pentru ca timpul de raspuns intre solicitarile reciproce sa fie minim. 

 
Fig.6.1. Explicativa privind intinderea maxima si normala a bratelor individului in timpul 
lucrului. 

 
        Un alt aspect important il constituie stabilirea unor timpi de odihna, a unor minipauze de 
lucru in care muncitorii sa-si poata schimba pozitia corpului pentru evitarea oboselii fizice. La 
locul de munca este bine sa se afle doar materialele si dispozitivele sau sculele care sunt folosite in 
momentul respectiv pentru evitarea aglomerarii, stabilind locuri fixe pentru depozitarea acestora 
dupa principiul ca cele folosite mai des se pun mai aproape, cele folosite mai rar mai departe. 

           Iluminatul local trebuie sa fie bun, cat mai apropiat de iluminatul natural. 
        Efectul noxelor trebuie cat se poate de mult diminuat prin asigurarea unei cat mai bune 
ventilari a aerului. Si nu in ultimul rand, locul de munca trebuie sa aiba un aspect pe cat posibil 
placut pentru a se crea lucratorului o buna dispozitie si ideea de a se simti bine. 

 

PRACTICӐ 

             Exemple cu locuri de muncӑ deja organizate 

             Discuții tip seminar despre posibilitatea optimizӑrii organizӑrii acestor locuri 
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MODULUL 7 

 
APROVIZIONAREA LOCULUI DE MUNCA CU MATERIALE SI SEMIFABRICATE 

 
7.1. GENERALITATI 

 
Produsele obţinute prin metalurgie extractivă se numesc lingouri şi au de regulǎ forme 

simple. Lingourile pot fi prelucrate prin retopire sau prin turnare în forme speciale, obţinându-se 
piese turnate care apoi se prelucrează prin aşchiere sau se deformează plastic prin procedee 
industriale specifice metalurgiei prelucrătoare (laminare, forjare, trefilare, etc.) obţinându-se 
produse metalice utile, semifabricatele (profile, table, ţevi, bare, sârme) care sunt supuse altor 
procedee industriale de prelucrare printre care se numǎrǎ şi prelucrǎrile prin aşchiere. Materialele 
folosite în industria prelucrǎrilor prin aşchiere sunt cel mai adesea aliajele fier-carbon. 

Fierul este un metal de culoare cenuşie având densitatea d=7860 kg/m3, duritate 60...70 HB, 
rezistenţă mecanică medie R=200...250 N/mm2, plasticitate A=50%, temperatura de topire de 
1539°C şi cea de fierbere de 2880°C. 

Carbonul este un element nemetalic care se găseşte în natură sub formă cristalină, ca 
diamant sau ca grafit. Acesta se dizolvă foarte uşor în fierul lichid, formându-se astfel soluţii 
lichide. Carbonul se întâlneşte în aliajele din fier-carbon solidificate, fie dizolvat în fier (soluţii 
solide), fie legat de acesta, în compusul definit de formula chimica Fe3C, numit cementită, care are 
o reţea cristalină complicată şi care corespunde aliajului cu 6,67%C, sau, ca atare, sub formă de 
grafit. 

Oţelurile sunt aliajele care conţin până la 2,14%C şi se caracterizează prin faptul că pot fi 
deformate plastic la cald sau la rece, prin tehnica presǎrii sau lovirii, fără să se rupă. Dupǎ 
conţinutul de carbon, oţelurile se clasifică în: 
- oţeluri hipoeutectoide, care conţin un procentaj de carbon de până la 0,77%C; 
- oţeluri eutectoide, care conţin carbon în jur de 0,77%C; 
- oţeluri hipereutectoide, care conţin un procentaj de carbon cuprins între 0,77 şi 2,14%C. 

Fontele au un conţinut de carbon cuprins între 2,14 şi 6,67%C şi sunt mai dure, neputând fi 
astfel deformate plastic. Aceste aliaje se mai numesc şi fonte albe deoarece, în spărtură proaspătă, 
au cristale de culoare albă-argintie. In practicǎ, atât oţelurile cât şi fontele tehnice conţin pe lângǎ 
fier şi carbon şi alte elemente. Dintre acestea, siliciul, manganul, fosforul şi sulful sunt principalele 
elemente gǎsite în fontele şi oţelurile tehnice. Ele sunt prezente în proporţii relativ mici (de ordinul 
sutimilor sau al zecimilor de procent) în compoziţia aliajelor feroase, influenţând astfel într-o 
anumitǎ măsură cristalizarea, structura şi  proprietăţile acestora. 

Oţelul se obţine în cuptoare Siemens-Martin din fonta brutǎ lichidǎ care se toarnă în 
lingotiere, obtinându-se în final, după solidificare, lingourile. O parte din fonta brută se toarnă în 
calupuri mici, care sunt expediate la întreprinderile constructoare de maşini (sau chiar în cadrul 
combinatelor siderurgice) pentru a fi utilizate - prin retopire - la elaborarea fontei cenuşii şi a 
oţelurilor destinate turnării în piese. Lingourile din oţel se reîncălzesc şi se transformă, prin 
deformare plastică la cald, în produse laminate. Acestea sunt de douǎ tipuri: semifabricate-blumuri, 
sleburi, ţagle, platine (Fig.7.1); produse laminate finite-profile, table, ţevi  
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Fig.7.1. Secţiuni prin semifabricate din oţeluri laminate la cald [1]: 
1- blum; 2 - sleb; 3- ţaglă ; 4 - platină. 

 
Blumurile,  cu  o  secţiune  pǎtratǎ  de  150...400  mm  se  obţin  prin  laminarea  la  cald  a 

lingourilor mari sunt destinate laminării sau forjării. 
Sleburile (bramele) au secţiunea 180/70 mm se folosesc pentru relaminarea în table groase, 

platbande şi platine. 
Ţaglele au secţiune pătrată 40...140 mm sau dreptunghiulară  140…280 /35…70 mm sau 

rotundă şi se folosesc pentru relaminarea în bare, benzi, ţevi sau pentru forjarea de piese. 
Platinele sunt produse cu secţiune dreptunghiulară plată 200…280/ 6…30 mm 

şi se folosesc pentru relaminarea în table subţiri. 
Profilele simple sau bare şi profile fasonate au secţiune de formă simplă (fig.7.3a - rotundă, 

pătrată, dreptunghiulară etc.) sau secţiuni complexe (fig.7.3b - oţel cornier, oţel U, şine etc.). 
Tablele pot fi table groase şi platbande (grosime 4 - 40 mm) şi table subţiri (grosime 0,20 - 4 

mm). 
Ţevile laminate la cald au diametrele cuprinse între 25 şi 600 mm. 

 

 
Fig.7.2. Produse laminate profilate [1]: 1- oţel rotund; 2- oţel pătrat; 3- oţel lat; 4- oţel semirotund; 

5-oţel corniere; 6-oţel H, I; 7- oţel U. 
 

7.2 FONTE 
 

Fontele brute (de primă fuziune) se obţin în furnal prin reducerea minereurilor de fier cu 
ajutorul cocsului. Ele au 3,5 - 4,5%C şi sunt fonte brute nealiate (în care elementele însoţitoare - 
siliciu şi mangan - nu depăşesc 5% fiecare) şi fonte brute aliate (în care, conţinutul fiecăruia dintre 
aceste elemente depăşeşte 5%). În plus, fontele brute mai conţin circa 0,06%S şi 0,15-1,20%P. 

Fontele brute nealiate sunt folosite în obţinerea oţelului în cuptoare Siemens-Martin, în 
cuptoare electrice sau în convertizoare şi se numesc fonte de afinare, sau pentru retopire şi turnare 
în piese (fonte brute de turnătorie). 

Fontele turnate în piese sunt aliaje industriale care se obţin prin retopirea fontelor brute la 
turnătorie în cubilouri sau în cuptoare rotative şi sunt destinate turnării în piese. Acestea au un 
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conţinut de C cuprins între 2,14 şi 4,3%C, precum şi proporţii relativ mari de elemente însoţitoare, 
respectiv: 0,5—3,5% Si; 0,3—1,5% Mn; < 0,15%S şi < 0,5%P. 

Fontele albe conţin proporţii mai mici de elemente însoţitoare (în special siliciu) şi au 
carbonul legat de fier sub formă de cementită. Din această cauză, ele au culoare albă în spărtură, 
sunt dure, fragile, nedeformabile şi neprelucrabile prin aşchiere. 

Fontele pestriţe nu au utilizări specifice. 
Fontele cenuşii sunt cele mai utilizate. Ele conţin proporţii mari de siliciu(peste 1,5%) iar 

corbonul este sub formă de grafit ce are formă lamelară sau nodulară. 
Fontele cu grafit lamelar se numesc fonte cenuşii obişnuite, deoarece se obţin prin retopirea 

simplă a fontei de primă fuziune. Fontele cu grafit nodular se obţin prin retopirea fontei de primă 
fuziune, urmată de tratarea fontei lichide cu cantităţi foarte mici de magneziu. 

Fontele cenuşii sunt rezistente la uzură iar datorită efectului de autoungere pe care îl asigură 
grafitul ele sunt utilizate şi ca fonte antifricţiune. De asemenea o proprietate importantă a fontelor 
cenuşii este capacitatea lor de a amortiza vibraţiile. 

 
Grafitul, care este uşor, reduce densitatea masei de bază, fontele cenuşii feritice având 

densitatea mai mică (6,6 — 6,8 g/cm3) decât cele perlitice (7,2—7,4 g/cm3). Grafitul este cel care 
reduce şi coeficientul de dilatare liniară al fontelor cenuşi. 

In schimb grafitul măreşte puţin conductibilitatea termică şi reduce foarte mult 
conductibilitatea electrică a fontelor cenuşii. Fontele cenuşii sunt feromagnetice, proprietate pe care 
o pierd prin încălzire la 770°C, când devin paramagnetice (slab atrase de câmpul magnetic). 

Fluiditatea fontelor creşte cu creşterea conţinutului de fosfor şi este maxim la conţinut de 
carbon eutectic ~ 4,3% C. Ele pot fi, de asemenea, foarte bine prelucrate prin aşchiere deoarece 
grafitul uşurează ruperea aşchiilor. Fontele cenuşii se utilizează pe scară largă atât la turnarea de 
piese cu configuraţii simple dar şi complicate în construcţia de maşini (chiulase de motoare, 
rotoare de pompe de apă etc). 

Fontele au fost simbolizate, conform STAS 568-82 cu literele Fc urmate de un grup de cifre 
care indică rezistenţa minimă la tracţiune exprimată în N/mm2 (de exemplu Fc150 simboliza o fontă 
cu Rm ≥ 150 N/mm2) iar fontele cu grafit nodular au fost simbolizate cu literele Fgn urmate de 
două numere, dintre care primul reprezintă rezistenţa minimă la tracţiune, exprimată în 
N/mm2, iar celălalt, alungirea la rupere (exemplu Fgn 450-5 reprezintă Rm ≥ 450 N/mm2 şi A ≥ 
5%). 

După anul 1992 s-a trecut la standardizarea după normele europene. 
În prezent sistemul de simbolizare alfanumerică şi numerică pentru fonte este dată de SR EN 

1561: 1999. 
Fontele maleabile sunt obţinute din fonte albe supuse tratamentului termic numit recoacere 

de maleabilizare prin care, la temperaturi înalte pe o durată mare (50-100 ore) grafitul se 
descompune făcând ca fontele maleabile să aibă o alungire satisfăcătoare (A = 6...12%, pentru 
fontele feritice, şi 2 - 6% pentru fontele perlitice), putându-se îndoi la rece  până la unghiuri de 30 
- 45°, fără să se rupă. Fontele maleabile se folosesc la fabricarea pieselor care funcţionează în 
condiţii de şocuri şi vibraţii. 

 
7.3 OŢELURI 

 
In funcţie de compoziţia chimică, oţelurile se clasifică astfel: 
- oţeluri nealiate sau oţeluri carbon care conţin numai fier, carbon şi elemente însoţitoare în 

cantităţi obişnuite; 
- oţeluri aliate, care, pe lângă fier, carbon şi elemente însoţitoare, conţin şi alte elemente 

adăugate în mod intenţionat, numite elemente de aliere sau de adaos cum ar fi: Cr, Ni, W, Mo, V, 
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Ti etc. 
După  destinaţie, oţelurile se clasifică în: - oţeluri pentru construcţii, destinate construcţiilor 

metalice şi construcţiilor de maşini; 
- oţeluri pentru scule; 
- oţeluri  cu  destinaţie  specială  (pentru  arcuri,  pentru  rulmenţi,  oţeluri  inoxidabile  şi 

anticorosive etc). 
După modul de prezentare oţelurile pot fi: 
- oţeluri laminate la cald şi oţeluri forjate (deformate plastic la cald); 
- oţeluri turnate în piese. 

Proprietăţile oţelurilor carbon în special al celor nealiate sunt influienţate, în cea mai mare 
măsură, de conţinutul de carbon care determină şi structura lor. Densitatea oţelurilor scade uşor cu 
creşterea conţinutului de carbon astfel, oţelul cu 0,06%C are d =7,871 g/cm3, iar oţelul cu 0,44%C 
are d =7,843 g/cm3. Rezistivitatea electrică a oţelurilor creşte puternic cu conţinutul de carbon. 

Din punct de vedere al influenţei carbonului asupra durităţii, oţelurile se mai pot clasifica în: 
oţeluri moi (< 0,25%C; 80 -140HB); oteluri semidure (0,25-0,60%C; 140 -200HB); oteluri dure 
(0,60-0,90%C;  200-250HB); oţeluri extradure (0,90-1,40%C; 250-300HB). 

 
Odată cu creşterea conţinutului de carbon, cresc proprietăţile de rezistenţă (HB, Rm) însă 

scade rezistenţa la şoc şi plasticitatea. Oţelurile au proprietăţi de turnare inferioare celor  ale 
fontelor. Punctele de topire înalte şi fluiditatea relativ redusă fac dificilă turnarea din oţel a pieselor 
cu pereţi subţiri. Prelucrabilitatea prin aşchiere a oţelurilor depinde, în cea mai mare măsură, de 
structură. 

Oţelurile moi, cu multă ferită în structură, se aşchiază greu, deoarece tăişul sculei se lipeşte 
de piesă, aşchia se detaşează foarte greu, suprafaţa de prelucrare este rugoasă. Odată cu apariţia 
perlitei în structură, condiţiile de aşchiere se îmbunătăţesc; aşchia devine fragilă şi detaşabilă, 
suprafaţa prelucrată este netedă. O dată cu aceasta însă creşte şi uzura sculei aşchietoare, astfel încât 
oţelurile dure şi extradure se aşchiază neeconomic. Pentru îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin 
aşchiere a acestor oţeluri se aplică tratamente termice speciale, care transformă perlita lamelară în 
perlită globulară. Pentru construcţii metalice se folosesc, de obicei, oţeluri moi, deoarece ele trebuie 
să fie sudabile şi deformabile la rece prin îndoire. Pentru construcţiile de maşini (construcţii 
mecanice), în afară de oţeluri moi se utilizează şi oţeluri semidure. Oţelurile pentru construcţii sunt 
deci oţeluri care conţin o cantitate de carbon sub 0,6 % C. In funcţie de cerinţele impuse, ele pot fi: 
oţeluri de uz general şi oţeluri carbon de calitate. 

Oţelurile de uz general pentru construcţii se caracterizează prin aceea că se folosesc ca 
atare, sub formă de produse laminate la cald, fără prelucrări prin aşchiere. 
Principala caracteristică a oţelurilor carbon obişnuite este rezistenţa la rupere prin tracţiune (Rm) în 
stare de livrare. Datorită acestui fapt, prin STAS 500/2-88, aceste oţeluri se notau prin simbolul OL 
(oţel laminat la cald), urmat de un grup de cifre care indică rezistenţa minimă la rupere (de 
exemplu, OL37 reprezintă un oţel carbon obişnuit cu Rm>370 N/mm2. 

Oţelurile carbon de calitate sunt acelea la care se garantează compoziţia chimică şi 
proprietăţile mecanice de bază.(limita de curgere , rezistenţa la rupere Rm, alungirea A5, gâtuirea Z 
şi rezilienţa KCU), însă numai în stare de tratament termic, deoarece oţelurile carbon de calitate nu 
se utilizează în stare de livrare. 

Oţelurile-pentru prelucrare pe masini-unelte automate fac parte din categoria oţelurilor cu 
destinaţie specială şi sunt sunt oţeluri moi sau semidure în care se prevede un conţinut de sulf mai 
mare (0,08—0,30%S), cu scopul de a se obţine o aşchie mai fragilă, uşor detaşabilă la prelucrarea 
prin aşchiere. 

Tot din aceeaşi categorie fac parte şi oţelurile pentru construcţia cazanelor şi a 
recipientelor sub presiune, notate cu R sau K, livrate sub formă de table groase şi care se 
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prelucrează prin deformare la rece (îndoire, bordurare) şi prin sudare, întrucât sunt oteluri moi 
având conţinutul de carbon cuprins între 0,09 şi 0,33%C. 

Oţelurile carbon pentru scule sunt oţeluri dure şi extradure. Datorită conţinutului mare de 
carbon (0,7-1,4% C), aceste oţeluri pot fi aduse în condiţii de rezistenţă mare la uzare prin frecare. 
Oţelurile carbon pentru scule se notează cu simbolul OSC, urmat de un număr alcătuit din una sau 
doua cifre care indică conţinutul mediu de carbon, în zecimi de procent; de exemplu, OSC 9 repre- 
zintă un oţel pentru scule cu 0,9%C; OSC 13, oţel pentru scule cu 1,3%C etc. 

Oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (OSC7, OSC8, OSC9) se folosesc la fabricarea 
sculelor pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor nemetalice (lemn, hârtie) sau a metalelor şi a 
aliajelor neferoase, precum şi a sculelor pentru prelucrarea prin presare, lovire şi tăiere la rece fără 
aşchiere (poansoane, matriţe, filiere, scule de îndoire şi răsucire etc). Oţelurile hipereutectoide 
(OSC10, OSC12, OSC13) se folosesc la fabricarea sculelor (cuţite, burghie, freze) pentru aşchierea 
materialelor cu durităţi mici (alame, bronzuri, fonte cenuşii, oţeluri moi), a dălţilor etc. 

Există şi în grupa oţelurilor carbon pentru scule oţeluri cu destinaţie specială. Astfel, pentru 
fabricarea pilelor se folosesc oţeluri semidure (pentru pilirea materialelor nemetalice) şi oţeluri dure 
şi extradure (pentru pilirea materialelor metalice). Aceste oţeluri se notează (conform STAS 1669- 
85) cu simbolul OSP (oţel pentru pile), urmat de un număr care reprezintă conţinutul mediu de 
carbon în zecimi de" procente (de exemplu, OSP6 cu 0,6% C, OSP12 cu 1,2% C etc). 

 
Dupa cum am mai spus in construcţiile de maşini pe scară largă se folosesc piesele turnate din 

fontă cenuşie. Cu toate acestea, piesele de la care se cere şi o anumită plasticitate, tenacitate şi 
rezilienţă se toarnă din oţeluri carbon sau aliat. 

Oţelurile carbon turnate în piese (STAS 600-82) sunt oţeluri moi sau semidure. Ele se notează 
cu simboluri OT (oţel turnat), urmat de un grup de două numere, dintre care primul reprezintă 
rezistenţa minimă la rupere prin tracţiune, iar celălalt, grupa de calitate. 

La grupa 1 de calitate se garantează numai rezistenţa la rupere şi alungirea, la grupa 2 se 
garantează şi limita de curgere, iar la grupa 3 se garantează în plus gâtuirea şi rezilienţa. Din aceste 
oţeluri se toarnă organe de maşini cum ar fi roţi, arbori, pistoane, cilindri şi alte piese în mişcare sau 
cu forme complicate, mai uşor de realizat prin turnare decât prin alte procedee de prelucrare. 

Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin pe lângă elementele de bază şi alte elemente 
adăugate intenţionat pentru schimbarea structurii şi a proprietăţilor materialului. In funcţie de 
cantitatea în elemente de aliere, oţelurile şi fontele pot fi slab aliate (< 2,5% elemente de aliere), 
mediu aliate <2,5 —10% elemente de aliere) şi înalte aliate (> 10% elemente de aliere). 
Oţelurile slab aliate au duritatea şi rezistenţa mai mari decât ale oţelurilor nealiate cu acelaşi 
conţinut de carbon. 

În structura oţelurilor aliate apar modificări structurale odată cu creşterea conţinutului de 
elemente de aliere. În afară de ferită, perlită şi cementită apare şi troostita, bainita sau martensita, 
singuri sau împreună, care au proprietăţi diferite de ale celor normali, fiind în general mai duri şi 
mai rezistenţi, însă ceva mai puţin plastici şi cu rezistenţă la şoc mai redusă. 

In cazul oţelurilor înalt aliate se observă modificări importante de structură şi de proprietăţi. 
Conţinuturi mari de elemente de aliere, cum sînt cromul şi wolframul, fac ca ledeburita să se 
formeze în conţinuturi mai mici de 2,14%C şi să devină forjabilă la cald. Oţelurile înalt aliate care 
au în structură ledeburita se numesc oţeluri ledeburitice. Prin adăugarea unor elemente cum ar fi 
Si, Cr, Mo, W, V, Ti, oţelurile capătă o structură complet feritică la temperatura ambiantă; de aceea, 
ele se numesc oţeluri feritice. Proprietăţile oţelurilor şi ale fontelor cu structuri speciale sunt deo- 
sebite de ale celor cu structuri obişnuite. 

Astfel, oţelurile ledeburitice au rezistenţă mare la uzură, chiar la temperaturi înalte, deoarece 
conţin carburi aliate foarte dure şi stabile. Oţelurile şi fontele austenitice, ca şi cele feritice sunt 
foarte rezistente la coroziunea agenţilor chimici (oţeluri şi fonte anticorosive), precum şi la 
solicitările mecanice la temperaturi înalte (oţeluri şi fonte refractare) etc. Oţelurile aliate se toarnă, 
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se forjează, se aşchiază şi se sudează mai greu decât cele nealiate. In funcţie de scopul în care sunt 
folosite, oţelurile aliate se împart, ca şi otelurile carbon, în următoarele grupe: oţeluri pentru 
construcţii; oţeluri pentru scule; oţeluri  speciale. 

Oţelurile aliate pentru construcţii sunt, în general, oţeluri slab aliate. Prin STAS 791-88 ele 
sunt simbolizate prin elementele de aliere componente şi două grupe de număre a câte două cifre. 
Cele situate în faţa simbolului reprezintă conţinutul mediu de carbon în sutimi de procent, iar cele 
situate în urma simbolului indică conţinutul, în zecimi de procent, al principalului element de aliere 
–aflat în simbol ultimul. Literele folosite pentru desemnarea elementelor aliere sunt următoarele: 
Mn - mangan, Si- siliciu, Cr - crom, Ni - nichel, Mo - molibden, W - wolfram, V- vanadiu, Ti - 
titan; de exemplu 34 MoCrNi16 reprezintă un oţel cu 0,34%C şi 1,6%Ni ; 

Oţelurile aliate pentru scule sunt oţelui slab, mediu şi înalt aliate, în funcţie de categoria 
sculei construite. Din oţelurile slab şi mediu aliate se construiesc scule de deformare şi scule 
pneumatice (poansoane, matriţe, dălţi pneumatice, pistoane pentru ciocane pneumatice etc); ele au 
un conţinut mediu de carbon corespunzător oţelurilor semidure (0,25—0,6%C), necesar pentru a 
asigura rezistenţa la şoc. 

Simbolurile acestor oţeluri cuprind un grup de litere, care indică elementele de aliere 
componente, şi un număr format din două cifre, care reprezintă conţinutul mediu al elementului de 
aliere principal aflat ultimul din simbolul literal, în zecimi de procent; de exemplu, oţelul CVW 50 
conţine crom, vanadiu şi wolfram; principalul element de aliere este wolframul, conţinutul mediu de 
oţel fiind de 5%. Acest oţel dar şi altele cum ar fi C15, MCW14 etc, se folosesc la fabricarea de 
cuţite, burghie, freze pentru aşchierea normală a materialelor metalice relativ moi (îndeosebi 
neferoase). Se folosesc după un tratament termic de călire urmată de revenire joasă. 

Tot din categoria oţelurilor aliate pentru scule fac parte şi oţelurile rapide care sunt înalt 
aliate cu wolfram sau molibden şi sunt notate cu literele Rp urmate de un număr de ordine al mărcii. 
Cel mai reprezentativ oţel rapid este oţelul Rp3, care are 0,8%C şi este aliat cu 18%W, 4%Cr şi 
1%V. 

Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri mediu şi înalt aliate, din această grupă făcând parte 
oţelurile inoxidabile şi anticorozive, refractare şi cele cu proprietăţi magnetice şi electrice deosebite. 
Oţelurile inoxidabile şi anticorozive sunt acelea care nu se oxidează şi nu se corodează sub acţiunea 
substanţelor chimice. Reprezentantul oţelurilor inoxidabile este 10NiCr180 care este un oţel care 
conţine sub 0,1%C, 8%Ni elementul principal de aliere fiind Cr în proporţie de 18%. 

 
 

7.4 SEMIFABRICATE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PRELUCRARE PRIN 
AŞCHIERE 

 
Pentru obţinerea unei piese cu formă geometrică bine determinată, mărginită de suprafeţe cu o 

anumită netezime şi anumite dimensiuni, se pleacă de la un semifabricat. Semifabricatul este o 
bucată de material sau o piesă brută, care a suferit o serie de prelucrări mecanice sau termice, dar 
care necesită în continuare alte prelucrări pentru a deveni piesă finită. Aceasta rezultă în urma 
prelucrării semifabricatului, respectându-se condiţiile impuse prin desenul de execuţie (formă, 
dimensiuni şi toleranţe, calitatea suprafeţelor etc). Semifabricatul supus prelucrării prin aşchiere 
are, de regulă, una sau mai multe dimensiuni mai mari decât cele ale piesei finite, surplusul de 
material care trebuie îndepărtat prin aşchiere numindu-se adaos de prelucrat. Cu cât un semifabricat 
are mai multe suprafeţe identice cu cele ale piesei finite, iar adaosul de prelucrare este redus la 
minimum, cu atât semifabricatul este mai bun din punt de vedere economi. 

Adaosul de prelucrare se înlătură în una sau mai multe treceri, în funcţie de mărimea sa. La 
prelucrarea prin aşchiere se utilizează semifabricate obţinute prin: laminare (bare, profile, sârme, 
benzi etc.); turnare; forjare liberă; forjare în matriţă (matriţate); metalurgia pulberilor; presare la 
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rece. O caracteristică importantă a semifabricatelor este precizia obţinută prin fabricare, cele 
matriţate, cele presate din pulberi şi cele turnate având o precizie ridicată. Alegerea unui anumit tip 
de semifabricat depinde şi de seria de fabri 

 
 

                                
a) b) 

Fig.7.3 Adaosuri de prelucrare: a) – simetrice; b) - asimetrice. 
 

 
Fig.7.4. Piesă finită şi semifabricate: a) piesa finita; b) semifabricat debitat dintr-o bara laminata cu 

sectiunea rotunda; c) semifabricat matritat la cald, superior celuilalt pentru ca are adausuri de 
prelucrare mult mai mici. 

 
 

Prelucrabilitatea prin aşchiere este o proprietate tehnologică ce caracterizează capacitatea 
unui material de a se prelucra prin aşchiere în condiţii bine determinate printr-un anumit procedeu 
tehnologic, cu anumite scule, cu sau fără răcire etc. 

 

PRACTICӐ 

             Discuții tip seminar pe baza diagramei fier-carbon. 

             Recunoașterea de cӑtre cursanți a diferite eșantioane de materiale și semifabricate 
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MODULUL 8 

 
APROVIZIONAREA LOCULUI DE MUNCA CU S.D.V.-uri 

 
8.1  GENERALITĂŢI 

 
Prin SDV-uri se întelege utilizarea de scule, dispozitive si verificatoare la locul de munca. 
Desprinderea aşchiilor de pe suprafaţa semifabricatelor în vederea îndepărtării adaosului de 

prelucrare se realizează cu ajutorul unor scule aşchietoare. Acestea sunt prevăzute cu una sau mai 
multe muchii ascuţite, denumite tăişuri. Ca urmare a configuraţiei părţii active a sculei aşchietoare 
aceasta lucrează ca o daltă: prin apăsarea sculei, tăişul pătrunde în materialul prelucrat, îl 
deformează local, îl despică şi desprinde aşchia, care alunecă pe suprafaţa sculei aşchietoare. 

Pentru ca o sculă aşchietoare să poata desprinde aşchii de pe suprafaţa piesei ea trebuie să 
îndeplinească urmatoarele cerinte: să fie mai dură decât materialul prelucrat, să aibă o anumită 
formă, să ocupe o anumită poziţie faţă de suprafaţa prelucrată a piesei. 

Din punct de vedere practic, prima cerinţă se realizează prin alegerea corespunzătoare a ma- 
terialului din care este confecţionată scula aşchietoare, a doua cerinţă este satisfăcută prin ascuţirea 
corectă a sculei, iar a treia, prin poziţionarea corespunzătoare a sculei faţă de suprafaţa prelucrată. 

 
8.2  SCULE AŞCHIETOARE 

8.2.1 Cuţite de strung 

Cuţitele pentru strunjit sunt scule aschietoare care sunt confectionate în general din oţeluri 
pentru scule, mai dure decât materialul din care este confecţionată piesa şi care echipează 
strungurile. Cuţitul este una dintre cele mai simple şi mai răspândite scule aşchietoare de materiale. 
Din punct de vedere constructiv, este alcătuit din partea activă (capul cuţitului) şi corpul sau tija, 
care serveşte la fixarea cuţitului în suportul portcuţit al maşinii-unelte. Capul cuţitului (Fig.8.1) 
conţine următoarele elemente: 1- faţa de degajare; 2- faţa de asezare principală; 3- faţa de aşezare 
secundară; 4- tăişul principal; 5- tăişul secundar; 6- vârful cuţitului. 

Faţa de degajare este suprafaţa cuţitului pe care alunecă aşchiile. 
Faţa de aşezare principală este orientată spre suprafaţa de aşchiere iar faţa de aşezare 

secundară este orientată spre suprafaţa aşchiată a piesei. Tăişurile se formează la intersecţia feţei de 
degajare cu feţele de aşezare. Vârful cuţitului este punctul de intersecţie al tăişului principal, cu 
tăişul secundar. 

 
Fig 8.1. Capul cuţitului. 

 
Există o gamă variată de cuţite de strunjit şi pot fi clasificate după mai multe criterii: - după 

construcţia capului: cu cap drept şi cu cap cotit; 
- după poziţia tăişului principal: pe stânga şi pe dreapta; 
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- după poziţia suprafeţei prelucrate: de exterior, de interior şi frontale; 
- după tipul operaţiei realizate: de filetat, de canelat-retezat şi de strunjit; 
- după precizia de prelucrare: de degroşare, de finisare şi de netezire; 
- după natura materialului: din oţel rapid, cu plăcuţe din carbură metalică şi cu vârf de 

diamant. 
În funcţie de modul de realizare al acestor cuţite se disting: 
- Cuţitele monobloc se fabrică din semifabricate forjate din oţel rapid şi se utilizează în 

cazul dimensiunilor mici, îndeosebi la automate. Din aceasta categorie fac parte şi cuţitele ,,albe", 
care ajung în atelier în formă de bare prismatice sau pătrate, tratate şi complet rectificate, iar ulterior 
se formeză tăişul necesar. 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Fig.8.2.Tipuri de cutite de strung: 1- cuţit pe dreapta; 2 – cuţit pe stânga; 3 – cuţit cotit; 4 – cuţit de 

canelat; 5 – cuţit de filetat; 6 – cuţit de strunjit la interior. 
 

- Cuţitele sudate cap la cap sunt construcţii economice la care numai partea activă este din 
otel rapid, iar coada cuţitului din oţel de construcţie. Sudarea semifabricatelor ambelor părţi se 
realizează priu procedeul sudării cap la cap pe o maşină specială. 

In funcţie de destinaţie se deosebesc cuţite pentru strunjirea suprafeţelor cilindrice 
exterioare, cuţite pentru strunjirea suprafeţelor cilindrice interioare, cuţite pentru filetare, cuţite 
pentru strunjiri transversale şi cuţite pentru strunjiri profilate (Fig.8.3 si Fig.8.4). 

 
Fig.8.3 Tipuri de cuţite folosite la strunjirea suprafeţelor exterioare: 

1 şi 11 – pentru teşire; 2 – pentru retezare;1, 3, 7 şi 11 – pentru strunjire longitudinală;  
4 – pentru rotunjire; 5 şi 6 – pentru planare; 8 şi 9 – pentru canelare; 10 – pentru filetare 

 
Fig. 8.4 Tipuri de cuţite folosite la prelucrarea alezajelor: 

1 – pentru degajări; 2 şi 7 – pentru strunjiri longitudinale; 3 – pentru canelare; 4 – pentru 
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filetare; 5 – pentru teşire; 6 şi 8 – pentru planare. 
 

În etapa actuală se utilizează şi cuţite monobloc construite din oţeluri pentru scule însă, 
marea pondere o deţin cuţitele prevăzute cu plăcuţe amovibile din carburi metalice.(fig.8.5). 
Carburile metalice sunt materiale obţinute prin metalurgia pulberilor. Sunt compuse din carburi de 
titan, vanadiu, tantal sau crom, legate între ele printr-un metal pur (cobalt). Aceste pulberi 
omogenizate  cu  liantul  sunt  presate  la  presiuni  foarte  mari  şi  sinterizate  la  temperaturi  înalte, 
obţinându-se plăcuţe de diferite forme şi dimensiuni. Ele sunt foarte rezistente la uzură şi îşi 
păstrează duritatea până la temperaturi de 1000°C. Greutatea specifică a materialelor sinterizate 
permite aprecierea porozităţii, care se găseşte, în general, în limitele 1 – 2%. O porozitate redusă, 
deci o greutate specifică ridicată, indică o calitate înaltă a materialului aşchiat. Conductivitatea 
termică redusă a materialelor metalo-ceramice le face sensibile la variaţii de temperatură. Operaţiile 
de lipire a plăcuţelor dure pe corpul sculei, precum şi operaţiile de ascuţire şi rectificare trebuie 
relizate în condiţii speciale, pentru evitarea fisurării. 

 
Fig. 8.5 Cuţite cu plăcuţe amovibile. 

 
Rezistenţa la uzură a carburilor sinterizate este superioară oţelului rapid, iar rezistenţa la 

compresiune a acestor materiale este foarte ridicată, cca. 400 daN/ mm2 şi creşte odată cu creşterea 
durităţii. Rezistenţa la încovoiere este, în general, scăzută şi, legat de aceasta, este scăzută rezistenţa 
la şocuri, aceasta fiind cu atât mai mică, cu cât rezistenţa la compresiune şi duritatea sunt mai 
ridicate, deci, cu cât conţinutul de cobalt este mai redus. Plasticitatea scăzută şi fragilitatea sunt 
dezavantajele esenţiale ale carburilor metalice sinterizate. La unele tipuri de carburi, odată cu 
creşterea temperaturii în procesul de aşchiere, creşte plasticitatea şi scade fragilitatea. De aceea, în 
domeniul vitezelor mici şi mijlocii, durabilitatea acestor materiale poate fi mai mică decât a oţelului 
rapid, fapt ce nu le recomandă pentru utilizare. 

Materialele metalice sinterizate pentru scule se produc sub formă de plăcuţe, destinate fie 
lipirii pe corpul sculei, fie fixării mecanice, numite plăcuţe schimbabile, şi care nu se ascut. Formele 
precum şi dimensiunile plăcuţelor din carburi metalice sunt prevăzute în SR ISO 1832:2004. 

 
8.2.2 Scule pentru frezat 

 
Sculele utilizate la maşinile unelte de prelucrare prin aşchiere sunt într-o gamă diversă ca 

forme, dimensiuni şi materiale din care sunt executate. In trecut au fost dominante de oţelurile de 
scule HSS, astăzi se folosesc metalele grele, plăcile ceramice, plăcile cubice din azotură de bor 
(CBN), şi sculele diamantate policristaline. Materialele nou dezvoltate din carburi, combină 
rezistenţa şi durabilitatea pentru a produce valori de mare productivitate. Astfel de materiale de 
frezare aduc o serie de beneficii: durata de viaţă mai lungă a sculei şi calităţi mai bune ale suprafeţei 
prelucrate. 

 
 

Diverse  maşini  unelte  sunt  prevăzute  de  către  constructor  cu  posibilitatea  schimbării 
automate a sculei. Pentru   aceasta operatie, capul revolver al strungurilor sau broşa frezelor vor 
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executa automat mişcări de alegere a sculei dintr-un aşa numit magazin de scule cu care este 
prevăzută maşina unealtӑ 

Fig.8.6  Tipuri de scule de frezat 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.8.7. Burghie şi spirale acoperite cu nitrura de titan.  Fig.8.8.Scule de găurit şi frezat 
. neacoperite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8.9. Pastile aşchietoare sinterizate. Fig.8.10.  Diferite tipuri de scule cu pastile sinterizate. 

   8.2.3   Exemple de standardizare a sculelor aschietoare 

In cataloage sculele poarta un numar identificator din trei cifre de forma NXY in care N da 
tipul sculei (freza, burghiu, tarod, etc.). Pentru exemplificare se prezinta mai jos cateva tipuri de 
scule: 

- Grupul de scule de tip 1xy (scule pentru frezare):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.8.1 Tipuri de scule 
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- Grup de scule de tip 2xy (burghie): 
Numar Tipul sculei 

200 Burghiu elicoidal 
205 Burghiu plin 

 
210 Burghiu bara 
220 Burghiu pentru centruire 
230 Adâncitor 
231 Largitor 
240 Tarod normal 
241 Tarod fin 
242 Tarod Whitworth 
250 Alezor 

- Grup de scule de tip 4xy (scule de rectificat): 
Numar Tipul sculei 

400 Disc pentru rectificare plana 
401 Disc pentru rectificare plana cu supraveghere 
403 Disc pentru rectificare plana cu urmarire fara dimensiunea de baza pentru 

viteza perifierica a  discului de rectificat GWPS 
410 Disc pentru rectificare frontala 
411 Disc pentru rectificare frontala cu  urmarire 
413 Disc pentru rectificare frontala cu urmarire fara dimensiunea de baza 

pentru viteza periferica a discului de rectificat GWPS 
490 Scula pentru diamantat 

- Grup de scule de tip 5xy (cutite de strunjit): 
Numar Tipul sculei 

500 Cutit de degrosat 
510 Cutit de finisat 
520 Cutit de canelat 
530 Cutit de retezat 
540 Cutit de filetat 

 

8.3 DISPOZITIVE 

In ce priveşte dispozitivele acestea sunt ansambluri auxiliare necesare accelerării, uşurării 
operaţiilor de prelucrări mecanice. Ele sunt utilaje tehnologice concepute pentru reducerea timpului 
şi cheltuielilor în pregatirea fabricaţiei pieselor. Cele mai simple dispozitive absolut indispensabile 
proceselor de aschiere sunt cele pentru prinderea pieselor (Fig.8.11). 

 
Fig.8.11. Dispozitive de prindere a piesei: 1- piesa; 2- freza frontala; 3- dispozitiv de prindere; 
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4- surub de strangere; 5- masa masinii. 
 

Diversitatea lor fiind foarte mare sunt posibile clasificări ale dispozitivelor după mai multe 
criterii astfel: 

După modul în care se folosesc sunt: 
- dispozitive simple cu care se prelucrează o singură piesă într-o singură operaţiune; 
- dispozitive multiple cu care se prelucrează, în acelaşi timp sau succesiv, mai multe piese 

într-o singură operaţiune sau în operaţiuni diferite; 
- dispozitive  pentru  lucru  alternativ  acelea  la  care  timpul  necesar  montării  piesei  în 

dispozitiv şi aducerii în poziţie de lucru este în afara timpului de lucru pe maşina; 
- dispozitive pentru lucru continuu la care piesa se montează în timpul prelucrării altei piese; 
După modul de acţionare (strângere) dispozitivele sunt: 
- dispozitive cu acţionare manuala; 
- dispozitive acţionate mecanic (electromecanic, pneumatic, hidraulic, magnetic, 

electromagnetic). 
După gradul de specializare sunt: 
- dispozitive universale care se folosesc la prelucrarea unor piese de forme şi dimensiuni 

diferite. In această categorie intra universalele strungurilor, mandrinele de găurit, menghinele, 
platourile magnetice. La unele dintre acestea, pentru adaptarea la dimensiunile pieselor, este 
necesară reglarea unor componente. 

- dispozitive specializate compuse din elemente sau subansamble tipizate ce se pot monta în 
diferite moduri pentru aşezarea şi strangerea pieselor. Amintim aici linete, popici, etc. 

- dispozitive speciale destinate prelucrării unui singur tip de piese. Ele sunt recomandate în 
special pentru productiile de piese de serie mare. 

După tipul de maşina unealta la care se folosesc sunt: 
- dispozitive pentru strunjit şi rectificat rotund; 
- pentru găurit şi alezat; 
- pentru frezat, rabotat, mortezat; 

- pentru broşat; 
- pentru roţi dinţate;-etc. 
Buna funcţionare a dispozitivelor este asigurată de următoarele: 

- respectarea tehnologiei însemnând alegera primei operaţii astfel încat suprafaţa prelucrată să 
servească drept bază pentru operaţiile ulterioare la care se vor respecta deasemenea indicaţiile 
tehnologice de aşezare, de strângere, de orientare, etc; 
- aşezarea stabilă a piesei în dispozitiv prin fixarea unor puncte de sprijin suficient de departate 

între ele şi care să permită curăţirea dispozitivelor de adaosurile de prelucrare; 
- echilibrarea dispozitivelor aflate în mişcare de rotaţie chiar şi cu contragreutăţi pentru evitarea 

vibraţiilor batăilor axului maşinii şi a altor efecte ale apariţiei forţei centrifuge; 
- absorbirea vibraţiilor inerente aşchierii şi de către corpul dispozitivelor care trebuie să fie robust, 

rezistent, capabil să reziste forţelor ce apar în procesul de prelucrare; 
- facilitarea manevrelor de strângere ale lucrătorului, manevre ce trebuie să fie rapide şi fară efort 

fizic prea mare pe cât posibil cu unelte proprii dispozitivelor şi nu cu chei, ciocane, prelungitoare..; 
- uşurinţa în evacuarea aşchiilor şi răcirea sculelor; 
- strângerea piesei astfel încât să nu se deformeze; 
- alegerea materialelor din care sunt făcute elementele dispozitivelor ce intra în contact cu piesa 

astfel încat să fie rezistente la uzură; 
- folosirea elementelor tipizate standardizate şi chiar a dispozitivelor tipizate pentru ca timpul de 

montare al dispozitivelor sau de remediere a defecţiunilor acestora să fie minim. 
In ce priveşte elementele de aşezare numite şi reazeme se poate spune că au un rol important 
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în aşezarea şi orientarea pieselor în dispozitivele de strângere astfel încat să asigure planeitatea 
suprafetelor ce urmează a fi prelucrate. 

După rolul lor funcţional reazemele pot să fie: 
- principale, care constituie punctele efective de sprijin ale piesei şi care anulează gradele de 

libertate ale acesteia; 
secundare (auxiliare), care servesc la creşterea stabilităţii sau rigidităţii pieselor de prelucrat. 

PRACTICӐ 

               Prezentarea cu recunoaștere de cӑtre elevi de diverse scule așchietoare (cuțite de strung de 
diferite forme și destinații, scule de frezat, gӑurit, alezat) 
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MODULUL 9 

 
ASIGURAREA FUNCTIONĂRII MAȘINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ 

 
9.1. COMANDA NUMERICĂ CU CALCULATOR 

 
9.1.1. GENERALITATI 

 
Apariţia CNC-urilor a fost posibilă odată cu dezvoltarea microcalculatorului. Construcţia 

unei comenzi numerice a devenit mult mai simplă, plăcile în tehnologia discretă fiind înlocuite cu 
microcalculatorul care poate executa orice funcţie a unei comenzi numerice şi încă multe altele. 
Informaţia despre CNC-uri este deosebit de vastǎ. Ea este pusǎ la dispoziţia doritorilor de cǎtre 
constructorii de CNC-uri sub forma unor manuale de operare, de programare, de diagnoza şi service 
actualizata permanent cu noile tipuri de produse, în format tipǎrit şi în format magnetic astfel cǎ nu 
ne putem propune sǎ epuizǎm subiectul ci sǎ facem o introducere necesarǎ celor interesaţi. In 
Fig.9.1. este ilustratǎ schematic o comandǎ numericǎ cu calculator. 

 

 
Fig.9.1. Schema bloc a unei Comenzi Numerice cu Calculator 

 
1) Comanda numerică din figura anterioarǎ este un calculator situat în panoul de comandă al 

maşinii şi are misiunea principală de a interpreta şi a pune în execuţie programul piesă scris în cod 
ISO pe un suport magnetic. Aceasta are un caracter universal putând echipa orice maşină unealtă. 

2) Automatul programabil are rol de interfaţă inteligentă între comanda numerică şi maşina 
unealtă. Este inteligent deoarece are microprocesor propriu şi este programat să asigure logica 
secvenţială pentru fiecare maşină în parte. Automatul programabil îndeplineşte sarcini de conducere 
proprii comenzii numerice şi maşinii unelte detectând schimbarea valorilor unor semnale furnizate 
de elemente de pe maşină de tipul: butoane cu menţinere, butoane cu autorevenire, comutatoare 
basculante, limitatoare de cursă. Prelucrează aceste semnale după o logică înscrisă într-un program 
de funcţionare aflat în memoriile proprii. Prin acest program este înlocuită toată logica de 
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funcţionare a maşinii unelte care altfel ar fi trebuit să fie cablată şi sunt emise la ieşire semnale care 
comandă elementele de execuţie de tipul contactoare, relee, electroventile, electrovalve, elemente 
de semnalizare etc. 

In Fig.9.2 este ilustrat în detaliu o parte importantǎ dintr-un dulap electric convenţional, cu 
automat programabil, din care se poate observa: cheia de alimentare tip USOL(1),  aparaturǎ 
diversǎ, în cazul de faţǎ o sursǎ de alimentare(3) şi blocuri de interfaţǎ I/O (4), conexiuni (2). 

3) Modulele de intrare şi de ieşire realizează o separare galvanică, o adaptare de nivel de 
tensiune a semnalelor de intrare si de ieşire, o multiplexare şi demultiplexare a lor. 

4) Blocul interpolator, plecând de la două puncte (cel iniţial şi cel final al traiectoriei sculei) 
calculează un număr mare de puncte intermediare astfel încât traiectoria sculei să fie cât mai 
apropiată de cea furnizată prin program de către comanda numerică. Blocul interpolator oferă 
echipamentelor de acţionare (convertizoarelor de frecvenţă ale motoarelor) tensiunea prescrisă până 
la atingerea cotei finale, pentru realizarea turaţiei prescrise şi a cuplului nominal de turaţie şi de 
curent necesare regulatoarelor. 

 

 
Fig.9.2. Dulap electric convenţional cu automat programabil: 1- alimentare retea; 

2 - relee intermediare; 3 - automat programabil; 4 - interfeţe I/O. 
 

5) Interfaţa om-maşină (HMI: human-machine inteface) şi panoul operator servesc la 
mânuirea maşinii-unelte de către operator furnizând toate informaţiile de care are nevoie şi punând 
la dispoziţie diverse butoane pentru efectuarea comenzilor. 

 

 
Fig.9.3. Vedere asupra panoului de comandă al unei MUCN [3]. 
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În Fig.9.3 este ilustrată interfaţa OP10C (partea de sus a figurii) şi panoul cu butoane 
MCP483 (partea de jos) de la un CNC tip SINUMERIK840D. Interfaţa OP10C, numită şi panou de 
operare furnizează operaţiile următoare: 

- afişază pe ecran informaţii asupra poziţiei axelor, regimului de lucru cu maşina, 
programului de executat de către maşina unealtă dacă este în regim automat sau semiautomat; 

- prin intermediul tastelor software de pe marginea ecranului se pot alege diverse versiuni de 
ecrane de setare (introducere de date) sau de diagnosticare precum şi ecrane de măsurare a fişierelor 
reprezentând programele şi subprogramele de execuţie piesă; 

- cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă a lui OP10C (o minitastatură alfanumerică) 
operatorul poate să scrie în regim de editare programe de execuţie piesă sau să aleagă diversele 
zone şi meniuri de pe ecran. 

Pe display-ul panoului de operare se afişază un ecran standard SIEMENS care oferă 
informaţii despre mişcarea axelor alocate fiecărui canal. 

CN-ul posedă 12 canale care pot fi întelese ca 12 maşini unelte distincte la care se pot 
executa simultan deplasări de câte 3, 4 sau 5 axe. 

Figura 9.50 ilustreazǎ panoul standard al unui echipament SINUMERIK840D. 
Panoul are cateva zone distincte. In partea de sus stânga este afişat domeniul de operare în 

care se afla CNC-ul. Domeniile de operare sunt cele înscrise pe tastele soft orizontale din partea de 
jos a ecranului: 

- Machine este domeniul în care operatorul poate executa cu maşina în mod direct operaţiile 
înscrise în tastele soft verticale din partea dreaptǎ a ecranului, adicǎ poate pune în execuţie automat 
un program de execuţie piesa, poate introduce manual un program de executat (MDA), poate mişca 
manual axele maşinii (JOG), se poate apropia de conturul unui program de execuţie dupǎ ce s-a 
îndepǎrtat manual (REPOS), sau poate comanda deplasarea axelor în nişte puncte de referinţǎ 
predefinite (REF). 

 

 
Fig.9.4 Ecranul pentru domeniul de operare Machine (ecranul standard). 

 
- Parameter este un alt domeniu de operare în care operatorul poate modifica un numǎr 

foarte mare de parametri specifici CNC-ului (corecţii de sculǎ, parametri R-nişte parametri utilizaţi 
în programare -, setǎri de date de masina, etc.). Daca se apasǎ tasta „Parameter” fereastra de pe 
ecran se schimbǎ, apar alte taste soft orizontale şi verticale (Fig.9.5). Pentru fiecare tasta orizontalǎ 
apasata tastele verticale se modificǎ apǎrând taste verticale specifice. 

- Program este domeniul în care se poate acţiona asupra programelor adicǎ se pot apela 
diverse programe aflate în memoria CNC-ului pot fi trimise în execuţie, pot fi simulate pe ecran, 
pot fi modificate, se pot introduce programe noi etc. (Fig.9.6). 

 



[Type text] 
 

Page | 49   

 
Fig.9.5. Ecranul pentru domeniul de lucru Parameter 

 

 
Fig.9.6. Ecranul pentru domeniul de operare Program 

 
Aceste trei domenii de operare sunt accesibile operatorilor. Celelalte trei domenii: Services, 

Diagnosys si Start-up necesitǎ cunostinţe superioare şi sunt accesibile numai oamenilor de service 
şi celor care pun în funcţiune maşina respectivǎ. Revenind la ecranul standard, în partea de sus a 
acestuia sunt afişate: numele domeniului de lucru ales, tipul regimului (tasta soft verticalǎ), numǎrul 
canalului, numele programului selectat. Urmeazǎ o zonǎ în care sunt afişate diverse alarme. In 
partea centralǎ a ecranului sunt afişate date despre cotele pe axe, funcţiile auxiliare G, funcţiile 
pregǎtitoare M, avansul de lucru F, turaţia arborelui S, informaţii despre scula T si despre corecţiile 
acesteia.. 

Panoul de lucru MCP (machine control panel) este folosit pentru lansarea comenzilor către 
maşina unealtă şi anume: 

- alegerea regimurilor de lucru: utilizând limitatoarele din partea stângă a panoului se pot 
alege regimuri ca JOG (manual), referinţă, deplasări incrementale, regimuri de funcţionare în 
semiautomat (MDX) sau automat (AUTO); 
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- în partea dreaptă a acestor butoane de pe panoul de comandă se găsesc 3 (trei) rânduri de 
taste liber alocate care de obicei se folosesc pentru comenzi hidraulice, manevrare de uşi, panouri 
de protecţie, manevrare a magazinului de scule, etc.; 

- a patra zonă, în extremitatea dreaptă conţine butoane de selectare liber de avans pentru axe 
şi pentru acţionarea principală şi de reglare a mărimii acestora (mărime F si mărime S). 

Simbolurile tastelor şi descrierea funcţionarii lor se aflǎ în tabelul 9.1. 
La unele maşini unelte există un dispozitiv numit manivelă de mână (Fig.9.8 f) care de la un 

model la altul poate avea: 
- un ecran propriu de afisaj, 
- o zonă de butoane similară zonei de alegere a regimurilor de pe MCP şi una similară celei 

de selectare axe, 
- o rotiţă folosită ca generator de impulsuri pentru comanda deplasării axelor. 
Această manivelă de mână are cablu prelungitor de până la 25 m si este folosită de regulă în 

situaţiile de reglaj de precizie a poziţiei capului portsculă faţă de piesă, când operatorul trebuie să se 
îndepărteze de panoul de operare. În spatele panoului de operare, la comenzile numerice din gama 
SINUMERIK 840D se află de regulă un PC industrial cu toate facilităţile unui calculator (placă de 
bază, hard-drive, memorie, interfaţă serială, paralelă USB, Ethernet, etc.) al cărui rol este de a 
asigura aplicaţiei HMI o conversaţie cu CN-ul fie pe PROFIBUS (magistrală serială de mare viteză) 
fie prin legătura Ethernet cu unitatea centrală a comenzii numerice sau a legăturii prin reţeau 
Ethernet uzuală cu alte comenzi numerice, staţii CAD-CAM sau servere de lansare şi urmărire a 
producţiei. Staţiile CAD-CAM sunt folosite pentru proiectarea pieselor şi cu programe adecvate pot 
transforma automat dimensiunile pieselor în programe de execuţie CNC. Serverele de lansare şi 
urmărire a producţiei se folosesc de obicei în unităţi cu flux de producţie variabil, având menirea de 
a alege programe de execuţie în funcţie de produsul aflat pe bandă. 

In general orice panou de operare de CNC se aseamǎnǎ cu cel din Fig.9.4 şi are trei 
componente principale: un panou al comenzii numerice propriuzise (Fig.9.8.a), o tastaturǎ de PC 
obişnuitǎ (Fig.9.8b) şi un panou de operare specific maşinii unelte (Fig.9.8.c). 

 

 
a) b) c) 

Fig.9.7. Panoul de operare compus din [3]: a) panou plat;  b) tastaturǎ NC completǎ; c) panoul de 
comenzi al maşinii 

 
Există  mai  multe  tipuri  de  panouri  de  operare  de  construcţii  oarecum  asemănătoare 

(Fig.9.8). 
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Fig.9.8. Exemple de pupitre de comandă (panouri de lucru): a) elemente componente; b) – e) 

diferite configuraţii; f) modul de pilotaj manual. 
 

Revenind la schema bloc a unui CNC se observă că acesta primeşte informaţii de la 
traductoarele de pe axǎ T şi comunică cu invertoarele I pentru realizarea deplasărilor programate.In 
ce priveşte traductoarele putem spune cǎ la maşinile moderne cu CNC ele sunt cel mai adesea de tip 
riglǎ opticǎ,iar dacǎ am vorbit de invertoare este clar cǎ motoarele de acţionare vor fi de curent 
alternativ. 

Si în ce priveşte programarea au apǎrut facilitǎţi noi, un mod de a privi sistemele de 
coordonate diferit. Astfel apare posibilǎ introducerea noţiunii de cadru. 
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9.2. METODE MODERNE DE PROGRAMARE A  M.U.C.N. 
 

Realizarea piesei pe un sistem CNC presupune: proiectarea unei tehnologii adevărate (faze, 
operaţii), scule, regimuri de aşchiere, realizarea deplasărilor care se impun etc. 

Ca urmare trebuie stabilite informaţiile necesare prelucrării şi codificarea acestora, 
informaţii care pot fi tehnologice (scula T, turaţia S, avansul F) sau de deplasare (X, Y, Z, A, B, ...). 
Se pot formula cateva concluzii importante referitoare la CNC-uri. O primǎ concluzie se refera la 
gama largǎ de utilizǎri ale acestora, acestea putând practic sǎ echipeze orice maşinǎ unealtǎ. Dacǎ 
se ţine cont de faptul cǎ fiecare echipament are 12 canale şi cǎ fiecare canal poate comanda o 
maşinǎ unealtǎ rezultǎ cǎ s-ar putea practic comanda 12 maşini unelte cu o singurǎ comandǎ 
numericǎ sau un numǎr de 32 de axe de deplasare simultane. O altǎ caracteristicǎ importantǎ este 
lucrul multitasting, dat de larga flexibilitate pe care i-o conferǎ calculatorul comenzii numerice, 
adicǎ în timp ce executǎ, spre exemplu, un program piesǎ cu maşina unealtǎ, un operator poate citi 
şi chiar simula un alt program de execuţie (poate modifica nişte parametri, poate dialoga pe Eternet 
cu alte utilaje, se poate încǎrca de la staţiile CAD-CAM cu programe noi etc.). Descrierile pieselor 
în forma desenelor de execuţie sau date CAD (Computer Aided Design) servesc ca date de ieşire 
pentru generarea programului, acolo unde se foloseşte unul din limbajele de programare complexe 
ale ingineriei de proces. 

În concluzie, prin programare NC se înţelege elaborarea informaţiilor de comandă pentru 
prelucrarea unei piese pe o maşină-unealtă CN, activitate care se poate realiza manual sau asistată 
de calculator. În ultimul caz, este necesar un software de programare special (de exemplu 
Sinumerik), care oferă programatorului un ghid de dialog şi o ilustrare grafică a valorilor introduse. 

Caracteristica tuturor sistemelor de fabricaţie asistată de calculator este că nu se 
programează mişcările sculelor, ci conturul şi forma exactă a piesei, conform desenului importat 
direct din sistemele CAD. 

Modelul creat de programe CAD sau MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) 
urmează direcţiile CAM (Computer Aided Manufacturing) / CAE (Computer-Aided 
Engineering), furnizând forma matematic-geometrică pe care se fac determinări ale 
comportamentelor la solicitări şi pe care se fundamentează comenzile numerice pentru maşinile 
numerice de prelucrare mecanică (frezare, strunjire, electroeroziune, laser, jet de apă). 

Selecţia sculelor necesare şi desfăşurarea prelucrării prin aşchiere sunt efectuate automat, de 
către sistemul CAM, până la obţinerea piesei finite. Abrevierea CAM se referă la activitatea de 
generare a comenzilor numerice pentru maşinile automate de prelucrare prin 
aşchiere/electroeroziune pe baza modelului numeric tridimensional (în spaţiul 3D), însă nu se 
limitează la aceasta (chiar şi maşinile de brodat comandate printr-o interfaţă digitală la un calculator 
specializat constituie un bun exemplu). Numărul de programe utilizabile elaborate în unitatea de 
timp creşte considerabil iar programarea devine mai eficientă. În pofida costurilor suplimentare 
pentru sistemul de programare, în final acest procedeu este mai economic decât programarea 
manuală. 

În finalul programării, sistemul produce un program-piesă generalizat, denumit şi program- 
sursă sau acesta se poate adapta la fiecare maşină-unealtă CN adecvată. În acest scop, trebuie să se 
facă adaptarea postprocesorului la maşina-unealtă printr-un program de adaptare. Simularea grafică- 
dinamică a prelucrării pe ecran este o posibilitate de control vizual, înainte ca programul să fie 
utilizat la prelucrarea pieselor pe maşina-unealtă CN. Programarea CN trebuie considerată şi din 
punct de vedere al introducerii tot mai frecvente a sistemelor CAD. Timpul şi costurile de elaborare 
a documentelor de prelucrare se pot reduce considerabil, ca şi posibilitatea apariţiei erorilor la 
definirea formei geometrice a piesei, dacă datele geometriei pieselor existente în sistemul CAD pot 
fi utilizate direct pentru programarea CN. Premisa pentru cooptarea acestor date o reprezintă 
existenţa unei interfeţe între sistemul CAD şi sistemul de programare, pentru transmitea datelor din 
CAD în sistemul de programare CN prin CAM. 
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In CAM se fac corecţiile necesare, se completează datele tehnologice, se aleg sculele şi se 
stabileşte succesiunea fazelor de prelucrare. În acest context trebuie să specificăm că sistemele 
CAD-CAM, datorită marii lor capacităţi, sunt concepute pentru utilizări cu totul diferite faţă de 
programarea CN. 

Din punctul de vedere al tehnologului programator sunt importante următoarele 
caracteristici ale echipamentului CNC: numărul de axe, purtătorul de program, memoria pentru 
înmagazinarea programelor, modul de introducere a programelor, posibilităţile de adaptare pentru 
legătura cu o memorie externă sau precizia obţinută. Orice maşină unealtă execută mişcări în raport 
cu nişte axe specifice fiecăreia. Stabilirea corecta a axelor este foarte importantă în cazul MUCN, 
deoarece programul tine cont de aceste axe. În comanda numerică s-a introdus noţiunea de axa ca 
fiind o deplasare liniara sau o rotaţie. Aceste mişcări sunt executate de organele mobile ale maşinii 
unelte cu comandă numerică. 

Cu sistemele de programare universale pe bază de PC este posibilă o programare NC rapidă, 
simplă şi sigură, a tuturor maşinilor-unelte NC. 

În calculatorul sistemului de programare sunt memorate, în afara software-ului de 
programare propriu-zis, şi toate fişele necesare: fişele maşinilor, sculelor şi dispozitivelor, precum 
şi postprocesoarelor necesare. 

După terminarea programării şi simularea prelucrării, se pot emite toate documentele de 
prelucrare necesare în atelier: 

– tabelul programului, purtătorul de program (CD, Stick de memorie, transmisie 
directă prin LAN - Local Area Network) 

– planul de orientare şi prindere a piesei 
– fişa completă cu datele referitoare la sculele utilizate. 
Cele mai cunoscute echipamente CNC sunt: Sinumerik, al firmei Siemens (Germania), 

FANUC (Japonia), Alcatel (Franţa) şi Mikromat (Germania). 
Prin reţeaua Eternet pot fi manageriate simultan mai multe maşini unelte (Fig.9.10) 

 
Fig.9.10. Sistem de management al mai multor masini prin retea ETERNET [4]. 
Configuraţia unei CNC poate fi maritǎ adaugând unitǎţi de memorie auxiliare sau USB 

memory stick (Fig.9.11). 

 
a) b) c) 

Fig.9.11 Configuraţia unei CNC: a) Memoria CNC (poate fi mǎritǎ folosind carduri Compact 
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Flash); b): sistemul de operare, memorie CNC adiţionalǎ prin hard disk, sloturi PCI adiţionale pe 
placǎ; c) USB memory stick se poate folosi pentru mǎrirea memoriei CNC 

 
Interconectarea este facilitatǎ de porturile USB aflate atât pe panoul frontal cât şi pe unitǎţile 

de memorie auxiliare. Dacǎ se asocieazǎ unei comenzi numerice cu asemenea performanţe o maşinǎ 
unealtǎ complexǎ şi de mare precizie rezultatul va rǎspunde oricǎror cerinţe de prelucrare prin 
aschiere. Absolut interesant la aceastǎ nouǎ generaţie de echipamente este ca în timp ce executǎ 
spre exemplu un program de aşchiere, un alt program poate fi cercetat, implementat, modificat şi 
chiar poate fi simulatǎ execuţia piesei prin imagini în douǎ sau trei dimesiuni,ceea ce micşoreazǎ 
enorm posibilitǎţile de erori de prelucrare. 

 
a) b) 

Fig.9.66. Ecranul în cazul simulǎrii execuţiei unei piesei [4]: a) in 2D; b) in 3D. 
 

Rolul unei comenzi numerice, în ultimǎ instanţǎ, este de a transforma un program de execuţie, 
realizat pe un suport oarecare în comenzi cǎtre maşina unealtǎ cu scopul de a executa o piesǎ. Sunt 
situaţii când fie nu este posibilǎ, fie nu se justificǎ creerea unui program prealabil pentru obţinerea 
unei piese ci sunt necesare sau suficiente alte modalitǎţi de programare cum ar fi programarea prin 
înregistrarea datelor (Teach-In). Acest tip de programare constă în stabilirea manuală a poziţiilor 
cu maşina şi memorarea valorilor de poziţie indicate, fiind neadecvată pentru maşini-unelte cu CN. 
Totuşi, la maşinile de frezat cu CN se poate utiliza digitalizarea comparabilă (scanarea): maşina de 
frezat sau o maşină de măsurat palpează, în plane succesive, suprafaţa curbă a unui model, 
memorând continuu coordonatele punctelor de poziţie. Informaţiile se utilizează apoi în programul 
de prelucrare prin frezare a unei suprafeţe identice. 

În cazul programării manuale, programatorul transcrie informaţiile de prelucrare în codul 
NC specific sistemului de comandă, după reguli standardizate (DIN 66025, ISO DP 6983/3 şi ISO 
646). În prealabil se întocmeşte un plan al sculelor, un plan de lucru şi un plan de prindere a piesei. 
Ca mijloace ajutătoare, programatorul are la dispoziţie instrucţiuni/comenzi de programare. Sunt 
programate mişcările fiecărei scule şi elementele regimului de aşchiere. Verificarea programului se 
poate face numai la prelucrarea unei piese de probă, după care se efectuează eventuale corecţii. 
Programarea manuală este un procedeu problematic, costisitor şi necesită un mare consum de timp, 
fapt pentru care este exclusă pentru prelucrări tridimensionale şi prelucrări foarte complexe. Aşa 
apare necesitatea utilizarii unor comenzi numerice mai flexibile dotate cu calculator. 
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Capacitatea calculatoarelor din sistemele CNC moderne (Computer Numerical Control) 
permite integrarea unui sistem de programare special, ca grafică şi dialog de deservire interactiv 
(Fig.9.1). 

 
Fig.9.1. Explicativă privind implementarea comenzii numerice. 

 
CNC devine astfel o comandă eficientă cu introducerea manuală a datelor, putând fi 

programată în atelier de către operatorul de deservire a maşinii-unelte NC. 
Pentru fiecare combinaţie maşină/comandă este necesar un postprocesor special, pentru a 

putea da programului piesă formatul prescris. Unele sisteme de programare dispun de un 
postprocesor generalizat, pe care beneficiarul îl poate modifica pentru fiecare maşină. 
Postprocesorul ţine seama de mărimea şi cinematica maşinii-unelte, de valorile limită ale turaţiei şi 
vitezei de avans şi de scule, emite funcţiile auxiliare M corecte şi atribuie sculelor valorile de 
corecţie şi punctele de referinţă. Rezultatul este un program CN utilizabil la o anumită maşină- 
unealtă CN. 

Pentru realizarea operaţiilor de prelucrare echipamentul CN are nevoie de următoarele 
informaţii specifice: dimensiunile piesei; deplasările sculei cu menţionarea axei (ghidajul); 
secvenţele de prelucrare; selectare sculă; selectare viteza de aşchiere şi de avans. 

Programul sortează informaţiile într-o anumită secvenţă şi le converteşte într-un limbaj 
înţeles de echipamentul CN – cod ISO – conform DIN 66025. 

Pe lângǎ codurile clasice de programare cu funcţii G, M, T, S, F, etc. adicǎ ISO, EIA unele 
tipuri noi de maşini  produse de firma Siemens (Sinumerik 828,840) pot fi programate mai simplu şi 
mai eficient într-un sistem nou numit ShopMill pentru freze respectiv ShopTurn pentru strunguri. 

Acest sistem se bazeazǎ pe experienţa tehnicǎ a operatorilor şi constǎ în realizarea mai 
degrabǎ a unui plan de lucru, a unui plan de operaţiuni detaliate decât a unui program. Este vorba de 
o succesiune de operaţii pe care le are în vedere orice tehnician cu experienţǎ la prelucrarea unei 
piese (de genul: alegerea unei scule, prelucrarea unei feţe de eboşa, finisare, gǎurire, etc.), operaţii 
standardizate cu nume şi icoane ecran foarte sugestive şi uşor de învǎtat. Nu existǎ nici o codificare 
în ShopMill şi ShopTurn şi nu existǎ termeni într-un limbaj strǎin care trebuiesc învǎţaţi. 

 

PRACTICӐ 

      Discuții tip seminar despre mașinile unelte prezente (strung OPTIMUM, frezӑ OPTIMUM) cu 
recunoașterea pӑrților componente. Identificarea panoului operator al comenzilor numerice, 
alegerea domeniilor și a regimurilor de lucru, utilizarea simulatoarelor SINUTRAIN, transferul 
programelor de execuție cu stick-ul de pe simulator ȋn CN . 
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MODULUL 10 

CONTROLUL PIESELOR EXECUTATE PE MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ 
NUMERICĂ 

 
10.1 TOLERANTE, MĂSURĂTORI ȘI CONTROL DIMENSIONAL 

 
Controlul tehnic al produselor este cel ce determina in ultima instanţa nivelul tehnic calitativ 

al produselor. Calitatea unui produs este suma acelor proprietăți ale produsului care-l ajuta sa 
satisfacă nevoile societății pentru care a fost creat. Pentru ca nivelul calitativ al unui produs sa fie 
ridicat trebuie ca atât proiectarea (concepţia) cat si execuţia produsului respectiv sa fie de calitate. 

Pentru a aprecia calitatea unui produs orice tehnician trebuie sa posede cunoştinţe despre 
tolerante, măsurători tehnice, desen tehnic, algebra, probailități matematice etc. 

 
10.2 PRECIZIA DE PRELUCRARE 

 
Intre elementele de calitate ale unui produs poate cel mai important este precizia de 

prelucrare, adică modul de respectare atât in proiectarea cat si in execuţia unui produs a unui 
complex de mărimi cum ar fi parametrii geometrici liniari si unghiulari. Prin precizie de prelucrare 
se înţelege: 

- precizia dimensionala fixata prin anumite tolerante la dimensiuni, tolerante prevăzute in STAS 
6265 din 1982; 

- precizia  geometrica  adică  respectarea  unor  tolerante  geometrice  reglementate  prin  STAS 
7384/85 si STAS 7385/85; precizia formei geometrice se refera in general la unele elemente izolate. 

Abaterile de la precizia geometrica sunt in general următoarele: 
- abateri de forma macrogeometrice (notate cu AF); 
- ondulaţii (notate cu W); 
- abateri de forma microgeometrice sau rugozitate ( R); 
- precizia de poziţie, orientare sau bătaie in cazul unor elemente asociate. 

 

10.2.1 PRECIZIA FORMEI MACROGEOMETRICE 

 
Geometria suprafeţelor pieselor prelucrate este impusa ca şi dimensiunile, de condiţiile in care 

acestea trebuie sa funcţioneze. Imperfecţiunile maşinilor unelte pe care se prelucrează aceste piese 
provoacă modificarea formei geometrice de la o piesă la alta, precum şi faţă de forma geometrică 
luată ca bază de comparaţie. Aceste modificări se stabilesc şi se tratează prin aşa numitele abateri de 
formă. Se pot defini următoarele noţiuni: 

- Suprafaţa nominală (geometrică) este suprafaţa reprezentată pe desen, definită geometric prin 
dimensiunile nominale, fără nici un fel de abateri de formă. 

- Profilul nominal (geometric) este conturul rezultat prin intersecţia suprafeţei 
nominale cu un plan convenţional, definit in raport cu această suprafaţă. 

- Suprafaţa  reală  este  suprafaţa  care  limitează  corpul  respectiv  şi  il  separă  de  mediul 
înconjurător. 

- Profilul real este intersecţia dintre o suprafaţă reală şi un plan cu orientare dată sau intersecţia 
dintre două suprafeţe reale (muchie reală). 

- Suprafaţa efectivă este suprafaţa obţinută prin măsurare, apropiată ca formă de suprafaţa reală. 
- Profilul efectiv este profilul obţinut prin măsurare, apropiat ca formă de profilul real. 
- Suprafaţa adiacentă este suprafaţa de formă dată, tangentă la suprafaţa reală 

(efectivă), dinspre partea exterioară a materialului piesei, aşezată astfel incat distanţa maximă faţă 
de aceasta să fie minimă, in limitele suprafeţei de referinţă. 
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- Profilul adiacent este profilul de formă dată, tangent la profilul real (efectiv), dinspre partea 
exterioară a materialului piesei, aşezat astfel incat distanţa maximă faţă de acesta să fie minimă, in 
limitele lungimii de referinţă. 

Suprafaţa sau profilul adiacent au aceeaşi formă cu suprafaţa sau profilul nominal, in schimb, 
in timp ce aceasta din urmă, având poziţia determinată de cotele nominale poate sau nu să se afle in 
câmpul de toleranţă al piesei, suprafaţa sau profilul adiacent sunt situate întotdeauna in cadrul 
câmpului de toleranţă. 

- Suprafaţa sau lungimea de referinţă este suprafaţa sau lungimea in interiorul căreia se 
determină abaterea de la forma dată a suprafeţei, respectiv de la forma dată a profilului. Pentru o 
anumită suprafaţă sau lungime de referinţă există o singură suprafaţă, respectiv plan adiacent, toate 
celelalte care nu îndeplinesc condiţia de adiacenţă numindu-se suprafeţe sau profil tangent. 

- Abaterea de formă este abaterea formei suprafeţei (profilului) reale faţă de forma suprafeţei 
(profilului) adiacent(e). Mărimea acesteia se determină ca fiind distanţa maximă dintre suprafaţa 
sau profilul adiacent şi suprafaţa sau profilul efectiv măsurată in limitele suprafeţei, respectiv 
lungimii de referinţă. Abaterea limită de formă este valoarea maximă admisă a abaterii de formă 
(valoarea minimă este zero). Abaterea de formă se determină întotdeauna după normala la suprafaţa 
sau profilul adiacent în punctul considerat. 

- Toleranţa de formă este zona delimitată de abaterea limită de formă şi egală cu aceasta. 
 

10.3 RUGOZITATEA SUPRAFEŢELOR 
 

Prin rugozitatea suprafeţelor se înţelege ansamblul microneregularităţilor de pe suprafaţa unei 
P 

piese,  cu  pas  relativ  mic  în  raport  cu  adâncimea  pentru  care  este  valabila  relaţia 
g   < 50 . 

Ag 

Standardele în vigoare considera rugozitatea fie abatere geometrică de ordinul 3, când are caracter 
periodic sau pseudoperiodic (striaţii, rizuri), fie de ordinul 4, când are caracter neperiodic (smulgeri 
de material, urme de sculă, goluri, pori, etc.). 

Apariţia rugozităţii se datorează mişcării ritmice a vârfului sculei pe suprafaţa piesei, 
vibraţiilor de înaltă frecvenţă ale sculei şi maşinii unelte, etc. Rugozitatea pronunţata prezintă o 
serie de dezavantaje: micşorează suprafaţa efectivă de contact, înrăutăţeşte condiţiile de funcţionare 
ale pieselor, mărește frecarea, constituie concentratori de tensiuni care duc la scăderea rezistenţei la 
oboseală, constituie amorse de coroziune electrochimică, scad etanşeitatea, modifică dimensiunile 
efective ale pieselor şi, in consecinţa caracterul ajustajelor. Sunt insa si anumite avantaje produse de 
rugozitate. In absenţa microneregularităţilor, menţinerea peliculei de ulei pe suprafeţele in contact 
s-ar realiza greu la o ungere normală. Menţinerea peliculei este mai bună atunci când intre 
suprafeţele ce se deplasează una fata de alta exista rugozitate. Practic, suprafeţele in contact trebuie 
să aibă o rugozitate optimă care se stabileşte corespunzător condiţiilor de funcţionare (viteza de 
deplasare, mărimea suprafeţei de contact,mărimea şi caracterul solicitărilor, precizia dimensională, 
etc.). Rugozitatea suprafeţelor se poate aprecia pe baza mai multor sisteme, cele mai uzuale fiind: 
sistemul liniei medii (M); sistemul liniei înfăşurătoare (E); sistemul liniei adiacente (A); sistemul 
diferenţelor variabile. 

10.4. MASURAREA SI CONTROLUL DIMENSIUNILOR ŞI SUPRAFEŢELOR 

Calitatea unui produs se apreciază in funcţie de caracteristicile sale, care pot fi evaluate prin 
măsurare şi control. Pentru ca determinările să fie cat mai apropiate de valoarea reala a acestora, 
măsurarea şi controlul trebuie să beneficieze de instrumente şi aparate de măsură cât mai 
performante. Cele mai utilizate instrumente de măsură şi control utilizate într-un atelier mecanic 
sunt: rigla gradată, ruleta, raportorul, şublerul, micrometrul. 

Pentru determinarea unor abateri de formă şi de poziţie (planitate, rectilinitate, paralelism, 
perpendicularitate) se pot utiliza echere, rigle, comparatorul. 
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Instrumentele de măsurare directă sunt cele care permit, cu ajutorul unei scări gradate sau prin 
intermediul unui afişaj digital, determinarea dimensiunii măsurate prin citire directa. Ca 
instrumente de măsurare directă se folosesc: rigla gradată, ruleta, şublerul, micrometrul si raportorul 
mecanic. 

Rigla gradată permite determinarea dimensiunilor liniare. Se confecţionează din oţel carbon 
de calitate, se durifică prin călire şi se finisează prin rectificare.  Riglele gradate sunt: 

- după flexibilitate: rigide si flexibile, 
- după lungime: scurte sau normale. 
Ruleta este o riglă gradată flexibilă mai uşor de transportat decât rigla de obicei metalica ce 

se poate utiliza pentru determinarea lungimilor mai mari si a unor suprafeţe curbe (circumferinţa 
cercului). Precizia de măsurare si in cazul riglei si in cazul ruletei este dependenta de posibilităţile 
ochiului omenesc si poate fi ±0,5 mm. 

Şublerul este un instrument de măsură şi control direct, care permite determinarea cu 
precizie mai buna decât rigla a unor dimensiuni liniare exterioare si in unele cazuri, interioare. Se 
confecţionează din oţel carbon de calitate,se durifică prin călire şi se finisează prin rectificare şi 
lepuire. Precizia de măsurare este de 0,1 mm, 0,05 mm, 0,02 mm. În figura 10.1 sunt prezentate 
sublere de constructie moderna: subler de trasaj (fig. 10.1.a), subler de masurat la exterior, interior 
si adâncime prevazut cu comparator (fig. 10.1.b) si sublere de precizie, cu citire digitalizata (fig. 
10.1.c). 

 
Fig.10. Tipuri de sublere. 

Micrometrul permite măsurarea dimensiunilor cu o precizie mai buna decât cu şublerul 
(0,01mm). Scara gradată liniară are domeniul de măsurare 0-25 mm. Precizia de măsurare este 0,01 
mm. Mărimea unei diviziuni este 1 mm. Reperele de sub linia continuă reprezintă 0,5 mm. Scara 
gradată circulară are 50 de diviziuni. Mărimea unei diviziuni este 0,01 mm. Măsurarea cu 
micrometrul se face similar celei cu şublerul ca in Fig.10.2.b,c. Pentru determinarea dimensiunii în 
milimetri, se localizează marginea tamburului, care se poate afla între două repere. Dacă se vede 
reperul de sub linia continuă,se vor adăuga 0,5 mm (50 de sutimi de milimetru). Pentru 
determinarea valorii dimensiunii după virgulă, se localizează poziţia liniei continue,în raport cu 
scara gradată circulară. Această valoare se adaugă la cea determinată mai înainte. 
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Fig.10.2 Tipuri de micrometre: a-micrometru de adâncime;b-pentru table; c-micrometru de exterior; 
d-de interior (tip vergea); e - pentru cuţite de strung; f - pentru filete; g-micrometru cu pârghie 

Comparatorul (ceasul comparator) este un aparat de măsură care permite determinarea 
mărimii unor abateri de formă şi de poziţie: paralelism; perpendicularitate, cilindricitate, planitate, 
rectiliniitate, circularitate, abateri în direcţie radială, abateri în direcţie axială. Comparatoarele sunt 
după modul de acţionare: mecanice, optice sau pneumatic iar după precizie (Fig.10.3): obişnuite 
(0,01 mm), minimetru, milimess, ortotest si pasametru. 

 

 
Fig.10.3 Ceas comparator (a), Suport magnetic (b), Lere de grosime (c), Cale plan paralele (d) 

Lere de grosime sunt masuri terminale pentru masurarea jocurilor. Sunt constituite din lame 
de otel de diferite grosimi. Cale plan paralele sunt masuri de lungime, terminale, sub forma de 
corpuri prismatice sau bare, folosite la masurari directe, la verificari sau reglari a aparatelor de 
masurare. Calele au doua suprafete de masurare (Sm) între care este materializata o anumita lungime 
(ln). Calele plan-paralele, în functie de abaterile limita admise ale abaterilor de la paralelism ale 
suprafetelor de masurare si a abaterii de la dimensiunea teoretica, se clasifica în patru clase de 
precizie (0, 1, 2, 3). 

 
Fig.10.4 Ortotestul (a), Pasametrul (b). 

În figura 10.4.a, ortotestul este montat pe coloana (4), pe care se poate deplasa. Palpatorul 
(2) constituie o suprafata de masurare, iar masa (3) a doua suprafata de masurare. Aparatul se 
regleaza la zero cu ajutorul calelor plan-paralele si masoara prin comparatie. 

Pasametrul (fig. 10.4.b) are mecanismul format din pârghii si roti dintate. Aparatul este 
portabil si este construit sa masoare în trepte dimensionale: 0 … 25 mm, 25 … 50 mm, etc. 
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PRACTICӐ 

- Se mӑsoarӑ diferite piese (interior și exterior) cu șublerul și cu micrometrul. 
- Se centreazӑ cu ajutorul ceasului comparator diferite piese cilindrice pe masa mașinii de 

frezat OPTIMUM. 
- Discuții și demonstrații despre influența turației și avansului asupra rugozitӑții suprafețelor 

prelucrate. 
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MODULUL 11 
DEPOZITAREA SI EXPEDIEREA PIESELOR PRELUCRATE 

 
11.1.DEPOZITAREA PIESELOR PRELUCRATE . MANIPULAREA 

IN DEPOZIT 
 

La depozitarea şi transportul pieselor prelucrate se ţine seama de o serie de reguli. In primul 
rând locurile destinate operaţiilor de încǎrcare, descǎrcare şi depozitare trebuie oarecum amenajate. 

In anotimpul de varǎ, atât aceste locuri, cât şi cǎile de acces la aceste locuri vor fi nivelate 
pentru scurgerea apelor. Pe cât posibil vor fi pavate sau podite. Pe timp de iarnǎ vor fi curǎţate de 
zapadǎ şi menţinute în stare nealunecoasǎ. 

Deasemenea, în timpul nopţii vor fi iluminate corespunzǎtor. Mijlocul de transport care 
urmeazǎ a fi încǎrcat sau descǎrcat va fi asigurat contra deplasǎrii, înainte de începerea operaţiilor 
de încǎrcare sau descǎrcare, cu mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal, iar pe teren în 
pantǎ şi cu ajutorul unor saboţi. In timpul efectuǎrii operaţiilor de încǎrcare sau descǎrcare 
vehiculele nu trebuiesc mişcate. Intre douǎ mijloace de transport alǎturate, care se încarcǎ sau 
descarcǎ simultan, conducǎtorul lucrǎrii va stabili o distanţa minimǎ, în funcţie de tipul mijlocului 
de transport, de materialele manipulate, de teren, încât sǎ nu fie posibile accidente. Astfel, stivele nu 
trebuie sǎ aibǎ o înǎlţime mai mare de 1,5 ori latura mica a suprafeţelor de aşezare cu urmǎtoarele 
menţiuni (Fig.11.1): 

- Produsele aşezate în stive trebuie sǎ aibǎ o suprafatǎ planǎ, iar suprafaţa de 
contact dintre produse trebuie curǎtatǎ de impuritǎţi (praf, unsori etc.) pentru a preveni alunecarea 
acestor produse. 

- Intre stive trebuie pǎstratǎ în mod obligatoriu o distanţǎ de minim 500 mm. 
- La depozitarea produselor plate în stive se va ţine cont ca marginile sǎ fie paralele, fǎrǎ 

muchii sau colţuri nealiniate (ieşite în afara limitelor stivei). 
 

 
Fig.11.1 Aşezarea produselor în stive. 

 
Manipularea pieselor lungi prin rostogolire pe plan înclinat se va face de cǎtre cel puţin 

douǎ persoane cu funii, aceste persoane stând în partea superioarǎ a planului. Dacǎ unele piese 
lungi se transportǎ pe umeri, toţi salariaţii se aşaza pe aceeasi parte a piesei. Piesele nu vor fi 
aruncate de pe umeri ci se vor depune pe sol la comanda conducǎtorului formaţiei de lucru. Mersul 
celor ce transportǎ piesa va fi în pas cadenţat. Nu se descarcǎ piesele lungi prin cǎdere sau 
rostogolire liberǎ. 

11.2 EXPEDIEREA PIESELOR. CONDIŢII PENTRU TRANSPORT 
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La transportul pieselor cu mijloace mecanizate se au în vedere o serie de mǎsuri specifice. In 
locurile de încǎrcare a pieselor se va avea în vedere evitarea nevoii de a efectua manevre în 

 
marşarier prin: mai buna proiectare a locului de muncǎ astfel încât deplasarea sǎ se facǎ numai spre 
înainte. Dacǎ acest lucru nu este posibil atunci se va urmǎri utilizarea unor sisteme de lucru sigure 
pentru marşarier. Asigurarea unor sisteme de lucru sigure pentru încǎrcarea si descǎrcarea 
vehiculelor costituie o problemǎ foarte importantǎ. Se va face verificarea configuraţiei cǎilor de 
circulaţie în sensul adaptǎrii la activitǎţile vehiculelor şi pietonilor. Acolo unde este posibil, se va 
face izolarea traficului vehiculelor de cel pietonal. Dacǎ acest lucru nu este posibil, trebuie instalate 
semnalizǎri de avertizare adecvate, trebuie asigurate treceri pietonale pe cǎile de circulaţie a 
vehiculelor, trebuie luatǎ în considerare oportunitatea introducerii sensului unic pentru vehicule, în 
vederea reducerii riscului de coliziune. Verificarea compatibilitǎţii cǎilor de circulaţie cu tipurile şi 
numǎrul de vehicule care le folosesc în sensul asigurǎrii lǎrgimii suficiente şi pǎstrǎrii în bunǎ stare 
a pardoselii şi suprafeţei drumurilor pentru vehicule este oricând binevenitǎ. 

Intre mijloacele mecanizate de transport un loc aparte îl ocupǎ elevatoarele cu furcǎ 
deoarece ele nu constituie propriuzis mijloace de transport standart. Elevatoarele cu furcǎ sunt 
implicate în numeroase accidente de muncǎ, de multe ori în timpul unor manevre în marşarier 
(Fig.11.2). Factorii care mǎresc probabilitatea apariţiei de accidente includ: instruire neadecvatǎ; 
semnalizare de avertizare neadecvatǎ; întreţinere defectuoasã a vehiculelor; un iluminat insuficient 
şi lipsǎ de spaţiu. 

Acolo unde nu este posibilǎ izolarea traficului pietonal de cel rutier: 
- se vor utiliza semnalizǎri adecvate de avertizare şi marcaje clare care sǎ indice folosirea 

în regim mixt a cǎilor de circulaţie; 
- se va studia posibilitatea de utilizare a unei pǎrţi a drumului pentru pietoni şi  se va marca 

aceastǎ porţiune; 

 
Fig.11.2 Folosirea elevatoarelor cu furcǎ 

 
- se va aigura existenţa unor puncte de trecere clar semnalizate, care sǎ fie vizibile atât 

pentru pietoni, cât şi pentru conducǎtorii elevatoarelor cu furcǎ; 
- se va introduce un sistem cu sens unic, dacǎ acesta conduce la reducerea riscurilor de 

coliziune; 
- zonelor unde elevatoarele cu furcǎ pot întâlni alt trafic, cum sunt platformele de încǎrcare 

li se va acorda atenţie specialǎ. 
Atunci când se executǎ lucrǎri în preajma elevatoarelor cu furcǎ, trebuie întotdeauna 

asiguratǎ avertizarea şoferului în privinţa acestei situaţii. A nu se circula niciodatǎ în spatele 
elevatoarelor cu furcǎ. Pentru micşorarea posibilitǎţii de producere a accidentelor se cere şoferilor 
sǎ aplice conducerea preventivǎ. Zonele aglomerate necesitǎ limitǎri de vitezǎ, în special atunci 
când circulaţia pietonilor nu este separatǎ de traficul rutier. Drumurile de acces trebuie pǎstrate 
curate fǎrǎ deşeuri şi obstacole mobile. Se vor evita curbele strânse. Oglinzile fixe pot îmbunǎtǎţi 
vizibilitatea atunci când virajele fǎrǎ vizibilitate nu pot fi evitate. 

PRACTICӐ 

             Discuții tip seminar. 
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MODULUL 12 

 
PRELUCRAREA LOTULUI DE PIESE 

 
12.1. PRECIZIA PIESEI ŞI PRECIZIA PRELUCRĂRII 

 
Piesele prelucrate pot fi definite cu ajutorul a mai mulţi parametri geometrici sau de alt tip 

precum compoziţia chimică a materialului, masa, aspectul etc. Aceşti parametrii sunt ceruţi de 
beneficiar, prin desenul de execuţie al piesei. 

Gradul în care parametrii geometrici ai piesei finite se apropie de parametrii proiectaţi 
determină precizia prelucrări în timp ce precizia piesei reflectă gradul în care parametrii reali ai 
piesei se apropie de cei proiectaţi. 

Parametrii geometrici sunt cei care determină forma piesei (configuraţie, dimensiuni, 
rugozitate) şi poziţia reciprocă a suprafeţelor prelucrate (coaxialitate, paralelism, perpendicularitate 
etc.); 

Dimensiunile suprafeţelor prelucrate sunt parametrii geometrici cu o importanţa specială. In 
consecinţa criteriul principal de apreciere a preciziei prelucrării îl constituie precizia obţinerii 
dimensiunilor. 

Pentru întelegerea noţiunii de precizie a dimensiunilor se presupune  urmatoarea situaţie: Pe 
desenul de execuţie al unei piese apare valoarea: Ø100±0,3mm. 

Dimensiunile limită (minimă şi maximă) şi toleranţa vor fi: 
dmin   = 100 + (-0,3) = 99,7mm; dmax = 100 + 0,3 =100,3mm; T = 0,6; 

Se vor prelucra mai multe piese care vor avea diametrele: 
d1=99,85mm; d2=99,93mm; d3=100,2mm; d4=99,91mm; 

Diferenţa între cel mai mare diametru şi cel mai mic va fi: 
∆=d3-d1=100,2-99,85=0,35<0,6<T (12.1) 

adică precizia prelucrării este destul de bună întrucât se încadrează în clasa de toleranţa cerută. 
Piesele prelucrate pe maşinile unelte au un grad de precizie scăzut sau sunt considerate 

imprecise dacă din diverse motive apar erori de prelucrare mai mari decât toleranţa impusă. 
 

12.2.CALITATEA SUPRAFEŢELOR PRELUCRATE 
 

Prin calitatea suprafeţelor prelucrate cu ajutorul maşinilor unelte se înţelege respectarea 
anumitor parametrii precum netezimea suprafeţei rezultate după procesul de aşchiere, respectarea 
geometriei desenului piesei dar şi modul în care grosimea stratului superficial a fost modificată de 
către procesul tehnologic. 

Diferenţa dintre suprafaţa reală rezultată din procesul de aşchiere şi suprafaţa ideală din 
desenul de executie impune calitatea suprafeţei din punct de vedere geometric iar diferenţele fizice 
dintre stratul superficial şi interiorul piesei dau calitatea suprafetei din punct de vedere fizic. 

Abaterile geometrice sunt de două tipuri: 
- microabateri adică acele abateri cu pas mic ce dau un aspect rugos, aspru 

suprafeţei prelucrate; 
- macroabateri adică abateri de înalţime mică şi pas mare, care la suprafeţele 

plane sunt abateri de neplaneitate, de concavitate (ţin apa), sau de convexitate (nu ţin apa), iar la 
suprafeţele rotunde sunt abateri de conicitate, de forma elipsoida (de butoi), sau hiperboloida 
(fig.12.1). 
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Fig.12.1. Abateri macrogeometrice: a) - in cazul suprafeţelor plane; b) – in cazul suprafeţelor 

cilindrice.[1] 
In general, aceste abateri apar ca urmare a neuniformităţii procesului de tehnologic aşchiere 

din cauza unor vibraţii ale maşinii unelte, ale sculelor etc. 

12.2.1 Rugozitatea 

Urmele  lăsate  de  scula  aşchietare  pe  suprafaţa  semifabricatului  pot  fi  cuantificate  prin 
următorii parametrii (fig.12.2): 

- abaterea medie aritmetică notată cu Ra  , ca fiind valoarea medie a ordonatelor profilului y 
până la linia sa medie: 

 
 

 
 
 

Fig.12.2. Rugozitatea unei suprafeţe prelucrate prin aşchiere.[ 1] 
Ra=(y1+y2+....+yn) / n (12.2) 

 
- înălţimea neregularităţilor notată cu Rz este calaculată ca diferenţa între media aritmetică 

dintre cele mai mari cinci puncte de vârf şi cele mai joase cinci puncte de fund ale profilului, 
măsurată de la o paralelă cu o linie medie, care nu taie profilul. 

 
Rz=(R1+R3+ R5...+R9) - (R2+R4+ R6...+R10) / 5 (12.3) 

- înălţimea maximă a rugozităţii notată cu Rmax este distanţa dintre profilul cel mai înalt şi 
profilul cel mai jos. 

Parametrii rugozităţii se stabiliţi în standarde şi sunt indicaţi în cadrul desenelor de execuţie 
ale pieselor care se prelucrează pe maşini unelte. 
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Calitatea prelucrării suprafeţei este reprezentată de gradul de netezime şi starea 
stratului superficial, rezultate în urma prelucrării prin aşchiere ca un ansamblu al 
microneregularităţilor de pe suprafaţa unei piese. 

Regulile legate de calitatea suprafeţelor se regăsesc în următoarele standarde: 
- SR ISO 4287-1:1993 – Rugozitatea suprafeţelor. Terminologie. Suprafaţa şi parametrii săi. 
- SR ISO 4287-2: 1993 – Rugozitatea. Măsurarea parametrilor de rugozitate. 
- STAS 5730/2- 85 – Starea suprafeţelor. Parametrii de rugozitate şi specificarea 

rugozităţii suprafeţelor. 
Simbolul de bază pentru notarea stării suprafeţelor este acela din fig.12.3, unde, 

semnificaţiile literelor sunt: 
 

  
 

 
 

Fig.12.3 Simbolul utilizat pentru Fig.12.4. Utilizarea simbolurilor prin 
notarea suprafeţelor înscrierea tuturor datelor 

 
a – valoarea numerică a adaosului de prelucrare [mm]; 
b – valoarea numerică a parametrului de profil (rugozitatea) ( Ra, Rz, Rmax) 
[μm]; c -  simbolul orientării microneregularităţilor; 
d - valoarea numerică a lungimii de bază (diferita de cea standard); 
e – indicaţii referitoare la tratamentul termic, termochimic, acoperiri de protecţie, procedeul 
tehnologic de prelucrare. 

Un exemplu de simbol de bază, cu înscrierea tuturor datelor referitoare la o suprafaţă, este 
acela prezentat în fig.12.4. 

Rugozitatea se prescrie pe desen numai în cazul în care indicaţiile respective sunt 
indispensabile pentru asigurarea calităţii funcţionale şi a aspectului piesei. 

Simbolul de rugozitate Ra   reprezentat cu semne convenţionale în desenele de execuţie 
ale pieselor se exprimă în μm. 

Simbolul orientării microneregularităţilor poate fi unul dintre următoarele, înscrise în 
tabelul 

12.5 conform cu SR ISO 130. 
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Tab.12.5. Simboluri grafice pentru neregularităţile suprafeţelor.[5] 

 
 
 
 

 

 
Tab.12.6. Exemple de înscriere pe desen a rugozităţii. 

 
Valorile parametrului Ra, în funcţie de procedeul tehnologic de obţinere şi prelucrare a 

pieselor se regăsesc în tabelul 12.7. şi fig. 12.8. 
 

Tab.12.7. Legătura dintre procedeul tehnologic şi rugozitate [1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea 
procedeului 
tehnologic 

Rugozitatea suprafetei R3 
µm 

50 25 12.5 6.3   3.2   1.6  0.8  
    
     

  Taiere cu flacara  
Curatire cu 

 
 

Taiere cu 
 

 
Rabotare  
Gaurire  
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Electrochimie               
Electroziune             
Frezare           
Brosare             
Alezare             
Strunjire, 
cutitul 

alezare cu          

Finisare in toba             
Lustruire electrolitica              
Roluire             
Rectificare             
Honuire          
Polizare            
Lepuire          
Superfinisare          
Turnare in nisip               
Laminare la cald            
Forjare              
Turnare in forma              
Turnare de precizie             
Extrudare           
Laminare la rece           
Turnare in cochila             

 

 
Fig. 12.8. Desen cu utilizarea simbolurilor calităţii suprafeţelor 

 

12.2.2 Factorii ce influentează rugozitatea 

Dintre factorii care influentează rugozitatea suprafeţelor prelucrate prin aşchiere cei mai 
importanti sunt: 

1) - parametrii geometrici ai sculei: 
a) - unghiul de degajare γ care cu cât este mai mare cu atât înălţimea asperităţilor 

este mai mică; 
b) - unghiul de atac principal χ şi secundar χ1care, cu cît au valori mai mici cu atât 

dau o rugozitate mai mare (fig.12.9); pentru o valoare a unghiului de atac χ 0=0 s-ar obţine 
rugozitate optimă. 
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Fig.12.9. Influenţa unghiurilor de atac asupra rugozităţii suprafeţelor prelucrate prin aşchiere.[1] 

 
2) –raza de rotunjire a tăişului, pentru acelaşi avans, influenţează rugozitatea suprafeţei 

prelucrate (fig. 12.10). 
 

   
Fig.12.10. Influenţa razei de rotunjire a cuţitului asupra rugozităţii suprafeţei prelucrate prin 

aşchiere [1] 
3) - parametrii regimului de aşchiere: 

a) – avansul: cu cât valoarea avansului este mai mică cu atât rugozitatea este mai bună; 
b) - viteza de aşchiere mare, rezultă rugozitate mică. 

 
Fig.12.11. Influenţa avansului  asupra   rugozităţii   suprafeţei prelucrate prin aşchiere.[1] 

 
Pentru calcularea corecta a vitezei de taiere se utilizează un calcul relativ simplu. 

Se va lua ca exemplu cazul în care dintr-un material anume se va prelucra o piesa cu două 
scule: 

- scula 1- freza, diametru d1=30mm, număr de dinti z1=5; 
- scula 2- freza, diametru d2=60mm, număr de dinti z2=10; 

In datele de catalog ale sculelor realizate din metal dur, producătorul recomandă o viteză de 
frezare vs=90m/min. 

Pentru materialul din care e s t e  efectuată piesa de prelucrat viteza de frezat 
recomandată în catalog sau in tabele este vp=170m/min. 

Se calculează viteza medie de frezat vm=130m/min. 
Formula pentru calculul turaţiei frezei este; 
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S = 
vm ×1 0 0 (12.5 ) 

d × π 
Deci pentru cele douӑ freze se pot calcula turaţiile optime; 

 
vm ×1000 

S   = 
vm ×1 000 

S1 = 
d 1×π 

= 13 [rot/min],  (12.6) d 2 × π 
= 68[rot/min] (12.7) 

 

Rezultatele calculelor sunt aproximate prin rotunjire. 
Pentru calculul vitezelor de avans în cazul celor două freze se iau de asemenea din 

cataloagele sculelor şi piesei vitezele de avans/dinte recomandate de producator fs şi fp si se 
calculeaza o vieza medie de avans/dinte fm=(fs+fp)/2. 

In cazul  exemplului  de  mai sus  fie fs=0,1mm/min  si fp=0,3mm/min.Va  rezulta  fm=0,2. 
Formula pentru calculul avansului este: 

 
F=fm.z.s (12.8) 

Adică pentru prima freza viteza de avans va fi: 
 F1=0,2.5.1300=1300 (12.9) 

iar pentru a doua freza: F2=0,2.10.680=1360 (12.10) 
 

4) - caracteristicile materialului prelucrat: 
- ductilitatea sau conţinutul mai mic de carbon care fac ca rugozităţile să fie mari; 

pentru îmbunatăţirea rugozităţii, unele din semifabricate sunt supuse unui tratament termic de 
normalizare pentru scăderea ductilităţii înainte de aşchiere 

5) - rigiditatea sistemului tehnologic (intelegându-se prin aceasta ansamblu închis maţina 
unealta - dispozitiv de prindere a piesei – piesă – sculă - dispozitiv de prindere a sculei – maşină) cu 
cât este mai bună, cu atât va fi mai mică rugozitatea suprafeţei piesei prelucrate. Dacă maşinile 
folosite sau sculele au uzuri avansate apar vibraţii sistemul nu mai este rigid şi rugozitatea va fi 
mare. 

6) - Lichidele de răcire - ungere au o influenţa pozitivă asupra calităţii suprafeţei piesei 
prelucrate deoarece prezenţa lor reduce vibraţiile. 

12.3 Toleranţa 

O alta caracteristică a pieselor prelucrate este toleranţa. Tolerarea dimensiunilor liniare şi 
unghiulare se realizează conform cu prevederile: SR ISO 406:1991şi SR EN ISO 1101:2006 

Datorită tehnologiilor de prelucrare utilizate este practic imposibil a se realiza cotele 
prevăzute în desenul de execuţie şi aceasta datorită impreciziei procedeelor de fabricaţie, a 
maşinilor centrate necorespunzător, a piesei fixate slab, a uzurii sculelor etc. 

Termenii referitori la dimensiuni, abateri, toleranţă sunt stabiliţi de prevederile STAS 
8100/1-88, astfel: 

-Dimensiunea nominală (N) este dimensiunea faţă de care sunt definite dimensiunile limită, 
obţinute prin aplicarea abaterilor limită. 

-Dimensiunea efectivă (E) este dimensiunea unui element determinată prin măsurare (cu 
eroarea admisă) după o piesă rezultată din fabricaţie. 

-Dimensiunile limită (Dmax şi Dmin) (dmax şi dmin) sunt dimensiunile extreme între care 
trebuie să se găsească dimensiunea efectivă prescrisă de proiectant. 

-Abaterea efectivă (A) este diferenţa dintre dimensiunea efectivă şi cea nominală: A = E-N; 
abaterile prescrise între care poate varia abaterea efectivă se numesc abateri limită admisibile: 

2 
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-abaterea superioară As (as) = Dmax (dmax) – N; (12.11) 
 

-abaterea inferioară Ai(ai) = Dmin (dmin) – N. (12.12) 
 

-Linia zero este dreapta care în reprezentarea grafică a toleranţelor şi ajustajelor, corespunde 
dimensiunii nominale faţă de care sunt reprezentate abaterile. Prin convenţie, în cazul în care linia 
zero este trasată orizontal, abaterile pozitive se situează deasupra ei, iar cele negative sub aceasta, 
iar în cazul când aceasta este verticală, abaterile pozitive se situează în dreapta ei, iar cele negative 
în stânga ei. 
-Toleranţa (T) este diferenţa dintre dimensiunea maximă şi dimensiunea minimă sau valoarea 
diferenţei algebrice dintre abaterea superioară şi abaterea inferioară. 

 
T = Dmax – Dmin = As + N – (Ai + N) = As – Ai (12.13) 

 
Toleranţa, calculată cu relaţia de mai sus, este întotdeauna pozitivă 
-Câmpul de toleranţă este zona cuprinsă între cele două linii reprezentănd dimensiunile 

maximă şi minimă, definită prin mărimea toleranţei şi poziţia în raport cu linia zero. 
Tolerantele pot fi: de forma si de pozitie.In tabelul urmator sunt reprezentate diferite tolerante 

de forma si de pozitie si simbolurile lor grafice si lierale folosite in desenele de executie. 
 

 
 
 
 
 

PRACTICӐ 

- Se analizeazӑ desene de execuție; se citesc toleranțele admise pentru dimensiunile pieselor, 
rugozitӑțile. 

- Se calculeazӑ turația frezei și viteza de avans pentru diverse situații (viteze de frezat recomandate 
de catalog diferite, freze cu diametre și numӑr de dinți diferite) 
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MODULUL 13 

 
PROGRAMAREA MAŞINII UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ – STABILIREA ORIGINII 

COORDONATELOR 
 

13.1 COMENZI DE DEPLASARE 
 

Comenzile/funcțiile de deplasare sunt acele comenzi care stabilesc condițiile prin care 
comanda numerică va trata deplasarea sculei: pe o axă, în plan sau în spatiul tridimensional (3D). 
De regulă, acestea constituie preambulul unui program, fiind scrise la începutul programului. 

În general, într-un program NC se vor întâlni două tipuri de comenzi: 
- cele care privesc natura acţiunilor de efectuat şi care vor preveni directorul de comandă să 

utilizeze un un modul de program, de exemplu, pentru a pilota o sculă la dreapta sau la stânga după 
conturul programat; toate fiind apelate printr-o adresă G (funcţiile G denumite şi funcţii 
preparatorii). 

- cele care tratează condiţiile operatorii şi care privesc automatizarea: numărul şi 
caracteristicile sculelor, gama de viteze şi sensul de rotaţie al arborelui principal al MUCN şi care 
sunt cunoscute sub denumirea de funcţii auxiliare (funcţii M). 

Scopul acestui modul este să ilustreze structura convenţională a unui program cu NC rulat 
pe MUCN. 

 
13.2 COORDONATE ABSOLUTE (G90), COORDONATE RELATIVE (G91) 

 
Comenzile G90 și G91 şi dimensiunile nemodale AC și IC sunt utilizate pentru definirea 

traiectoriei spre poziţiile prescrise. 
Sintaxa funcţiei: 
- în coordonate absolute:  G90 X...Y...Z...  sau  X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…) 
- în coordonate relative  G91 X...Y...Z...  sau X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…) 

unde: X, Y, Z - reprezintă identificatorii axelor ce vor fi parcurse; 
=AC - reprezintă coordonatele absolute (nemodale); 
=IC - reprezintă coordonate relativele (nemodale); 
În cazul coordonatelor absolute, G90, dimensiunile se referă la distanța de origine a 

sistemului de coordonate, programându-se punctul la care scula urmează să se deplaseze. 
În cazul coordonatelor relative, G91, dimensiunile se raportează la ultimul punct atins, 

programându-se distanța între acesta și punctul în care trebuie să se deplaseze scula mașinii unelte. 
 

13.3 COORDONATE ABSOLUTE PENTRU AXE DE ROTAŢIE 
 

Strategia de deplasare dorită pentru poziţionarea axelor de rotaţie se poate defini cu ajutorul 
parametrilor DC, ACP și ACN. 

Sintaxa: A=DC(…) B=DC(…) C=DC(…) sau A=ACP(…) B=ACP(…) C=ACP(…) sau 
A=ACN(…) B=ACN(…) C=ACN(…) 
unde, A B C - reprezintă identificatorii axelor de rotaţie care trebuie parcurse, 

DC - reprezintă coordonata absolută, poziţie atinsă direct, 
ACP  - reprezintă coordonata absolută, poziţie atinsă cu sens pozitiv, 
ACN  - reprezintă coordonata absolută, poziţie atinsă cu sens negativ. 
În cazul coordonatelor absolute programate cu DC, axele de rotaţie se deplasează spre 

poziţia programată în coordonate absolute urmarind traiectoria directă cea mai scurtă. În cazul 
coordonatelor absolute programate cu ACP, axele de rotaţie se deplasează spre poziţiile 
programate în coordonate absolute în sensul pozitiv al axei de rotaţie. În cazul coordonatelor 
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absolute programate cu ACN, axele de rotaţie se deplasează spre poziţia programată în coordonate 
absolute în sensul negativ al axei de rotaţie. 

 

   
Fig.13.1.Coordonate absolute pentru axa de rotaţie. Fig.13.2.Prelucrare canal pe o masă rotativă. 

 
Intervalul de deplasare, cuprins între 0° şi 360°, trebuie să fie inclus în datele maşinii 

(metoda modulo). Ca axele de rotaţie să se deplaseze modulo cu peste 360°, funcţia G91 sau 
parametrul IC trebuie programate într-o frază. Sensul pozitiv de rotaţie (în sensul acelor de ceas sau 
invers) este indicat în datele maşinii. 

De asemenea, DC, ACP şi ACN se pot utiliza pentru poziţionarea arborelui din repaus. 
 

13.4 Sistemul de măsură metric (G70) și în inch inch (G71) 
 

Se poate programa geometria piesei prelucrate pe MUCN, în funcție de dimensiunile 
desenului de execuție, alternativ în sistem metric (sistem european) sau în inch (sistem englezesc - 
american). 

Sintaxa funcţiei:  G71 pentru unităţi de măsură metrice și 
G70 pentru unităţi de măsură exprimate în inch 

Se poate programa MUCN pentru a transforma dimensiunile geometrice (cu aproximaţiile 
necesare) în sistemul de unităţi care a fost selectat, putând fi introduse direct: 

- datele poziţionale X, Y, Z… și coordonatele punctelor intermediare I1, J1, K1; 
- parametrii de interpolare I, J, K şi raza cercului CR pentru programarea arcului; 
- pasul filetului și deplasarea programabilă a originii (cu funcţia TRANS) ; 
- raza polară notată cu RP. 

Toate valorile celorlalţi parametri, precum, vitezele de avans, corecţiile sculei sau 
deplasările originii sunt interpretate în sistemul de unităţi de măsură definit în datele maşinii unelte 
cu comandă numerică. 

 
Fig.13.3. Explicativă privind programarea unei piese prelucrate în diverse sisteme de măsură. 

 
13.5 Deplasări setabile de nul (G54 - G599) 

 
Deplasarea prestabilită a originii raportează originea piesei pentru toate axele, la originea 

sistemului de coordonate de bază, fiind astfel posibil să se apeleze în program puncte de origine 
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decalate pentru diferite dispozitive de prindere, cu o funcţie G din cele ce vor fi descrise în 
continuare. 

Sintaxa funcţiei:G53 - dezactivare nemodală, incluzând deplasările programate, 
G54 sau G55 sau G56 sau G57 sau G505 … G599 - apelează deplasările prescrise ale originii de la 
prima la a patra (Fig.13.4), 
G500  - dezactivează până la următorul apel, numai pentru funcţiile G54 la G599, 
SUPA  - dezactivare nemodală, incluzând deplasările programate, deplasările, manuale (funcţia de 
rezolvare diferențială DRF), deplasările ale originii si PRESET. 

 

 
Fig.13.4. Explicativă privind utilizarea funcției G54. 

 
Stabilirea valorii deplasării (Fig.13.5). De la tastatura panoului de comandă al MUCN se 

introduc în tabelul deplasărilor de nul interne următoarele valori: coordonatele de deplasare, unghiul 
de rotire al prinderii şi factorii de scalare (numai dacă este necesar). 

Activarea deplasării originii. În programul NC, se deplasează originea de la sistemul de 
coordonate al maşinii unelte cu comandă numerică la sistemul de coordonate al piesei, prin 
executarea uneia din comenzile G54 - G57. 

În fraza NC următoare, cu deplasare programată, toţi parametrii de poziţie şi deci deplasările 
sculei se raportează la noua origine a piesei care este validată. 

 

   
a) b) 

Fig.13.5. Explicativă privind stabilirea valorii deplasării. 
 

Intr-un singur program pot fi utilizate toate cele patru deplasări disponibile ale originii, de 
exemplu, pentru a descrie simultan patru poziţii de prindere a piesei şi a le folosi în program. Pentru 
deplasări suplimentare prestabilite ale originii se pot folosi funcțiile G505 - G599. Este astfel 
posibilă crearea a până la 100 deplasări prestabilite ale originii, memorate în zona de memorie a 
deplasărilor de nul, în plus față de cele patru deplasări inițiale G54 - G57, prin utlilizarea datelor 
mașinii. 

Dezactivarea deplasării originii. Comanda G500 dezactivează deplasarea prestabilită a 
originii. Comenzile G53 sau SUPA pentru anularea într-o frază a deplasărilor de nul programabile 
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sau preselectate. Setarea standard, la pornirea programului, de exemplu G54 sau G500, poate fi 
realizată din datele maşinii. 

 
13.6 Alegerea unui plan de lucru (G17 - G19) 

 
La specificarea planului de lucru în care conturul urmează să fie prelucrat se definesc şi 

datele următoare (Fig.13.6): planul pentru compensarea razei sculei, direcţia de avans pentru 
compensarea lungimii sculei în funcţie de tipul sculei și planul de interpolare circulară. 

Sintaxa funcţiei: 
G17 - se defineşte planul de lucru ca fiind X/Y şi direcţia de avans ca fiind Z, 
G18 - se defineşte planul de lucru Z/X şi direcţia de avans ca fiind Y, 
G19 - se defineşte planul de lucru Y/Z şi direcţia de avans ca fiind X. 
De regulă, planul de lucru se defineşte la începutul programului şi trebuie să fie specificat 

atunci când este apelată compensarea de traiectorie cu rază de aşchiere G41/G42, astfel încât 
echipamentul să poată corecta lungimea şi raza sculei. 

Planul X/Y (definit de funcţia G17) este totdeauna în setarea de bază. 
 

   
a) b) c) 

Fig.13.6. Alegerea planului de interpolare: a) frezare b) strunjire c) prelucrarea în plane înclinate 
 

13.7. Deplasarea cu avans rapid (G0) 
 

Pentru poziţionarea rapidă a sculei, pentru rotirea în jurul piesei sau pentru atingerea 
punctelor de schimbare a sculei se pot utiliza mişcările de deplasare rapidă (paralelă cu axele pe 
rând, sau concomitent pe mai multe axe) se programează funcția G0 (deplasare cu avans rapid). 
Deobicei funcția G0 nu este utilizată pentru prelucrarea propriu-zisă a piesei. 

Sintaxa funcţie: G0 X… Y… Z … sau G0 AP=… RP=… 
unde: X, Y și Z definesc punctul de destinaţie în coordonate carteziene, 

AP= defineşte punctul de destinaţie în coordonate polare, în acest caz unghiul polar, 
RP= defineşte punctul de destinaţie în coordonate polare, în acest caz raza polară. 

Mişcarea sculei programată cu G0 este executată cu cea mai mare viteză 
posibilă (deplasare rapidă), valoare definită separat pentru fiecare axă, în datele maşinii. Deplasarea 
se efectuează cu viteză maximă numai la distanţe mari. Dacă mişcarea de deplasare rapidă este 
executată simultan pe mai multe axe, atunci viteza de deplasare rapidă este determinată de axa care 
cere cel mai mult timp pentru propria porţiune de drum. La distanţe mici nu se poate ajunge la 
regim de deplasare rapidă din cauza timpilor de accelerare şi decelerare. Viteza de deplasare rapidă 
este cuprinsă în general între 10 -70 [m/min] şi nu se poate utiliza funcţia în cazul interpolărilor 
liniare la 450 şi circulare atunci când trebuie efectuat continuu controlul vitezei după două axe. 
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13.8. Interpolarea liniară (G1) 
 

 

Cu funcţia G1 de interpolare liniară cu avans de lucru, scula se deplasează de-a lungul 
liniilor drepte care sunt paralele cu axa, înclinate sau orientate în spaţiu. 

Interpolarea liniară permite prelucrarea suprafeţelor tridimensionale (3D), canalelor, etc. 
Funcţia G1 este o funcție modală. 

Sintaxa funcţie: G1 X… Y… Z … F… sau G1 AP=… RP=… F… 
unde,  F  reprezintă  viteza  de  avans,  exprimată  în  mm/min,  iar  ceilalţi  parametri  au  aceeaşi 
semnificatie ca şi în cazul funcţie G0. 

La întâlnirea în programul cu NC a funcţiei, scula se deplasează cu viteza de avans F de-a 
lungul unei linii drepte de la punctul de pornire curent la punctul de destinaţie programat. Piesa este 
prelucrată de-a lungul traiectorii definite de punctele anterioare. Punctul de destinaţie se poate 
introduce atât în coordonate carteziene cât şi în coordonate polare. 

 
13.9. Interpolarea circulară, funcțiile  G2, G3 şi CIP 

 
Sintaxă funcţii: G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… sau G2/G3 AP=… RP=… sau 
G2/G3 X… Y… Z… CR=… sau G2/G3 AR=… I… J… K… sau 
G2/G3 AR=… X… Y… Z… 
CIP X… Y… Z… I1=… J1=… K1=… 
CT X… Y… Z… 

unde: G2 - realizează o deplasare pe o traiectorie circulară în sensul acelor de ceas, 
G3   - realizează o deplasare pe o traiectorie circulară în sens contrar acelor de ceas, 
CIP - realizează o interpolare circulară prin punct intermediar, 
CT - realizează o deplasare circulară tangenţială, 
X Y Z - reprezintă coordonate carteziene ale punctului de destinaţie, 
I, J și K  - reprezintă centrul cercului în coordonate cartezeiene (în direcţia X, Y și Z), 
AP=  - reprezintă punctul de destinaţie în coordonate polare, în acest caz unghiul polar, 
RP=- punctul de destinaţie în coordonate polare, aici raza polară corespunde razei cercului 
CR=  - reprezintă raza cercului, 
AR=  - reprezintă unghiul arcului de cerc, 
I1= J1= K1= - reprezintă punctele intermediare în coordonate carteziene (direcţia X,Y,Z) 

Apelarea uneia dintre aceste funcţii anulează celelalte funcţii „G” care sunt în acţiune. 
Echipamentul NC are nevoie de indicarea planului de lucru (folosind funcţiile G17 - G19) pentru a 
calcula direcţia de rotaţie pentru cerc – funcţia G2 este în sensul acelor de ceas iar funcţia G3 în 
sens contrar acelor de ceas. 

În general este recomandabil să se specifice planul de lucru cu excepţia cazului când se pot 
prelucra cercuri şi în afara planului de lucru specificat. În acest caz adresele axelor specificate ca 
punct de destinaţie determină planul cercului. Funcţiile G2 şi G3 sunt funcţii modale. Pentru a 
specifica care axe vor fi parcurse cu o viteză de avans programată se va folosi comanda FGROUP. 

Echipamentul numeric furnizează diverse moduri de programare a mişcări circulare. 
Totodată aceasta permite introducerea directă a aproape oricărei dimensiuni din desenul de 
executie. 

A. Programarea cercului cu centru şi punct de destinaţie (Fig.13.7). Mişcarea circulară este 
descrisă de: punctul de destinaţie definit în coordonate carteziene X, Y, Z şi centrul cercului dat de 
adresele I, J, K, unde identificatorii au următoarele semnificaţii: I, J si K reprezintă coordonatele 
centrului cercului în direcţiile X, Y si Z. Dacă cercul este programat cu centru dar fără punct de 
destinaţie, atunci rezultatul este un cerc întreg. 
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a) b) c) 

Fig.13.7. Explicativă privind programarea cercului cu centru şi punct de destinaţie [6]. 
 

Coordonatele implicite sunt introduse prin funcţiile G90 sau G91 absolute sau relative şi 
sunt valabile doar pentru sfârşitul cercului. Coordonatele centrului cercului I, J și K sunt în mod 
normal introduse în coordonate relative raportate la punctul de start al cercului. Se programează 
centrul absolut al cercului nemodal raportat la originea piesei cu: I=AC(…), J=AC(…), K=AC(…) 

B. Programarea cercului cu rază şi punct final. Mişcarea circulară este descrisă de raza 
cercului CR= şi punctul final în coordonate carteziene X,Y și Z. 

În plus faţă de raza cercului, trebuie specificat semnul +/- pentru a indica dacă unghiul de 
parcurgere este mai mare sau mai mic de 180°. Semnul + poate fi omis. 

Identificatorii au următoarele semnificaţii: 
CR=+… si CR=–… :unghi mai mic sau egal cu 180° și mai mare de 180°. 
Folosind această tehnică nu mai este necesară specificarea centrului. 
Cercurile complete (unghi de parcurgere 360°) nu pot fi programate cu CR=, ci mai degrabă 

cu punctul final al cercului şi parametrii de interpolare. 
 

   
a) b) 

Fig.13.8. Desene de execuție. 
 

C. Programarea cercului cu unghi de arc și centru sau punct final. Mişcarea circulară este 
descrisă de: unghiul arcului R= şi punctul final în coordonate carteziene X, Y și Z sau de centrul 
cercului la adresele I, J și K. 

Identificatorul AR=: reprezintă unghiul arcului, cu valori în intervalul 0° ÷ 360°. 
Cercurile complete (unghi de parcurgere de 360°) nu pot fi programate cu CR=, dar trebuie 

programate folosind punctul final al cercului și parametrii de interpolare. 
D. Programarea cercurilor în coordonate polare. Mişcarea circulară este descrisă de: 

unghiul polar AP= și raza polară RP=. Se aplică următoarea regulă: polul se află în centrul cercului 
și raza 

E. Programarea cercului cu punct intermediar şi punct final. Se poate folosi comanda CIP 
pentru a programa arce care pot fi şi înclinate în spaţiu. În acest ultim caz se descrie punctul 
intermediar și cel final prin trei coordonate. 
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Mişcarea circulară este descrisă de punctul intermediar (prin adresele I1=, J1=, K1= ) şi de 
punctul final în coordonate carteziene (X, Y, Z), unde, identificatorii I1=, J1= și K1= reprezintă 
coordonatele punctului intermediar pe direcţiile X, Y și respectiv Z. Stările implicite pentru 
coordonate absolute sau relative sunt definite cu funcțiile G90/G91 și sunt valabile pentru punctul 
intermediar şi cel final al cercului. Cu funcția G91 punctul de start al cercului este folosit ca 
referinţă pentru punctul intermediar şi cel final. Comanda CIP este modală, iar direcţia de 
parcurgere este determinată de ordinea dintre punctul de start, punctul intermediar şi punctul final. 

 
13.10. Interpolarea elicoidală, comanda TURN şi funcţiile G2/G3 

 
Interpolarea elicoidală poate fi folosită, de exemplu, pentru generarea filetelor şi şanţurilor 

de ungere. 
Sintaxă funcţii: G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=   sau 
G2/G3 X… Y… Z… CR=… TURN= sau G2/G3 AR=… I… J… K… TURN= 
G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN= sau G2/G3 AP… RP=… TURN= 

unde: G2 - realizeză o deplasare de-a lungul traiectoriei circulare în sensul acelor de ceas, 
G3 - realizeză o deplasare de-a lungul traiectoriei circulare în sens invers acelor de ceas, 
X Y Z - reprezintă punctul final în coordonate carteziene, 
I J K - reprezintă centrul cercului în coordonate carteziene, 
CR=   - reprezintă raza cercului, 
AR - reprezintă unghiul arcului, 
TURN= - reprezintă numărul trecerilor circulare aditionale în intervalul 0 – 999, 
AP=   - reprezintă unghi polar, 
RP=   - reprezintă raza polară. 
În interpolarea elicoidală, se suprapun și se execută în paralel două mişcări: o mişcare 

orizontală circulară pe care este suprapusă o mişcare verticală liniară. Mişcarea circulară este 
realizată pe axele specificate de planul de lucru. 

 
13.11. Filetare cu pas constant, funcţia G33 

 
Cu funcția G33 pot fi prelucrate filete cilindrice, conice sau plane, simple sau multiple, pe 

stânga sau pe dreapta (Fig.13.9). În acest caz comanda numerică trebuie să poată controla viteza de 
rotaţie cu ajutorul unui sistem de măsurare a poziţiei. 

 

   
a) b) 

Fig.13.9. Tipuri de filete și moduri de parcugere. 
 

Considerând un strung cu axa longitudinală Z şi axa transversală X, sintaxa funcţiilor este: 
- pentru filet cilindric G33 Z… K… SF=…* 
- pentru filet conic G33 X… Z… K… SF=…* sau G33 X… Z… I… SF=…* 
- pentru filet plan G33 X… I… SF=…* 

unde, identificatorii au următoarele semnificaţii: 
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SF= - reprezintă deplasarea punctului de start (doar pentru filet multiplu); *parametrul 
este programat doar pentru filete multiple  (K pentru unghi <45°), (I pentru unghi >45°), 

X,Z - reprezintă punctul final în coordonate carteziene, 
I,J și K - reprezintă pasul filetului (în direcţia  X, Y și Z). 
Principiul de operare. Viteza de avans F nu este luată în considerare pentru G33, 

echipamentul calculând o viteză de avans pornind de la viteza programată a arborelui şi pasul 
filetului. Scula parcurge lungimea filetului în direcţia longitudinală şi/sau frontală la această viteză 
de avans. Limitarea la viteza maximă a axei (deplasare rapidă), este urmărită de echipament. 

Filetul cilindric este definit de lungimea filetului şi pasul său. Lungimea filetului este 
introdusă în coordonate absolute sau relative cu una dintre coordonatele carteziene X, Y sau Z. Pe 
strunguri este folosită de regulă axa Z. Toleranţa trebuie realizată pentru distanţele de intrare şi 
ieşire de-a lungul cărora avansul este mărit sau micşorat. Pasul filetului este introdus la adresele I, J 
și K, pe strung fiind preferată adresa K. 

Exemplu: K6 înseamnă 6 mm pas pe rotaţie. Domeniul pasului: 0.001 - 2000.00 mm/rotaţie 
 

 
a) b) c) 

Fig.13.10. Explicativă privind definirea elementelor filetului: 
a) - filet cilindric; b) - filet plan; c) - filete conice. 

 
Filetul plan este descris de diametrul filetului (de preferat pe direcţia X) și pasul filetului (de 

preferat cu I), programarea făcându-se la fel ca la filetele cilindrice. 
Pentru filetul conic se programează punctul final prin două coordonate (longitudinală și 

frontală) și pasul filetului. Conturul conic este introdus în coordonate carteziene (X, Y, Z), absolute 
sau relative (X și Z la prelucrarea pe strung). Toleranța este realizată pentru distanțele de intrare și 
ieşire de-a lungul cărora avansul este mărit sau micşorat. Pasul filetului este introdus la adresele I, J 
și K. Parametrul pentru pas este bazat pe unghiul conului (calculat de la axa longitudinală la 
exteriorul conului). 

Pentru unghiuri mai mici de 45°, pasul este pe direcţia longitudinală K, pentru unghiuri mai 
mari 45°, pas este în direcţia frontală I, iar pentru unghiuri egale cu 45° se poate specifica I sau K. 

Filetele cu spire multiple sunt programate prin specificarea deplasărilor punctului de start 
(SF) în fraza de program care conține funcția G33. Deplasarea punctului de start este specificată ca 
o poziţie absolută a unghiului la adresa SF=. Data de setare asociată este schimbată în consecinţă. 

Exemplu: SF=45; deplasarea startului 45°. Domeniul de valori: 0.0000 - 359.999 grade. 
Dacă nu este specificată nicio deplasare a punctului de start, este folosit unghiul de start pentru filet 
definit în datele de configurare. 

Filetele pe dreapta sau pe stânga sunt generate conform direcţiei de rotaţie a arborelui, 
astfel: M3 (în sensul acelor de ceas) și M4 (în sens contrar acelor de ceas). În plus, viteza dorită este 
programată la adresa S. 

De reținut faptul că, comutatorul de corecţie a vitezei arborelui (schimbare dinamică a 
vitezei) nu trebuie schimbat în timpul prelucrării filetului cu funcția G33, iar comutatorul de 
corecţie a vitezei de avans nu are nicio importanță în fraza care conține funcția G33. 
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13.12. Dimensiuni pentru rază/diametru 
 

Programarea dimensiunilor pentru diametru sau rază se face direct din desenul de execuţie 
fără alte transformări (Fig.13.11). 

 
Fig.13.11. Explicativă privind alegerea dimensiunilor. 

 
Sintaxă funcţii: DIAMON şi DIAMOF 

unde,  DIAMON reprezintă dimensiunea diametrului, 
DIAMOF reprezintă dimensiunea razei (în configurare de bază). 
După  activarea  funcției DIAMON,  dimensiunile  sunt  definite  ca  diametre  pentru  axele 

transversale specificate. 
Valorile ca diametre se aplică următoarelor date: 
- valoarea actuală afişată a axei transversale în sistemul de coordonate al piesei; 
- modul JOG: dimensiuni relative şi deplasarea cu manivela de mână; 
- programare: poziţii finale, independente de G90/G91, de parametrii de interpolare pentru 

G2/G3, dacă aceştia sunt programaţi cu AC absoluţi, 
Prin programarea DIAMOF se poate comuta oricând la raza pentru dimensionare. 

 
13.13. Durata de așteptare, funcția G4 

 
Funcţia G4 se foloseşte pentru a întrerupe prelucrarea piesei între două fraze NC pe o durată 

de timp programată, de exemplu la aşchierea liberă (Fig.13.12). 
Sintaxă funcţie: G4 F… şi G4 S… - programat în fraze NC separate, unde: 
G4  funcție de activare a duratei de așteptare, 
F… reprezintă durata de așteptare exprimata în secunde, 
S… reprezintă durata de așteptare exprimata în rotații ale arborelui principal. 

 

 
Fig.13.12. Explicativă privind utilizarea funcției G4. 

 
Funcţia G4, utilizată în general pentru definirea timpului de temporizare a unei acţiuni, 

poate apărea în program şi ca funcţie de anulare a unei alte funcţii preparatorii. 
 

13.14. Funcţiile M 
 

Funcţiile M sunt folosite pentru a activa un anumit tip de funcţii de pe maşina unealtă cu 
comandă numerică, cum ar fi operaţii de comutare, de exemplu "răcire, pornit/oprit". Funcţiile 
permanente sunt atribuite de către fabricantul echipamentului cu comandă numerică unor funcţii M 
(Tab.13.1). 
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Sintaxă funcţii: M... ;valori posibile:0 ÷ 999 999 întregi 
 

Tab.13.1 Lista funcţiilor M predefinite. 
Functie Descriere 

M0* Stop programat 
M1* Stop opțional 
M2* Sfârșitul programului principal cu întoarcere la începutul programului 
M30* Sfârșitul programului, acelasi efect ca M2 
M17* Sfârșitul subprogramului 
M3 Rotire arbore în sensul acelor de ceas 
M4 Rotire arbore în sens contrar acelor de ceas 
M5 Oprirea arborelui 
M6 Schimbarea sculei (configurare implicită) 
M70 Arborele este comutat în modul de lucru ca axă 
M40 Schimbare automată a treptei de viteză 
M41 Treapta de viteză 1 
M42 Treapta de viteză 2 
M43 Treapta de viteză 3 
M44 Treapta de viteză 4 
M45 Treapta de viteză 5 
Adresele extinse nu pot 
fi folosite pentru 
functiile cu * 

Toate numerele libere ale funcțiilor M pot fi atribuite de fabricantul mașinii 
unelte, ca funcții de comutare pentru comanda dispozitivelor de strângere sau 
pentru activarea/dezactivarea altor funcții ale mașinii, etc. 

 

Într-o frază CN pot fi programate pâna la 5 (cinci) funcţii M. Funcțiile M se aplică într-o 
frază NC care conţine o comandă de deplasare şi o comandă M (datele maşinii definesc unde este 
initializată comanda M programată): înainte de mişcarea de deplasare, cu mişcarea de deplasare sau 
după mişcarea de deplasare. Astfel, comenzile M0, M1, M2, M17 şi M30 sunt iniţializate 
întotdeauna după mişcarea de deplasare. Anumite funcţii importante pentru execuţia programului 
NC sunt date ca 
standard de echipament (comenzi M predefinite), precum: 

- oprirea programată, M0, prin care se realizează o oprire din prelucrare în vederea 
înlăturării șpanului, recalibrări, etc. 

- oprirea opţională, M1, funcție care poate fi activată cu MMC/dialog sau interfaţa VDI. 
In general, un program NC este terminat cu una din funcţiile M2, M17 sau M30 şi resetat la 

începutul său. Dacă programul principal este apelat din alt program (ca subprogram), funcţiile M2 
şi M30 are acelaşi efect ca şi funcţia M17 şi invers (de exemplu, funcţia M17 acţionează în 
programul principal ca M2/M30). 

- funcţii de rotire, M3, M4, M5 și M70. 
Notaţia adreselor extinse cu numărul arborilor este folosită pentru toate funcţiile de rotire. 
De asemenea, în subprograme poate fi folosită ca alternativă pentru sfârşitul de program 

funcșia M17 și instrucţiunea RET. Instrucțiunea RET trebuie să fie programată într-o frază separată 
și, în general, este folosită atunci când modul de conturare continuă cu funcția G64 nu este întrerupt 
de o întoarcere/revenire. 

Funcția M17 întrerupe funcția G64 şi produce o oprire exactă. 
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PRACTICӐ 

- Exerciții de stabilire a originii piesei pe strungul OPTIMUM; 
- Exerciții de stabilire a originii piesei pe mașina de frezat OPTIMUM; 
- Mici progame, ȋn regim de lucru MDA și AUTO cu utilizarea funcțiilor G1pentru așchieri pe o 

singurӑ axӑ și pe douӑ axe la ambele mașini; 
- Mici progame, ȋn regim de lucru MDA și AUTO cu utilizarea funcțiilor G2, G3, CIP la cele douӑ 

mașini; 
- Exerciții cu interpolarea elicoidalӑ G2/G3 TURN pe mașina de frezat OPTIMUM 
- Realizarea de filete cu G33 pe strungul OPTIMUM 
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MODULUL 14 

REGLAREA INIȚIALĂ A MAȘINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ 
 

14.1. CADRE DE BAZĂ, CONFIGURABILE ȘI PROGRAMABILE 
 

14.1.1 Instrucţiuni de tip cadru 
 

Cadrul de bază (sau deplasarea de bază) descrie transformarea sistemului de coordonate de 
la Sistemul de coordonate de bază (BCS) la Sistemul de coordonate de bază al originii (BOS) şi are 
acelaşi efect ca pentru cadre configurabile. Instrucţiunile configurabile sunt deplasări ale originii 
(folosite pentru a defini sistemul de coordonate al originii piesei – prescurtat notat cu WOS) care 
pot fi apelate din orice program NC cu una din comenzile G54 până la G599. Valorile deplasării 
sunt definite de utilizator și memorate în zona de memorie a deplasărilor de origine în echipamentul 
numeric al MUCN. Instrucţiunile programabile (TRANS, ROT, …) sunt valabile în programul NC 
curent și se raportează la instrucţiunile configurabile. Cadrul programabil este folosit pentru a defini 
Sistemul de coordonate al piesei (WCS). Instrucţiunile TRANS, ROT, SCALE și MIRROR sunt 
instrucţiuni de substituire; de exemplu, fiecare din aceste instrucţiuni anulează toate celelalte 
instrucţiuni cadru programate anterior (Fig.14.1). 

 

   
Fig.14.1.Ultima deplasare configurabilă a originii apelată cu G54 - G599, este folosită ca referinţă. 

 
Instrucţiunile de tipul ATRANS, AROT, ASCALE și AMIRROR sunt instrucţiuni aditive. 

Astfel, originea curentă configurată sau ultima origine a piesei programată cu instrucţiuni cadru este 
folosită ca referinţă. Din punct de vedere al programării, instrucţiunile de mai sus sunt adăugate 
cadrelor existente. Instrucţiunile aditive sunt folosite foarte frecvent în subprogramele MUCN. De 
reținut faptul că, funcţiile de bază definite în programul principal nu se pierd după sfârşitul 
subprogramului, atunci când subprogramul a fost programat cu atributul SAVE (salvare). 

 
14.1.2 Deplasare programabilă a originii, instrucțiunile TRANS și ATRANS 

Instrucţiunile TRANS și ATRANS se folosesc pentru translaţii pe toate axele de conturare și 
poziţionare, în direcţia axelor specificate. Această operație permite lucrul cu mai multe origini, de 
exemplu, la realizarea proceselor de prelucrare repetitive în diferite poziţii ale piesei de prelucrat. 

Sintaxă instrucţiuni: TRANS X… Y… Z… - programare în frază NC separată, 
ATRANS X… Y… Z… - programare în frază NC separată, 

unde, TRANS – funcție de deplasare absolută a originii, cu referire la valoarea curentă valabilă a 
originii piesei. stabilită cu una din funcțiile G54 - G599, 

ATRANS - la fel ca funcția TRANS, dar cu deplasare adițională a originii, 
X Y Z - reprezintă valoarea deplasării în direcția axelor specificate. 

 
a) 

 
b) 
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b) 

TRANS X Y Z, instrucţiune substitutivă, care realizează translaţia prin valorile de deplasare 
programate în direcţia axelor specificate (axe de conturare, axe sincrone și axe de poziţionare). Ca 
referinţă este folosită ultima deplasare configurabilă specificată (prin intermediul funcțiilor G54 - 
G599).  Comanda TRANS anulează toate cadrele programabile activate anterior. 

De asemenea, se poate folosi funcția ATRANS pentru a programa o translaţie care trebuie 
adăugată cadrelor existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
Fig.14.2. Explicativă privind modul de deplasare programabilă a originii. 

 
Instrucţiunea aditivă, ATRANS X Y Z realizează translaţia prin valorile programate ale 

deplasării în direcţiile axelor specificate. Originea configurată curent sau ultima origine programată 
este folosită ca referinţă. Dezactivarea deplasării programabile a originii, pentru toate axele, se face 
cu comanda TRANS fără parametrul de axă. În această situație, toate cadrele programate anterior 
sunt anulate. Așadar, deplasarea configurabilă a originii rămâne programată. 

 
14.1.3 Rotirea programabilă, instrucțiunile ROT și AROT 

Instrucţiunile ROT și AROT se folosesc pentru rotirea sistemului de coordonate al piesei în 
jurul fiecărei axe geometrice X, Y, Z sau cu unghiul RPL în planul de lucru selectat de una din 
funcțiile G17 - G19 (sau în jurul axei de avans perpendiculare). În acest mod se permite prelucrarea 
într-o singură desfăşurare a suprafeţelor înclinate sau a unor fețe ale piesei de prelucrat (Fig.14.5a). 

Sintaxă instrucţiuni: 
ROT X… Y… Z…, ROT RPL=…, AROT X… Y… Z… și AROT RPL=… 

unde, ROT – este o funcție de rotire absolută cu referire la originea curentă a piesei fixată cu una 
din funcțiile G54 - G599, 
AROT -e funcție de rotire aditivă cu referire la originea curentă fixată sau programată, 
X Y Z – sunt axele geometrice în jurul cărora are loc rotirea în spațiu, 
RPL  - este unghiul cu care este rotit sistemul de coordonate în plan. 

 
Fig.14.3. Explicativă privind rotirea  în spaţiu cu ajutorul instrucţiunii ROT; 

   
a) b) c) 
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Prin intermediul instrucţiunii substitutive, ROT X Y Z, sistemul de coordonate este rotit cu 
unghiul programat în jurul axelor specificate (Fig.14.4.b și c). Punctul de rotire este definit de 
ultima deplasare de origine configurabilă specificată (cu una din funcțiile G54-G599). 

Comanda ROT anulează cadrele programabile configurate anterior. 
O nouă rotire bazată pe cadrele existente este programată cu comanda AROT. 
Cu instrucţiunea aditivă, AROT X Y Z, se realizează rotirea cu o valoare unghiulară 

programată, în direcţia axelor specificate. Punctul de rotire este definit de originea configurată 
curent sau ultima origine programată. 

Pentru ambele instrucţiuni descrise anterior, se va nota ordinea și direcţia în care au loc 
rotaţiile. Se defineşte ca direcţie pozitivă de rotire (Fig.14.4): vederea în direcţia pozitivă a axelor 
de coordonate și rotire în sensul acelor de ceas. 

Se pot roti până la trei axe geometrice simultan, într-o frază NC. Ordinea notaţiei RPY (= 
răsucire, înclinare, giraţie) sau unghiul eulian prin care se efectuează rotaţiile pot fi definite în 
parametrii maşinii unelte cu comandă numerică. 

 

   
Fig.14.4. Explicativă privind definirea: a) direcției de rotire; b) ordinii  de rotire. 

 
Notaţia RPY (configurare implicită în MUCN) defineşte ordinea de rotire în modul următor: 

A (rotirea în jurul primei axe geometrice X), B (rotirea în jurul celei de-a doua axe geometrice Y) și 
C (rotirea în jurul celei de-a treia axe geometrice (Z). Această ordine se aplică numai dacă axele 
geometrice sunt programate într-o singură frază. Ordinea de introducere se poate aplica și 
independent. 

Dacă numai două axe trebuie să fie rotite, atunci parametrul pentru a treia axă  poate fi omis. 
Domeniul/gama de valori pentru rotirea în jurul: 

- primei axe geometrice, este cuprins în intervalul: –180° ... +180°; 
- celei de-a doua axe geometrice, este cuprins în intervalul: –89.999° ... +90°; 
- celei de-a treia axe geometrice, este cuprins în intervalul: –180° ... +180°. 
Acest domeniu de valori se aplică tuturor variabilelor de cadru. 
Valorile din afara acestui domeniu sunt aduse de echipamentul numeric al mașinii unelte în 

interiorul domeniului. Dacă se doreşte definirea ordinii de rotire individual, se va programa 
succesiv rotirea dorită pentru fiecare axă cu instrucțiunea AROT. 

De asemenea, planul de lucru definit cu funcțiile G17, G18 sau G19 se roteşte în spaţiu 
(tridimensional). 

Exemplu. Planul de lucru X-Y, definit de functia G17 și sistemul de coordonate al piesei 
sunt pozitionate pe suprafaţa superioară a piesei. 

Translaţia și rotirea sunt funcții folosite pentru a muta sistemul de coordonate pe una din 
fețele laterale. De asemenea, și planul de lucru definit de funcția G17 se roteşte. Această facilitate 
poate fi folosită pentru a programa poziţia planului de destinaţie în coordonatele X/Y și avansul pe 
direcţia Z. 

 
a) 

 
b) 
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Condiţia preliminară pentru realizarea operației este ca scula să fie poziţionată perpendicular 
pe planul de lucru (Fig.14.5a), iar direcţia pozitivă a axei de avans este în direcţia prinderii sculei. 
Prin specificarea în program a comenzii CUT2DF se activează compensarea razei sculei în planul 
rotit. 

Prin instrucţiunea aditivă AROT RPL, sistemul de coordonate este rotit cu unghiul 
programat cu RPL = în planul curent. Dacă se programează o schimbare a planului (cu una din 
funțiile G17 - G19) după rotire, unghiurile de rotire programate pentru axe sunt memorate și se 
aplică în continuare în noul plan de lucru. 

În consecinţă se recomandă dezactivarea rotirii înainte de schimbarea planului, situație în 
care toate cadrele programate anterior sunt anulate. 

 
a) b) 

Fig.14.5. Explicativă privind utilizarea instrucțiunilor de translaţie și rotire [4]. 
 

Exemplu. În programul piesă, formele prezentate se repetă de câteva ori. Rotaţiile planului 
trebuie să fie efectuate în plus față de translaţie, deoarece formele nu sunt aranjate paralel cu axele. 

 

 
 
 

 
Fig.14.6. Explicativă privind rotațiile programabile aferente programului. 

N100 G17 G54 ; definire planului de lucru X/Y și a originii piesei 
N200 TRANS X15 Y5 ; deplasare absolută 
N300 L10 ; apel subprogram numerotat cu 10 
N400 TRANS X50 Y30 ; deplasare absolută 
N500 ROT RPL=45 ; rotirea sistemului de coordonate cu un unghi de 45° 
N600 L10 ; apel subprogram 
N700 TRANS X15 Y35 ; deplasare absolută 
N500 AROT RPL=15 ; rotire relativă cu un unghi de 15° 
N600 L10 ; apel subprogram 
N700 G0 X100 Y100 ; retragere 
N800 M30 ; sfârșit de program 
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Exemplu. Pentru acest exemplu (Fig.14.7a), suprafeţele paraxiale și înclinate ale piesei 
trebuie să fie prelucrate de către MUCN într-o singură configurare. Condiţia prealabilă este ca scula 
să fie aşezată perpendicular pe suprafaţa înclinată în direcţia rotită a axei. 

 

 
 

 
Fig.14.7. Desenele de execuție aferente programelor. 

 
Exemplu. În acest exemplu (Fig.14.7b), formele identice de pe două fețe perpendiculare ale 

piesei sunt prelucrate cu ajutorul subprogramelor memorate în MUCN. Configurarea direcţiei de 
avans, a planului de lucru și a originii în noul sistem de coordonate de pe suprafaţa din dreapta a 
piesei se regăseşte pe suprafaţa superioară. Condiţiile necesare pentru execuţia subprogramului, 
aplicate ca mai înainte, sunt: planul de lucru definit de funcția G17 (planul de coordonate X/Y) și 
direcţia de avans Z. 

 

 
 

14.1.4 Factorul de scalare programabil, instrucțiunile SCALE și ASCALE 
 

Instrucţiunea SCALE/ASCALE permite programarea factorilor de scalare în direcţia axelor 
specificate pentru toate axele de conturare, sincrone sau de poziţionare ale MUCN (Fig.14.8.a și b). 
Această instrucțiune permite modificarea dimensiunii unui profil. Astfel, se pot programa profile 
geometrice similare de dimensiuni diferite. 

Sintaxă instrucţiuni: 
SCALE X… Y… Z… - programare în fraza curentă a programului NC 
ASCALE X… Y… Z… - programare în fraza curentă a programului NC 

unde, SCALE - realizează o mărire/micșorare absolută cu referire la sistemul curent valabil de 
coordonate, fixat cu una din funcțiile G54 - G599, 

N100 G17 G54 
N200 TRANS X10 Y10 
N300 L10 
N400 ATRANS X35 
N500 AROT Y30 
N600 ATRANS X5 
N700 L10 

; definire plan de lucru X/Y, originea piesei 
; deplasare absolută 
; apel subprogram 
; deplasare relativă 
; rotire în jurul axei Y 
; deplasare relativă 
; apel subprogram 

N800 G0 X300 Y100 M30 ; retragere și sfârșit program 

  
a) b) 

N100 G17 G54 
N200 L10 

; plan de lucru X/Y, originea piesei 
; apel subprogram 

N300 TRANS X100 Z-10 ; deplasare absolută 
N400 AROT Y90     ; rotirea sistemului de coordonate în jurul Y
N500 AROT Z90     ; rotirea sistemului de coordonate în jurul Z
N600 L10 ; apel subprogram 
N700 G0 X300 Y100 M30 ; retragere și sfârșit program 
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b) c) 

ASCALE - realizează o mărire/micșorare relativă cu referire la sistemul curent valid de 
coordonate, fixat sau programat, 

X,Y,Z - factor de scalare în direcția axelor specificate. 
Instrucţiune substitutivă, SCALE X Y Z, specifică un factor individual de scalare pentru 

fiecare axă, cu care profilul va fi mărit sau micşorat. Scalarea se raportează la sistemul de 
coordonate al piesei fixat cu una din funcțiile G54 - G57. Comanda SCALE anulează toate 
configurările precedente ale cadrelor programabile. 

 

 
a) 

Fig.14.8. Explicativă privind modul de acțiune: a) la instrucţiunea SCALE; 
b) la instrucţiunea ASCALE; c) la factori de scalare diferiţi. 

 
Se pot programa schimbări de scară care vor fi adăugate cadrelor existente folosind 

instrucţiunea aditivă, ASCALE X Y Z. În acest caz, ultimul factor de scalare valabil este multiplicat 
cu valoarea celui nou. Sistemul de coordonate curent sau cel programat anterior este folosit ca 
referinţa pentru schimbarea scării. Pentru toate axele dezactivarea factorului de scalare se face cu 
instrucțiunea SCALE fără niciun parametru de axă. Astfel, toate cadrele programate anterior sunt 
şterse din memoria MUCN. Dacă se programează o deplasare cu ATRANS după SCALE, atunci 
valorile deplasării sunt scalate. La utilizarea unor factori de scalare diferiţi este nevoie să se acorde 
o atenție mai mare. 

Exemplu. Interpolările circulare pot fi scalate numai folosind factori identici (Fig.14.8c). 
Se pot folosi factori de scalare diferiţi pentru programarea cercurilor deformate. 
Exemplu. La piesa ilustrată mai jos (Fig.14.9), cele două buzunare apar de două ori, dar de 

mărimi diferite și la unghiuri diferite unul de altul. Secvenţa de prelucrare este memorată într-un 
subprogram. Se va folosi translaţia și rotirea pentru fixarea fiecărei origini a piesei, se va reduce 
conturul cu o scalare și apoi se apelează din nou subprogramul. 

N100 G17 G54 ;se definește planul de lucru X/Y și originea piesei 
N200 TRANS X15 Y15 ;se realizează o deplasare absolută 
N300 L10 ;se apelează subprogram de prelucrare a buzunarului mare 
N400 TRANS X35 Y20 ;se realizează deplasare absolută 
N500 AROT RPL=30 ;se efectuează o rotire în plan cu 30° 
N600 ASCALE X0.7 Y0.7 ;factor de scalare pentru buzunarul mic 
N700 L10 ;prelucrarea buzunarului mic 
N800 G0 X200 Y100 M30 ;retragere în afara domeniului de lucru, sfârșit de program 

 

 
Fig.14.9. Explicativă privind implementarea programului din exemplu. 
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14.1.5 Rabaterea programabilă, instrucțiunile MIRROR și AMIRROR 
 

Instrucţiunile MIRROR și AMIRROR pot fi folosite pentru a rabate profilele piesei față de 
axele de coordonate. Toate mişcările de deplasare care sunt programate după apelul rabaterii, de 
exemplu în subprogram, sunt executate în oglindă. 

Sintaxă instrucţiuni: MIRROR X0 Y0 Z0 - programare în fraza NC curentă, 
AMIRROR X0 Y0 Z0 - programare în fraza NC curentă. 

unde, MIRROR - realizează rabatere absolută cu referire la sistemul curent valabil de 
coordonate fixat cu funcția G54 - G599, 

AMIRROR - relativă cu referire la sistemul curent valabil de coordonate fixat sau 
programat, 

X Y Z - axele de coordonate a căror direcție urmează să fie schimbată; valoarea 
specificată aici poate fi aleasă liber, de exemplu X0 Y0 Z0. 

Prin programarea rabaterii (implementată de instrucţiunea substitutivă, MIRROR X Y Z) se 
înţelege o schimbare axială a direcţiei în planul de lucru selectat. 

 
Exemplu. Planul de lucru X/Y definit în MUCN de funcția G17. 

 
Rabaterea pe axa Y presupune o schimbare de direcţie pe X și este programată ulterior cu 

MIRROR X0 (Fig.14.10.a). Conturul este prelucrat în oglindă pe partea opusă a axei de rabatere Y. 
Rabaterea se referă la axele de coordonate fixate cu funcțiile G54 - G57. Comanda MIRROR 
anulează toate configurările anterioare ale cadrelor programabile. 

 

 
Fig.14.10. Explicativă privind modul de acțiune la: a) instrucţiunea MIRROR; 

b) instrucţiunea AMIRROR; c) funcțiile G41/G42. 
 

O rabatere care trebuie adăugată la o transformare existentă se programează cu instrucţiunea 
aditivă, AMIRROR X Y Z (Fig.14.10.b). 

Sistemul curent de coordonate sau ultimul sistem programat se folosesc ca referinţă. Pentru 
toate axele, dezactivarea rabaterii se realizează cu instrucțiunea MIRROR fără niciun parametru de 
axă. Aceasta comandă anulează toate cadrele programate anterior. Comanda de rabatere impune 
echipamentului numeric al MUCN schimbarea automată a comenzilor de compensare a traiectoriei 
(G41/G42 sau G42/G41) în conformitate cu noile direcţii de prelucrare (Fig.14.10.c). Acelaşi lucru 
se aplică și la direcţia de parcurgere a cercului (funcțiile G2/G3 sau G3/G2). Dacă se programează o 
rotire relativă cu funcția AROT după utilizarea funcțiti MIRROR, atunci este necesar să se lucreze 
cu direcţii inversate de rotire (pozitive/negative sau negative/pozitive). Rabaterile pe axele 
geometrice sunt transformate automat de echipamentul MUCN în rotiri și, dacă este cazul, în 
rabateri față de axele de rabatere specificate în datele maşinii unelte. Acest lucru se aplică și la 
deplasările configurabile de origine. 

Exemplu. Conturul prezentat în exemplul de mai jos se programează o singură dată ca un 
subprogram, iar celelalte trei contururi (notate cu b, c și d) cu operaţii de rabatere (Fig.14.11.a). 
Originea piesei se află în centrul conturului. 

   
a) b) c) 
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Fig.14.11. Explicativă privind: a) desenul aferent programului anterior; 

b) utilizarea comenzii TOFRAME. 
 

14.1.6 Generarea cadrelor în concordanță cu poziţia sculei, TOFRAME 
 

Instrucţiunea TOFRAME produce un cadru a cărui axa Z coincide cu orientarea curentă a 
sculei. Funcţia se poate utiliza la retragerea sculei după o deteriorare a acesteia într-un program NC 
în 5 axe fără coliziune, numai prin simpla retragere a axei Z. Cadrul care rezultă va descrie 
orientarea și este scris în variabila de sistem pentru cadru programabil $P_PFRAME. După ce 
orientarea sculei a fost programată cu instrucțiunea TOFRAME, toate mişcările axelor geometrice 
programate se raportează la cadrul generat de această programare a MUCN. Poziţia celorlalte două 
axe este definită în datele maşinii unelte cu CN. 

Sintaxă instrucţiune: TOFRAME 
După fraza care conține comanda TOFRAME, noul cadru va avea axa Z în direcţia aplicării 

sculei. 
14.1.7 Deselectarea cadrului 

 
Cadrele programabile sunt şterse specificând instrucțiunile TRANS, ROT, SCALE, 

MIRROR fără nicio axă. Se va face distincţie între dezactivarea transformării coordonatelor de tip 
nemodală şi cea de tip modală. 

Sintaxă instrucţiuni: 
G500  - dezactivează toate cadrele configurabile, 
DRFOF - dezactivează (șterge) deplasările cu roata de mâna (DRF), 
G53   - dezactivare nemodală pentru toate cadrele programabile și configurabile, 
G153  - dezactivare nemodală pentru toate cadrele programabile, configurabile și de bază 
SUPA - dezactivare nemodală pentru toate cadrele programabile, configurabile, 

deplasările cu roata de mână (DRF) și deplasări prestabilite, 
TRAFOOF - dezactivarea transformării. 

N100 G17 G54 
N200 L10 
N300 MIRROR X0
N400 L10 
N500 AMIRROR Y0
N600 L10 
N700 MIRROR Y0
N800 L10 
N900 MIRROR 

; planul de lucru X/Y, originea piesei 
; prelucrarea primului contur, dreapta sus 
; rabaterea pe axa Y, direcția este inversată pe X 
; prelucrarea celui de-al doilea contur, stânga sus 
; rabatere relativă pe axa X, direcția este inversată pe Y 
; prelucrarea celui de-al treilea contur, stânga jos 
; rabatere pe axa X, direcția este inversată pe X 
; prelucrarea celui de-al patrulea contur, dreapta jos 
; dezactivarea rabaterii 

N1000 G0 X300 Y100 M30; retragere, sfârșit de program 
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14.2. FUNCŢII PENTRU CONTROLUL VITEZEI DE AVANS 
ŞI A TURAŢIEI ARBORELUI 

 
14.2.1 Comanda vitezei de avans 

 
Avansul pe traiectorie este compus din componente individuale ale vitezei pentru toate axele 

geometrice participante la mişcare şi se raportează la centrul frezei sau la vârful sculei de strunjire 
(Fig.14.12). 

 

 
a) b) 

Fig.14.12. Explicativă privind definirea comenzii viteză de avans. 
 

Sintaxă funcţii:  G94 sau G95 
F… sau  FGROUP(X, Y, Z, A, B, …) sau FL[axis]=… 

unde, G94 - reprezintă viteza de avans exprimată în mm/min, ţoli/min sau grade/min, 
G95 - reprezintă viteza de avans exprimată în mm/rot sau ţoli/rot, 
F… - reprezintă avansul în unităţi definite de una din funcțiile G94 şi G95, 
FGROUP - reprezintă avansul F, valabil pentru toate axele specificate în FGROUP, 
FL - reprezintă viteza limită pentru axele sincrone; se aplică unitatea definită cu 

G94 (avans rapid maxim). 
Comenzile descrise anterior sunt modale şi se pot folosi pentru fixarea vitezelor de avans în 

programele NC pentru toate axele care participă la secvenţa de prelucrare. 
Viteza de avans dată de funcţia G94, este exprimată în mm/min sau ţoli/min dar şi în 

grade/min. Viteza de avans dată de funcţia G95, este exprimată în mm/rot sau ţoli/rot raportată la 
viteza arborelui de bază al MUCN – în general arborele de aşchiere la freză sau arborele principal la 
strung. În cazul în care comanda G pentru viteza de avans este comutată între G94 sau G95 atunci 
viteza de avans pe traiectorie trebuie să fie reprogramată. 

De asemenea, avansul poate fi specificat în grade/rot, atunci când prelucrarea se face pe axe 
de rotaţie. Se pot folosi comenzi G pentru a defini unităţile de măsură ale avansului F. Datele de 
intrare sunt exprimate în mm sau ţoli, conform configurării implicite a datelor maşinii unelte cu 
comandă numerică. Parametrii avansului F nu sunt afectaţi de funcţiile G70/G71. 

Viteza de avans F pentru axele de conturare este specificată cu adresa F. O valoare F poate 
fi programată într-o frază NC. Avansul F acţionează numai pe axele de conturare şi rămâne activ 
până când se programează un nou avans. De asemenea, în programare, după adrese F se pot utiliza 
separatori. 

Exemplu: F100 sau F 100 sau F.5 sau F=2*FEED 
Avansul programat la adresa F se aplică tuturor axelor de conturare din frază.  Axele 

sincrone ale MUCN sunt comandate astfel încât necesită acelaşi timp pentru parcurgerea 
traiectoriile ca şi în cazul axelor de conturare; toate axele ating punctul final în acelasi timp. 

Cu comanda FGROUP, se stabileşte dacă o axă de conturare va fi parcursă cu avansul de 
traiectorie sau va fi parcursă ca o axă sincronă. 

Exemplu. La interpolarea elicoidală, numai două axe (X şi Y), pot să fie parcurse cu 
avansul programat, axa de avans Z, fiind în această situatie o axa sincronă. 

 



[Type text] 
 

Page | 91   

 
b) 

N100 FGROUP(X,Y) 
 

Schimbarea comenzii FGROUP se realizează: 
1. Prin reprogramarea altei instrucţiuni FGROUP 
Exemplu: FGROUP(X,Y,Z) 
2. Cu FGROUP ( ) fără parametrul de axă, după care se setează configurările 

iniţiale din datele maşinii unelte cu comandă numerică - axele geometrice sunt parcurse din nou în 
gruparea axelor de conturare. Se impune programarea numelor axelor de canal cu comanda 
FGROUP. Pentru axele liniare și cele de rotaţie care sunt combinate cu comanda FGROUP și care 
parcurg împreună traiectoria, avansul este interpretat în unitatea de măsură a axelor liniare. În 
funcţie de datele implicite pentru funcțiile G94/G95: mm/min sau toli/min și mm/rot sau ţoli/rot, 
viteza tangenţială a axelor de rotaţie exprimată în mm/min sau toli/min este calculată conform 
formulei (Fig.14.13.a): 

F[mm/min] = (F'[grade / min] * π *Diam [mm])/360 [grade] (14.1) 

unde, F este viteza tangenţială, F' este viteza unghiulară, π este constanta cercului iar D este 
diametrul. 

Cu comanda FL, axele sincrone sunt parcurse la viteza lor limită configurată în MUCN. 
Viteza de traiectorie a axelor de conturare este redusă, dacă axele sincrone ating această viteză 
limită. 

Exemplu. Pentru cazul în care axa Z este o axă sincronă, rezultă: 
N100 G0 X0 Y0 
N200 FGROUP(X) 
N300 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500 
N400 Z-50 

 
O valoare FL poate fi programată pentru o axă a MUCN. Trebuie folosiţi identificatorii axei 

pentru sistemul de coordonate de bază. Unitatea de măsură fixată pentru F este valabilă și pentru 
FL. Dacă nu este programat parametrul FL, atunci se aplică avansul rapid. 

Exemplu. Mai jos este prezentat un program de interpolarea elicoidală implementat pe 
MUCN (Fig.14.13.b) în care axele de conturare X și Y sunt parcurse cu vitezele de avans 
programate, iar axa de avans Z este o axa sincronă. 

 

 
 

 
a) 

Fig.14.13. Desene de execuție aferente programului. 

N100 G17 G94 G1 Z0 F500 FL[Z]=200 ;avansul sculei 
N200 X5 Y15 ;atingerea punctului de start 
N200 FGROUP(X, Y) ;axele X/Y sunt axe de conturare, Z este axa sincrona 
N300 G2 X5 Y15 Z-10 I15 J0 F800 ;o viteza de avans de 800 mm/min se aplica pe 

;traiectoria circulara. În directia Z, parcurgerea este sincrona 
N400 M30 ;sfârsit de program 
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14.2.2 Parcurgerea axelor de poziţionare, funcțiile POS, POSA și POSP 
 

Deoarece axele de poziţionare sunt parcurse independent de axele de conturare, cu o viteză 
de avans separată specifică axei, nu vor exista comenzi de interpolare. 

Exemplu. Se exemplifică pentru axele de poziţionare: mecanismele de alimentare cu palete, 
dispozitive de măsurare, etc. 

Sintaxă funcţii: 
POS[axa]=…, POSA[axa]=…, POSP[axa]=(…,…,…) 
FA[axa]=…, WAITP(axa)=… ;programare în fraza NC curentă 

unde, POS[axa]= definește poziționarea axei; următoarea frază NC nu este activată pâna la 
atingerea poziției, 

POSA[axa]= definește poziționarea axei; următoarea frază NC este activată, chiar dacă 
poziția nu a fost atinsă, 

POSP[axa]=(,,) definește atingerea punctului terminal pe porțiuni; prima valoare indică 
punctul terminal, iar cea de-a doua lungimea elementului. Atingerea punctului terminal este 
definită de a treia valoare cu 0 sau 1, 

FA[axa]= definește viteza de avans pentru axele de poziționare, pâna la 5 pe fraza NC 
WAITP(axa)= se așteaptă finalizarea parcurgerii axelor; WAITP trebuie să fie 

programată într-o frază NC separată, 
[axa]= definește numele axelor de canal sau axele geometrice, care sunt atribuite 

permanent. 
Cu comenzile POS, POSA sau POSP, axele de poziţionare ale MUCN sunt parcurse și 

secvenţa de mişcare este coordonată simultan. În cazul parcurgerii cu funcția POSA[…]=, atunci 
axa indicată în parantezele funcției este parcursă spre direcția punctului terminal. De remercat 
faptul că, trecerea la fraza următoare sau execuţia programului nu sunt afectate de funcția POSA. 
Mişcarea spre poziţia finală poate fi realizată în timpul execuţiei frazei NC ulterioare. În cazul în 
care comanda este citită în fraza ulterioară, care cauzează o oprire a mişcării de înaintare, execuţia 
acestei fraze este întârziată până când toate axele MUCN sunt staţionare. 

 

Exemplu. 

N400 POSA[X]=100 
N500 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1; oprirea prelucrării 
N600 G0 Y100 
N700 WAITP(X) … 

Parcurgerea cu funcția POS[…]= în acest caz, următoarea frază este executată numai când 
toate axele programate cu POS au atins punctele terminale. 

Parcurgerea cu funcția POSP[…]= în acest caz, POSP este specifică programării mișcărilor 
de pendulare. 

Aşteptarea sfârşitului deplasării WAITP(…) poate fi utilizată la: 
- identificarea în programul NC a unei poziţii unde trebuie să fie aşteptată atingerea punctului 
terminal de către o axă programată cu funcția POSA într-o frază NC anterioară; 
- activarea unei axe ca axă de pendulare; 
- activarea unei axe pentru deplasarea ca o axă concurentă de poziţionare (cu PLC). 

După WAITP, atribuirea axelor în programul NC nu mai este valabilă; aceasta se aplica 
până când axele sunt programate din nou. Ca uramare aceste axe pot fi folosite ca axe de 
poziţionare prin PLC, sau ca axe de pendulare din programul NC/PLC. 

Exemplu.  Axa U: magazie de palete, deplasarea paletei piesei în zona de lucru. 
Axa V: linia de transfer la un dispozitiv de măsurare, unde se execută probe de 
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b) 

control. 
 

 
 

14.2.3 Corecţie procentuală a vitezei de avans, funcţiile OVR şi OVRA 
 

Se poate folosi programarea corecţiei procentuale a vitezei de avans pentru a modifica 
acceleraţia pentru axele de conturare, axele de poziţionare și arbori cu ajutorul unei comenzi într-un 
program NC instalat pe o MUCN. 

Sintaxă funcţii: 
OVR=…, OVRA[axe]=…, OVRA[SPI(arbore)]=… sau OVRA[S…]=… 

unde, OVR -realizează schimbarea avansului în procente pentru avansul pe traiectorie F, 
OVRA -realizează shimbarea avansului în procente pentru avansul de poziționare FA sau 

viteza arborelui S. 

Exemplu: 

N100 OVR=25 OVRA[A1]=70;avansul pe conturare 25%, avansul de pozitionare pentru A1 70%. 
N200 OVRA[SPI(1)]=35 ;viteza pentru arborele 1 35%. 
sau N200 OVRA[S1]=35 ;identificatorii arborelui SPI(…) si S… sunt identici pentru functie. 

Schimbarea programabilă a vitezei de avans se raportează sau este combinată cu corecţia 
fixată la panoul de comandă al maşinii unelte cu comandă numerică. 

Exemplu. Fixarea corecției avansului la 90%. Programarea corecției avansului OVR=70. 
Avansul programat pe traiectorie F1000 este schimbat cu F400 (1000 *0.9*0.7). 

Corecția avansului se aplică și la deplasarea rapidă cu funcția G0. Domeniul de valori este 
cuprins în intervalul 1…200%, întregi; cu corecţie de avans de lucru și avans rapid, vitezele 
maxime stabilite în datele maşinii unelte nu sunt depăşite. 

 
14.2.4 Corecţia vitezei de avans cu manivela electronică, funcţiile FD şi FDA 

 
Cu aceste funcţii se poate folosi roata de mâna (Fig.14.14a) pentru parcurgerea axelor de 

conturare și poziţionare (traiectoria implicită) sau la schimbarea vitezelor pe axe (corecţie de viteză) 
în timpul execuţiei programului de către MUCN. Corecţia cu roata de mâna este folosită în mod 
frecvent în cadrul proceselor de rectificare. 

 

 
a) 

Fig.14.14. Explicativă privind utilizarea roții de mână. 
 

N100 FA[U]=100 FA[V]=100;functiile de avans pentru fiecare axa de pozitionare U si V 
N200 POSA[V]=90 POSA[U]=100 G0 X50 Y70; deplasarea axelor de pozitionare si conturare 
N500 WAITP(U) ; executia programului este continuata numai când axa U a atins punctul terminal 

;programat în N20. 
N600 … 
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Exemplu. Pentru parametrul de poziţie, roata de rectificare care pendulează în direcţia Z 
este deplasată spre piesă cu roata de mână (Fig.14.14.b). Operatorul MUCN poate astfel să ajusteze 
poziţia sculei până când generarea scânteierii este constantă. Când se activează "ștergerea distanței 
de deplasare", programul merge la următoarea fraza NC și realizează o prelucrarea continuă în 
modul NC. 

Pentru axele de conturare poate fi folosită numai corecţia vitezei. 
Sintaxă funcţii: FD=…, FDA[axe]=0 sau FDA[axe]=… 

unde, FD=… deplasare cu roata de mână pentru axele de conturare cu corecția avansului, 
FDA[axa]=0 deplasare cu roată de mână pentru axele de poziționare conform 

traiectoriei implicite, 
FDA[axa]=… deplasare cu roata de mâna pentru axele de poziționare cu corecția 

avansului. 
Pentru utilizarea corectă a funcţiei de corecţie cu roată de mână trebuie atribuită axei care 

este parcursă o roată de mână. Sunt definite în datele MUCN numărul impulsurilor roții de mână 
corespunzătoare celor de pe poziţia gradată. 

Funcția de corecție cu roata de mână este o funcție nemodală, adică funcţia este dezactivată 
în fraza NC următorare iar programul continuă să fie executat. 

În frazele NC programate cu FDA[axa]=0, avansul este fixat la zero pentru ca programul 
să nu genereze vreo mişcare de parcurgere. În acest mod, mişcarea de deplasare programată la 
poziţia de destinaţie este controlată exclusiv de operatorul MUCN prin rotirea roții de mână. 

Exemplu.  N200 POS[V]=90 FDA[V]=0 ; mișcarea automată de deplasare e oprită în 
fraza N200, 

; operatorul MUCN poate acum mișca axele manual 
Axele urmăresc cu precizie traiectoria dată de roata de mâna în direcţia semnului indicat. În 

funcţie de direcţia de rotaţie, deplasarea poate fi înainte sau înapoi – viteza de deplasare fiind cu 
atât mai mare cu cât roata este mişcata mai rapid. 

Domeniul de deplasare este limitat de poziţia de punctului de pornire și a celui terminal, 
programate cu comanda de poziţionare. 

Într-o frază NC în care este programată instrucțiunea FDA[…]=…, avansul de la ultima 
valoare FA programată este accelerat sau încetinit la valoarea programată înscisă în funcția FDA. 
Pornind de la valoarea avansului curent FDA, se poate accelera sau încetini deplasarea programată 
până la zero, utilizând roata de mâna. Valoarea definită în datele MUCN este folosită pentru viteza 
maximă. 

 
Exemplu.  N100 POS[U]=10 FDA[U]=100 

POSA[V]=20 FDA[V]=150 
Pentru deplasarea axelor de conturare cu corecţie cu roata de mâna, FD, se ține cont de 

următoarele condiţii preliminare: 
- o comandă de mişcare cu G1, G2 sau G3, trebuie să fie activă, 

- oprirea exactă cu funcția G60 trebuie să fie activă și 
- avansul pe traiectorie trebuie să fie specificat cu cu G94 în mm/min sau în țoli/min. 
De reținut faptul că avansul pe traiectorie F și corecţia cu roata de mâna FD pot să nu fie 

programate în aceeaşi frază NC. Corecţia avansului acţionează doar asupra avansului programat, și 
nu acționează asupra mișcărilor de parcurgere generate cu roata de mâna (cu excepţia corecţiei = 0). 

Exemplu:   N100 G1 X… Y… F1000 … 
N600 X… Y… FD=800 ;viteza de avans este accelerata la 800 mm/min Viteza 

pe traiectorie poate fi mărită sau micșorată în funcție de direcția de mișcare a roții de 
mână și nu este posibilă o deplasarea în direcția opusă. Cu corecția de viteză se controlează 
întotdeauna viteza pe traiectorie prin intermediul roții de mână a primei axe geometrice. Domeniul 
de deplasare este limitat de poziţia de pornire și de punctul terminal programat. 

 



[Type text] 
 

Page | 95   

 
14.2.5 Viteza arborelui S, direcţia de rotaţie a arborelui (M3, M4 şi M5) 

 
Funcţiile S, M3, M4 şi M5 sunt folosite pentru: activarea arborelui (S), specificare direcţiei 

dorite de rotaţie (M3 si M4) si definirea unui arbore pereche (M5) sau a unei scule antrenate ca 
arbore de baza (de exemplu, pentru strunguri). 

Definirea arborelui de bază este posibilă și prin datele MUCN. 
 

G331. 
Comenzile programabile valabile pentru arborele de bază sunt: G95, G96, G97, G33 și 

 
Sintaxă funcţii: M3 sau M4 sau M5 M1=3 sau M1=4 sau M1=5 

S… S1=… sau S2=… sau S3=… 
SETMS(1) sau SETMS(2) sau SETMS(3) sau SETMS 

unde, M1=3 M1=4 M1=5 - desemnează rotirea arborelui 1 în sensul acelor de ceas/contrar sensului 
acelor de ceas, oprirea arborelui 1; ceilalți arbori sunt definiți conform M2=… M3=… 

M3 – definește direcția de rotație în sensul acelor de ceas pentru arborele de bază, 
M4 – definește directia de rotație în sens contrar acelor de ceas pentru arborele de 

bază,  
M5 – stabilește oprirea arborelui principal, 
S1=… S2=… - definește viteza de rotație în rot/min pentru arborii 1 și 2 ai MUCN, S…
 - definește viteza de rotație în rot/min pentru arborele de bază, SETMS(n)- se 
definește arborele specificat în n ca arbore de bază, 
SETMS - se revine la arborele de bază definit în datele MUCN. 

Într-o frază care conține comenzi pentru axe, funcţiile M prestabilite, M3, M4 și 
M5 sunt activate înainte să înceapă mişcarea axelor (configurările de bază ale 

echipamentului MUCN). 
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Exemplu: 

N100 G1 F500 X70 Y20 S350 M3 ;arborele accelerează la 350 rot/min, apoi 
; se efectuează mișcările pe axele X și Y. 

N1500 G0 Z150 M5; oprirea arborelui înainte de retragerea pe axa Z. 
 

Datele maşinii pot fi configurate astfel ca mişcarea axelor să se realizeze numai atunci când 
arborele a terminat accelerarea și a atins viteza stabilită sau s-a oprit, sau dacă deplasarea se va 
realiza imediat după operaţiile programate. 

Viteza specificată cu funcția S… sau S0=… se aplică arborelui de bază al MUCN. Numărul 
corespunzător de arbori suplimentari se specifica astfel: 

=…, S2=… 
În fiecare fraza NC pot fi programate 3 valori pentru funcția S. 
De exemplu, într-un canal, pot fi folosiţi simultan cinci arbori (arborele de bază și alți patru 

arbori suplimentari). 
În cazul lucrului cu arbori multipli, unul dintre acești arbori este definit în datele maşinii cu 

comandă numerică ca arborele principal. Sunt disponibile funcţiile speciale pentru acest arbore, 
precum filetarea, filetarea cu tarod, avansul pe rotaţie sau durata de aşteptare. Pentru ceilalţi arbori 
ai MUCN trebuie să fie specificate numerele împreună cu viteza și direcţia de rotaţie/oprire a 
arborelui. 

Exemplu: 
 

 

Se poate defini orice arbore ca arbore de bază printr-o comandă NC. Comutarea 
programabilă a arborelui de bază se realizeaza prin intermediul comenzii SETMS(n). 

Exemplu: N20 SETMS(2) ;arborele 2 devine arbore de baza . 
Folosind comanda SETMS fără parametrul arborelui se pote restabili arborele principal 

definit în datele MUCN (cu alte cuvinte are loc dezactivare funcției). 
Exemplu. În programul următor (Fig.14.17), S1 este arbore de bază, iar S2 este al doilea 

arbore de lucru. Piesa este prelucrată pe două din fețe sale, fiind necesară împărţirea operaţiei în 
două etape. După operația de debitare, dispozitivul sincron (S2) preia piesa pentru prelucrare pe 

 
partea debitată. Pentru aceasta, arborele S2 este definit în datele MUCN ca arbore de bază, pentru 
care se aplică funcția G95. 

 

 
 

N100 S330 M3 S2=780 M2=4;rotaţia arborelui de bază cu 330 rot/min, în sensul acelor de ceas 
; iar al doilea arbore al MUCN cu 780 rot/min, sens contrar acelor de ceas 

N100 S300 M3 ;viteza și direcția de rotație pentru arborele de bază 
;= arborele de bază prestabilit 

N20… N900 ;prelucrarea părții drepte a piesei 
N100 SETMS(2) ;S2 este acum arbore de bază al MUCN 
N110 S400 G95 F… ;viteza pentru noul arbore de bază 
N120…N150 ;prelucrarea părții stângi a piesei 
N160 SETMS ;revenirea la arborele de bază S1 
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Fig.14.17. Desen explicativ, aferent programului. 

 
14.2.6 Viteza de aşchiere constantă, funcţiile G96, G97 şi LIMS 

 
Când funcţia G96 este activă, viteza arborelui, care depinde de diametrul piesei respective, 

este modificată automat în aşa fel încât viteza de aşchiere S, exprimată în m/min, să rămână 
constantă la vârful sculei (Fig.14.18). Această tehnică creşte uniformitatea şi implicit calitatea 
suprafeţei pieselor aflate în mişcare de rotaţie. 

Sintaxă funcţii: G96 S…, G97 si LIMS=… 
unde, G96 - functie de activare a vitezei de aschiere constante, 

S - definirea vitezei de aschiere în m/min, 
G97 - functia de dezactivare a vitezei de aschiere constante, 
LIMS - functia de limitare a vitezei atunci când G96 este activa. 

 

 
Fig.14.18. Explicativă privind: a) tehnica de utilizare a funcțiilor; b) limitarea superioară a vitezei. 

 
Intervalul de valori pentru viteza de aşchiere S este 0.1 ... 9999 9999.9 rot/min - precizia 

poate fi stabilita în datele maşinii. 
Atunci când functia G96 este activa, functia G95 activeaza avansul automat în mm/rot (in 

acest mod se realizeaza ajustarea avansului F). Daca functia G95 nu este activa, atunci trebuie 
specificata o noua viteza de avans la apelul functie G96; de exemplu, pentru transformarea din 
mm/min în mm/rot. Daca se prelucrează o piesa ce variază mult în diametru (Fig.7.7b), atunci este 
recomandabil a se specifica o valoare limita pentru viteza arborelui. In acest mod se previne 
vitezele excesiv de mari pentru diametre mici. Limita superioara a vitezei (LIMS) este activa 
impreuna cu functia G96. 

Exemplu:  N10 G96 S1000 LIMS=4500  ;limiteaza viteza la 4500 rot/min 
Limita de viteza care este programată cu funcția G26 sau care este definită în datele MUCN, 

nu poate fi depăşită utilizând funcția LIMS. 
Nu sunt schimbări de viteza, în situația utilizării funcției de deplasarea rapidă G0, cu 

excepţia cazului în care conturul este atins cu deplasare rapidă iar următoarea fraza NC conţine o 
comandă de traiectorie G1, G2, G3 ... (viteza este ajustată în fraza cu deplasare G0, pentru 

 

  
a) b) 
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următoarea comandă de traiectorie). După întâlnirea funcției G97, echipamentul numeric 
interpretează din nou un cuvânt S ca o rotaţie a arborelui în rot/min. Dacă nu se specifică o nouă 
viteza de rotație a arborelui, atunci se va reține ultima valoare a vitezei stabilită cu funcția G96. 

Funcţia G96 poate fi dezactivată și cu funcția G94 sau G95, caz în care ultima viteză S 
programată este folosită pentru operaţiile ulterioare de prelucrare. 

În versiunea software 4.2 sau mai nouă, funcția G97 poate fi programată și fără să fie 
precedată de funcția G96. 

 
Limitarea programabilă a vitezei arborelui, funcțiile G25 și G26 

 
Se poate folosi în programul NC o comanda care sa schimbe vitezele minime si maxime ale 

arborelui definite în datele maşinii si datele de setare. 
Sintaxă funcţii: G25 S… S1=… S2=… și G26 S… S1=… S2=… 

unde,  G25  implică  o  limitare  inferioară  a  vitezei  arborelui,  G26  realizează  o  limitare 
superioară a vitezei, iar S S1=… S2=… reprezintă viteza maximă sau minimă. 

Este posibilă programarea limitărilor de viteza pentru toţi arborii din canal. 
Exemplu: N10 G26 S1400 S2=350 S3=600 
Limita superioară pentru arborele de bază, arborele 2 și arborele 3. 
Valorile vitezei arborelui pot fi cuprinse între 0.1 rot/min ... 9999 9999.9 rot/min. O limitare 

de viteză programată a arborelui cu una din funcțiile G25 sau G26 înlocuieşte limitările de viteză 
din datele de setare iar acestea rămân memorate după sfârşitul programului. 

 
14.2.7 Controlul poziţiei arborelui cu funcțiile SPCON și SPCOF 

 
Arborele a cărui poziţie este controlată poate fi parcurs ca o axa de conturare, 

corespunzătoare adresei axei de rotaţie definite în datele MUCN (de exemplu, adresa C). Aceasta 
este folosită, de exemplu, la prelucrarea cu o masă rotativă sau pentru piesele de rotaţie cu frezări 
transversale (Fig.14.20). Trecerea în modul de lucru ca axa se face cu comanda "SPOS“. Comanda 
este necesită "3" cicluri de interpolare. 

Sintaxă funcţii: SPCON sau SPCON(n) și SPCOF sau SPCOF(n) 
unde, SPCON sau SPCON(n) - comută între comanda vitezei și comanda poziției pentru arborele de 
bază sau arborii cu numărul n, 

SPCOF sau SPCOF(n) - revine la comanda vitezei de la comanda poziției pentru 
arborele de bază sau arborii cu numărul n, 

SPCON sau SPCON(n,m,0) – câțiva arbori numerotați cu n pot fi comutați de la comanda 
în buclă a vitezei la comanda în buclă a poziției, într-o singură frază, 

SPCOF sau SPCOF(n,m,0) - câtiva arbori numerotați cu n pot fi comutați din nou la 
comanda în buclă a vitezei la comanda în buclă a poziției, într-o singură frază NC. 

 

 
Fig.14.20. Explicativă privind prelucrarea piesei de rotaţie cu frezări transversale. 

 
Viteza este specificată cu funcțiile S… . M3, M4 și M5 care se aplică direcţiilor de rotaţie și 

opririi arborelui. Funcția SPCON este de tip modală și deci rămâne activă până la întâlnirea în 
program a funcție SPCOF. 

De asemenea, se pot poziţiona arborii cu poziţia controlată la anumite unghiuri (SPOS, 
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SPOSA) independent de mişcarea axelor de conturare. 

14.2.8 Poziţionarea arborelui cu reglarea poziţiei, funcțiile SPOS și SPOSA 

Funcţiile SPOS/M70 și SPOSA pot fi folosite pentru poziţionarea arborilor la unghiuri 
specificate, de exemplu, pentru schimbarea sculei (Fig.14.21). 

De asemenea, arborele poate fi parcurs ca o axă de conturare la adresa specificată în datele 
maşinii unelete cu comandă numerică. Datele MUCN pentru arborele selectat sunt folosite imediat 
ce funcția M70 este programată. 

Sintaxă funcţii: SPOS=… sau SPOS[n]=… M70 sau Mn=70  SPOSA=… sau 
SPOSA[n]=… WAITS sau   WAITS(n,n,n) ;programare în fraza NC separată 

unde, SPOS= sau SPOS[n]= - realizează poziționarea arborelui de bază (SPOS) sau a arborelui n 
(SPOS[n]); următoarea frază NC nu este activată până la atingerea poziției, 

M70 sau Mn=70 - realizează comutare arbore de bază (M70) sau arbore n (Mn=70) în 
modul de lucru ca axă; nu este atinsă nicio poziție definită - fraza NC este activată după efectuarea 
comutării. SPOSA= sau SPOSA[n]= - realizează poziționarea arborelui de bază SPOSA sau 
arborelui n (SPOSA[n]); următoarea frază NC este activată chiar dacă poziția nu a fost atinsă. 

WAITS sau WAITS(n,n,n) – așteaptă până când poziția arborelui a fost atinsă. 
Funcția WAITS se aplică arborelui de bază sau arborilor cu numărul specificat. Când se specifică 
identificatorul axei, arborele este în modul de lucru ca axă. 

Exemplu. 

Condiţia preliminară de utilizarea este ca arborele să fie capabil să opereze în modul de 
control al poziţiei. 

Fig.14.21. Explicativă privind utilizarea funcțiilor SPOS/M70 și SPOSA. 

N100 SPCON(2) 
N200 SPOS[2]=0 ;sau M2=70 
N300 X50 C180 ;arborele 2 (axa C) este deplasat cu interpolare liniară pe
X  
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Poziţionarea cu arborelui cu una din funcțiile SPOSA= sau SPOSA[n]=, poate fi efectuată în 
timpul execuţiei frazelor ulterioare. Activarea frazei următoare sau execuţia programului nu este 
afectată de funcția SPOSA. În cazul în care comanda este citită în fraza ulterioară, care cauzează 
implicit o oprire a mișcării, execuţia acestei fraze este întârziată până la staţionarea tuturor 
arborilor. În cazul poziţionării arborelui cu una din funcțiile SPOS= sau SPOS[n]=, următoarea
frază nu este executată până când arborele nu a atins poziţia programată. 

Vitezele de deplasare sau întârzierea răspunsului pentru poziţionare este memorat în datele 
MUCN. De rgulă, poziţia arborelui este specificată în grade. Din moment ce comenzile G90/G91 
nu se aplică în această situație, atunci se aplică următoarele referinţe explicite: AC(…) pentru
coordonate absolute, IC(…) pentru coordonate relative, DC(…) pentru atingerea directă a valorii
absolute, ACN(…) pentru coordonate absolute (apropiere în directia negativă), ACP(…) pentru
coordonate absolute (apropiere în direcția pozitivă) și cu IC, poziţionarea arborelui poate avea loc 
dupa câteva rotații. 

Fig.14.22. Explicativă privind utilizarea funcțiilor. 

Exemplu:N100 SPOSA[2]=ACN(245);poziţionarea  arborelui  2  la  245°  în  direcţie 
negativă (Fig.14.25.a). 

Dacă nu se specifică nimic, atunci deplasarea are loc automat ca pentru DC. Într-o frază de 
program NC se pot specifica trei poziţii de arbori. Domeniul de valori pentru poziţia absolută AC 
este cuprins în intervalul 0…359.99990, iar pentru poziţia relativă IC in intervalul 0…±99 999.9990. 

Funcțiile SPOS și SPOSA determină o schimbare temporară a modului de control al poziţiei 
până la întâlnirea următoarei funcții M3 sau M4 sau M5 sau M41 - M45 (astfel, se realizează 
dezactivare). În cazul în care controlul poziţiei a fost activat cu funcția SPCON, având prioritate 
față de SPOS, atunci acesta rămâne activ până la apariţia în program a funcției SPCOF. 

Funcțiile WAITS sau WAITS(n,n,n) pote fi folosite pentru identificarea unui punct la care 
programul NC aşteaptă până când unul sau mai mulţi arbori programaţi cu SPOSA în frazele NC 
anterioare îşi ating poziţiile (are loc o sincronizare a mișcărilor arborelui). 

Exemplu.

Când funcțiile M3 sau M4 sunt active, arborele se opreşte la valoarea programată. Nu există 
nicio diferenţă între parametrii DC, ACN, ACP și AC; în toate cazurile, arborele se roteşte în 
direcţia de rotaţie selectată de funcția M3/M4 până când poziţia terminală a fost atinsă. Cu IC, 
arborele se roteşte suplimentar până la valoarea specificată pornind de la poziţia lui curentă. 

N100 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0 
N200... 
N300... 
N400 WAITS(2,3);fraza asteapta pâna când arborii 2 si 3 au atins pozitiile specificate în fraza N10.
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Distanța exactă programată este parcursă din poziţia de oprire (M5). Dacă arborele nu a fost 
încă sincronizat cu semnalul de sincronizare, atunci direcţia pozitivă de rotaţie este preluată din 
datele MUCN (în starea de livrare). 

Exemplu. Fie o piesă de rotaţie la care trebuie găurite căteva găuri încrucişate. Arborele 
antrenat (arborele de bază) este oprit la zero grade și apoi este rotit cu încă 90°, oprit și aşa mai 
departe. 

 

 
 
 

 
 

PRACTICӐ 

- Exerciții cu funcția de translație TRANS/ATRANS 
- Exerciții cu funcția de rotație ROT/AROT 
- Exerciții cu funcția de scalare SCALE/ASCALE 
- Exerciții cu oglindire MIRROR/AMIRROR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N100 S2=500 M2=3 
N200 G0 X150 S800 M4
N300 SPOS=0 
N400 G1 X0 F800
N500 SPOS=IC(90)
N600 X200 
N700 S800 M4 
N800 M30 

; arborele care antrenează scula 

; poziționarea arborelui de bază, oprirea arborelui la 0° 
; găurire transversală 
; indexare la 90° în direcție pozitivă 
; găurire transversală 
; activarea rotirii în sens contrar acelor de ceas 
; sfârșit de program 

 

 
 
 
 
 
 
Fig.14.23. Desenul aferent programului. 
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MODULUL 15 

REGLAREA STATICĂ A SCULELOR ŞI MONTAREA DISPOZITIVELOR DE FIXARE 

15.1 CORECȚII DE SCULĂ 
 

La scrierea unui program NC este necesară specificarea diametrului frezei, pozitia tăişului 
pentru cuțite de strunjit (pe stânga/dreapta) sau lungimea sculei. De acestea se ține cont la 
programarea dimensiunilor piesei conform dimensiunilor din desenele de execuţie (vezi modul 16). 
Atunci când se prelucrează o piesă, traiectoriile sculei sunt controlate conform geometriei piesei, 
astfel încât conturul programat să poată fi prelucrat utilizând orice sculă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
Fig.15.1. Explicativă privind corecțiile de sculă. 

Echipamentul CNC este cel care corectează traiectoria parcursă. Pentru aceasta se introduc 
datele sculei separat în tabelul de scule, apoi se apelează scula necesară cu datele de corecţie din 
program. În timpul execuţiei programului, echipamentul extrage datele de corecţie din fişierele 
sculei şi corectează traiectoria sculei, individual, pentru diferite scule. În memoria de compensare a 
echipamentului numeric se introduc urmatoarele corecţii de sculă: 

- dimensiuni geometrice (Fig.15.2a): lungimea și raza, mărimi care presupun 
mai multe componente (geometrie, uzură). Echipamentul evaluează componentele la o 
anumită dimensiune (de exemplu, lungimea totală și raza totală). Dimensiunea totală 
respectivă devine efectivă numai atunci când memoria de compensare este activată. Valorile 
sunt calculate pe axe în raport cu tipul de sculă dar şi de planul curent de lucru (definit de 
funcșiile G17, G18 şi G19); 

- tipul sculei (sculă de găurit, frezat sau strunjit) determină care axe geometrice 
sunt necesare şi cum sunt calculate (Fig.15.2.b); 

- poziţia tăişului sculei (Fig.15.2.c). 
Câmpurile de introducere notate cu "DP..." trebuie să fie configurate în echipamentul de 

comandă cu parametrii sculei respective. Parametrilor sculei, care nu sunt absolut necesari li se 
atribuie valoarea "zero". Valorile care au fost introduse o dată în memoria de corecţii sunt luate în 
calcul la prelucrare pentru fiecare sculă apelată. 
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b) c) 

 
a) 

Fig.15.2. Explicativă privind corecțiile de sculă necesare echipamentului de comanda. 
 
În programarea CNC - urilor atunci când nu sunt specificate dimensiunile sculei, acestea se 

consideră un punct în centrul portsculei (punctul de referință al portsculei), de aceea când se 
specifică scula folosită se dau de fapt informații despre dimensiunile acesteia, dimensiuni care 
trebuie compensate pentru ca un program să aibă caracter universal, indiferent de scula utilizată. 
Prin compensarea lungimii sculei, operatorul înțelege acea valoare care compensează diferenţele de 
lungime ale sculelor utilizate. Lungimea sculei este distanţa dintre punctul de referinţă al portsculei 
şi vârful sculei. Această lungime este măsurată şi introdusă în echipament împreună cu valorile 
determinabile ale uzurii. Pornind de la aceste date, echipamentul calculează mișcările parcurse în 
direcția avansului. Valoarea compensării lungimii sculei depinde de orientarea în spațiu a sculei. 
Deoarece conturul şi traiectoria sculei nu sunt identice se realizează o corecție de rază a sculei. 
Astfel, centrul frezei sau al tăişului sculei trebuie să parcurgă o traiectorie echidistantă faţă de 
contur. Pentru aceasta, traiectoria programată a centrului sculei este deplasată cu o valoare care 
depinde de rază și direcția de prelucrare, astfel încât tăișul sculei așchietoare sau vârful ei să se 
deplaseze de-a lungul conturului dorit. Echipamentul extrage razele necesare în timpul executării 
programului şi calculează traiectoria sculei din aceste valori. Corecţia de rază a sculei acţionează 
corespunzător cu setările implicite din mașina unealtă, respectiv CUT2D sau CUT2DF. 

 
15.2 Lista tipurilor de scule 

În cele ce urmează se vor descriere parametrii sculei în vederea realizării unei reglări statice 
a mașinii unelte cu comandă numerică de către operator. 

Sculele pentru frezare (grupul de tip 1xy) se clasifică (Fig.15.3.a): freză cilindrică pentru 
matriţe (110), freză cu cap sferic (111), freză cilindro-frontală, fără colţuri rotunjite (120), freză 
cilindro-frontală, cu colţuri rotunjite (121), freză unghiulară, fără colţuri rotunjite (130), freză 
unghiulară, cu colţuri rotunjite (131), freză frontală (140), cuţit de filetat (145), freză disc (150), 
freză conică (155), freză conică, cu colţuri rotunjite (156), freză conică pentru matriţe (157). 

 
a) 
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a) 

Clasificarea  burghielor  (grupul  de  tip  2xy)  este  (Fig.15.3.b):  burghiu  elicoidal  (200), 
burghiu plin (205), burghiu bară (210), burghiu pentru centruire (220), adâncitor (230), lărgitor 
(231), tarod normal (240), tarod fin (241), tarod tip Whitworth (242), alezor (250). 

Clasificarea cuțitelor pentru strunjire (grupul de tip 5xy) (Fig.15.4): cuțit de degroşat (500), 
cuțit de finisat (510), cuțit de canelat (520), cuțit de retezat (530), cuțit de filetat (540). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.15.4. Explicativă privind corecțiile de sculă necesare pentru grupul de tip 5xy. 

 
Clasificarea sculelor pentru rectificat (grupul de tip 4xy) (Fig.15.5.a): disc pentru rectificare 

plană (400), disc pentru rectificare plană cu supraveghere (401), disc pentru rectificare plană cu 
urmărire fără dimensiunea de bază pentru viteza perifierică a discului de rectificat GWPS (403), 
disc pentru rectificare frontală (410), disc pentru rectificare frontală cu urmărire (411), disc pentru 
rectificare frontală cu urmărire fără dimensiunea de bază pentru viteza periferică a discului de 
rectificat GWPS (413),  scula pentru diamantat (490). 

 
b) 
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b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15.5. Explicativă privind corecțiile de sculă necesare pentru grupul de tip 4xy si morteze . 
Regula lanţului. Geometria, uzura şi dimensiunea de bază a corecţiilor de lungime a sculei 

pot fi înlănţuite de corecţiile discului de rectificat la dreapta şi la stânga. De exemplu, corecţiile în 
lungime ale sculei la tăişul din stânga sunt astfel modificate încât valorile sunt introduse automat 
pentru tăişul din dreapta şi invers. 

Clasificarea sculelor pentru mortezat (Fig.15.5b): 700 – cuțit de mortezat. 
 

15.3 Cinematica portsculei 
 

Cinematica portsculei (studiul mișcării portsculei, independent de masa sa și de cauzele care 
produc mișcarea) cu maxim 2 axe de rotaţie este definită cu ajutorul a 14 variabile de sistem (notate 
cu $TC_CARR1[m]-$TC_CARR14[m]). 

 
a) 
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a) 

Descrierea portsculei constă în stabilirea: 
- vectorul de distanţă dintre un punct de referinţă şi prima axă de rotaţie I1, vectorul de 

distanţă dintre prima şi a doua, I2, 
- vectorii de direcţie a celor două axe v1, v2 şi 
- unghiurile de rotatie α 1, α 2 în jurul celor două axe. 
Unghiurile de rotaţie sunt pozitive în sensul acelor de ceas cu o direcţie îndreptată spre 

direcţia vectorilor axelor de rotaţie. 
 

 
b) 

Fig.15.6. Explicativă privind definirea mărimilor portsculei (a) si a programului exemplu (b). 
 

Dacă cele două axe de rotaţie se intersectează, atunci distanţa între cele două axe poate fi 
omisă. Portsculele cu una sau fără nicio axă de rotaţie pot fi descrise prin fixarea la zero a vectorilor 
de distanţă a uneia sau a ambelor axe de rotaţie. Pentru o portsculă fără o axă de rotaţie vectorii de 
distanţă acţionează ca si corecţii suplimentare de sculă, ale căror componente nu pot fi influenţate 
atunci când se schimbă planele de prelucrare (cu funcțiile G17 - G19). Datele portsculei pot fi șterse 
cu instrucțiunea $TC_CARR1[0] = 0. 

Schimbarea datelor portsculei poate fi realizată prin atribuirea unei valori noi în programul 
piesă. Fiecare din valorile portsculei descrise poate fi citită prin atribuirea ei unei variabile din 
programul piesă. 

O portsculă poate orienta o sculă în toate direcţiile din spaţiu numai dacă: 
- există două axe de rotaţie, 
- axele de rotaţie sunt reciproc perpendiculare, 
- axa de pe lungimea sculei este perpendiculară pe a doua axă de rotaţie. 

 
15.4 Apelarea sculei T 

 
Prin programarea cuvântului T are loc o schimbare directă a sculei sau selectarea locaşului 

magaziei de scule. Efectul apelării numarului T este definit în datele maşinii prin adresa 
TOOL_MANAGEMENT_MASK. 

Sintaxă funcţie: 
Tx sau T=x ;functie de apelare scula sau a locaşul din magazie 

;al cărei sculă va fi folosită la prelucrare, 
;numărul sculei/locaşului din magazie fiind x=1…32000 

T =“WZ“ ;functie de apelare scula cu identificatorul "WZ" 
T0 ;deselectarea sculei sau nu este selectată nici o sculă 
M6 ;schimbarea sculei (necesară numai în anumite cazuri), 

;dupa care scula T… este activa 
Acest procedeu se aplică de regulă pentru: 

 



[Type text] 
 

Page | 107   

- cap  revolver  -  apelarea  T  cu  numărul  sculei,  de  exemplu,  Tx  sau  T=x,  provoacă 
schimbarea sculei. 

- magazia de scule - numărul T preselectează scula, de exemplu, amplasează 
magazia în poziţia de schimbare a sculei. Schimbarea reală a sculei este declanşată de funcția 
auxiliară M6. Numărul M pentru schimbarea sculei este setat prin datele maşinii cu comandă 
numericăș numai atunci se aplică noile corecții de sculă. 

La apelarea sculei trebuie să fie îndeplinite simultan condițiile: 
- valorile de compensare a lungimii sculei memorate cu un numărul D trebuie să fie activate, 
- planul de lucru (definit de funcțiile G17 - G19) trebuie programat o dată cu apelarea sculei. 

Aceast lucru permite atribuirea compensării lungimii sculei unei axe corecte. Dacă spaţiul selectat 
al magaziei nu este ocupat, comanda sculei are acelaşi efect ca și apelarea funcției T0. Selectarea 
spaţiului neocupat al magaziei mașinii unelte poate fi utilizat pentru poziţionarea spatiului gol. 

 

 
Fig.15.7. Explicativă privind selectarea sculelor în cazul existenței unui magazin de scule. 

 
Exemplu. O mașină unealtă cu CN prezintă o magazie disc care are locaşuri de la 1 la 20 

(Fig.15.7), atribuite astfel: locaşul 3 este ocupat de un burghiu (Nr.duplo=1, T15, dezactivat), 
locaşul 2 nu este ocupat, locaşul 1 este ocupat de un burghiu (Nr. duplo=2, T10, dezactivat), locaşul 
5 este ocupat de un burghiu (Nr. duplo=3, T1, activat) si locaşurile 4 - 20 nu sunt ocupate. 

Programarea NC se face după algoritmul următor: T1 sau T=1; se selectează locaşul 
magaziei legat de portscula cu numărul 1. Astfel, se determină identificatorul sculei amplasate 
"drill" (selectare completă). Acest procedeu este urmat de procedeul de schimbare a sculei. După 
strategia de căutare a sculei "preluarea primei scule disponibile din grup" rezultă că scula T10 este 
încărcată, întrucât T15 nu este activată. După strategia de căutare a sculei "preluarea primei scule 
active din grup" este încărcată scula T1. 

 
15.5 Numărul corecției de sculă - D 

 
Uneori se atribuie unei anumite scule, tăişuri de la 1 la 9 cu diferite seturi de corecţii de 

sculă. Când se va apelea funcția D, atunci se va activa compensarea lungimii sculei pentru un 
anumit tăiş. Când se programează cu funcția D0, atunci corecţiile de sculă nu sunt active. Dacă nu 
este programat nici un număr D, atunci setarea implicită din datele maşinii unelte este valabilă 
pentru schimbara sculei. 

Sintaxă funcţie: 
D... ;numarul corectiei de sculã:1.. 9, 
D0 ;nu sunt corectii active 
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Sculele devin active numai dacă se programează cu funcția T. În această situație 
compesările lungimii sculei au efect imediat numai dacă este programat numărul D. Compensarea 
se face cu prima deplasare programată NC a axei cu compensare a lungimii sculei respective. 

De asemenea, trebuie neapărat activată şi o corecţie a razei sculei cu una din funcțiile G41 
sau G42. Numărul D trebuie întotdeauna programat înaintea selectării compensării lungimii sculei. 
Totodată, compensarea lungimii sculei este efectivă numai dacă este introdusă în datele MUCN. 
Dacă în datele maşinii unelte cu comandă numerică pot fi introduse implicit numerele T şi D, atunci 
acestea nu mai trebuie programate, deoarece acestea devin active după actionarea butonului de 
pornire-oprire „Power On/Reset” al echipamentului. 

Exemplu. Presupunând că toate prelucrările se fac cu același disc de rectificat, atunci prin 
fixarea variabilei de sistem $MC_RESET_MODE_MASK2, scula este menținută activă și după 
resetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15.8. Explicativă privind selectarea sculelor. 
 

Se pot atribui până la 9 seturi de corecţii prin atașarea unui număr de la D1 la D9, numărului 
T. Aceast mod permite definirea mai multor tăişuri așchietoare pentru o sculă, care pot fi apelate 
după necesităţi în programul cu NC. De exemplu, pot fi folosite valori diferite de corecţie pentru 
tăişul stâng şi drept al unei scule pentru realizat caneluri. Un număr D este activ, numai atunci când 
numărul corespunzator T este activ. E bine de reținut faptul că după schimbarea sculei, numărul 
implicit este D1. De oregulă, după pornirea echipamentului, configurarea implicită este D0, 
corespunzătoarea lucrului fără corecţie de sculă. Dacă nu se introduce un număr D, atunci 
operatorul lucrează pe MUCN fără corecţie de sculă. 

De asemenea, valorile modificate nu devin nicicum active până ce numerele T sau D nu sunt 
programate. 

 
15.6. Corecția de rază a sculei, funcțiile G40, G41 și G42 

 
Când compensarea razei sculei este activă, echipamentul calculează automat traiectoriile 

echidistante ale sculei pentru diferite scule. Se pot genera traiectorii echidistante cu funcția OFFN 
(de exemplu, pentru finisare grosieră). 

Sintaxă funcţii: G40 - realizează dezactivarea compensării razei sculei, 
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b) 

  
a) 

G41 - realizează activarea compensării razei sculei – în cazul în care scula 
operează în direcția de prelucrare pe stânga conturului, 

G42 - realizează activarea compensării razei sculei– în cazul în care scula 
operează în direcția de prelucrare pe dreapta conturului, 

OFFN= realizează corecția normală a conturului. 
Echipamentul cere următoarele informaţii pentru a calcula traiectoriile sculei: 
a) numărul sculei T / numărului tăișului D, iar atunci când este cazul se mai cere un 

număr de corecție de sculă. Distanța dintre traiectoria sculei și conturul piesei se 
calculează din datele referitoare la razele sculei așchietoare și ale tăișului dar și 
din datele de introducere privind direcția sculei MUCN. 

b) direcţia de  prelucrare  (G41  sau  G42),  care  constituie  informaţia  cu  ajutorul  căreia 
echipamentul găseşte direcţia în care se va deplasa traiectoria sculei. 

c) planul de lucru (definit de una din funcțiile G17, G18 sau G19), care constituie 
informaţia cu ajutorul căreia echipamentul detectează planul şi prin urmare direcţiile axelor de 
compensare (Fig.15.8.a). 

Exemplu. Pemtru freze: 
N10 G17 G41 … ; compensarea razei sculei se face în planul X/Y, 

; iar compensarea lungimii sculei se face în directia Z. 
Este bine de reținut faptul că, pe mașinile unelte cu 2 axe (strunguri), compensarea razei 

sculei este posibilă numai în planuri reale (lucru care se realizează de regulă cu funcția G18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
Fig.15.9. Explicative privind utilizarea funcțiilor la frezare și strunjire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
Fig.15.10. Informaţii necesare pentru calculul traiectoriile sculei: 

a) definirea planului de lucru; b) schimbarea direcţiei de compensare. 
 

Într-o frază de program NC în care apar funcțiile G40, G41 și G42, comanda de deplasare 
trebuie programată cu ajutorul funcțiilor G0 sau G1. Această comandă de deplasare trebuie să 
specifice cel puțin o axă (de preferat ambele) în planul de lucru selectat. Dacă se specifică numai o 
axă, atunci ultima poziție a celei de-a doua axe se adaugă automat iar deplasarea se face pe ambele 
axe. Pentru schimbarea direcţiei de compensare funcțiile G41/G42, G42/G41 pot fi programate fără 
existența unei funcții intermediare G40. Schimbarea planului de lucru nu este posibilă cu niciuna 
din funcțiile G17-G19, atunci când una din funcțiile G41/G42 este activă (Fig.15.10.b). 
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a) b) 

Fig.15.11. Desen aferent exemplului. 
 

Numărul corecţiei D poate fi schimbat în modul de compensare. Astfel, o modificarea a 
razei sculei este activă şi își are efectul în fraza în care noul număr D este programat (Fig.15.11.b). 
Schimbarea razei sau a mişcarii de compensare este realizată de-a lungul întregii fraze iar noua 
echidistanţă se atinge în punctul final programat. Scula parcurge o traiectorie înclinată între punctul 
de pornire şi cel final cu mişcări liniare (în cazul deplasărilor liniare) și prin interpolare circulară (în 
cazul mişcărilor elicoidale).  

 

 
 

PRACTICӐ 

-  Exerciții cu utilizarea corecțiilor de sculӑ pe strung și pe mașina de frezat; 
-  Exerciții cu compesarea razei sculei (G41,G42) pe mașina de frezat. 
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MODULUL 16 

STUDIEREA DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE 
 

16.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE DESEN TEHNIC 
16.1.1. LINII UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC INDUSTRIAL 

 
Standardul SR EN ISO 128-20:2002 stabileşte tipurile şi clasele de grosime ale liniilor 

folosite în reprezentarea epurelor, reperelor, subansamblurilor şi ansamblurilor din industria 
constructoare de maşini. Conform cu standardul SR EN ISO 128-20:2002, liniile folosite în desenul 
tehnic industrial sunt: linia continuă, linia întreruptă, linia-punct si linia-două puncte. 

Liniile se simbolizează printr-o literă, 
corespunzătoare ficărei clase de grosime: 
A - linia continuă groasă: 
B – linie continuă subţire: 
C – linie continuă subţire ondulată: 
D – linie continuă subţire zig-zag: 
E,F – linie întreruptă groasă şi subţire: 
G – linie-punct subţire: 
H – linie-punct mixtă: 
J – linie-punct groasă: 
K – linie două puncte subţire 

Grosimea liniei de tip A poate avea, conform SR EN ISO 128-20:2002, una dintre 
următoarele valori exprimate în mm: 2; 1,4; 1; 0,7; 0,5; 0,35; 0,25; 0,18. 

• Linia continuă groasă (A) se utilizează pentru trasarea: 
- contururilor şi muchiilor reale vizibile pentru piesele reprezentate în vedere şi 

în secţiune (Fig.16.1.a); 
- liniilor de vârf la filetele vizibile (Fig.16.1.f); 
- cercurilor şi generatoarelor suprafeţelor de vârf la roţile dinţate (Fig.16.1.l); 
- chenarului formatelor standardizate. 

• Linia continuă subţire (B) se utilizează pentru trasarea: 
- muchiilor fictive reprezentate reprezentate în vedere sau în secţiune (Fig.16.1.d,e); 
- liniilor de cotă, ajutătoare şi de indicaţie; 
- haşurilor convenţionale, utilizate la reprezentarea secţiunilor (Fig.16.1.a); 
- liniilor de fund la filetele vizible (Fig.16.1.b,c); 
- conturului secţiunilor suprapuse (Fig.16.1.g) ; 
- liniilor de centru pentru cercuri cu diametrul pe desen mai mic de 10 mm (Fig.16.1.n); 
- diagonalelor utilizate în reprezentarea convenţională a formelor constructive 

prismatice sau piramidale (Fig.16.1.g); 
• Linia continuă subţire ondulată (C) se utilizează pentru trasarea liniilor de ruptură la piesele 

metalice (Fig.16.1.h). 
• Linia continuă subţire zig-zag (D) se utilizează pentru trasarea liniilor de ruptură la piesele din 

lemn (Fig.16.1.j). 
• Linia întreruptă groasă şi subţire (E, F) se utilizează pentru trasarea contururilor şi muchiilor 

reale acoperite ale pieselor (Fig.16.1.i). 
• Linia – punct subţire (G) se utilizează pentru trasarea: 

- liniilor de axă şi urma planului de simetrie (Fig.16.1.a); 
- cercurilor  şi  generatoarelor  suprafeţelor  de  rostogolire  (de  divizare)  la  roţile  dinţate 

(Fig.16.1.l); 
- contururilor  şi  muchiilor  părţilor  din  piasă  situate  în  afara  planului  de  secţionare 

 

(Fig16.1.m); 
- elementelor rabătute în planul secţiunii (Fig.16.1.n); 



[Type text] 
 

Page | 112   

- liniilor de centru pentru cercurile cu diametrul pe desen mai mare de 10 mm (Fig.16.1.a). 
• Linia- punct mixtă (H) se utilizează pentru trasarea traseelor utilizate pentru secţionare 

(Fig.16.1.f). 
• Linia-punct groasă (J) se utilizează pentru trasarea: 
- porţiunii din suprafaţa unei piese care urmează a fi supusă unor tratamente 

termice (linia se trasează în afara liniei de contur la distanţă mică de linia de contur) (Fig.16.1.o); 
- conturul piesei finite pe desenul de semifabricat (Fig.16.1.o); 

• Linia două puncte subţire (K) se utilizează pentru trasarea: 
- conturul pieselor învecinate (Fig.16.1.p); 
- poziţiile intermediare şi extreme de mişcare ale pieselor mobile; 
- liniile centrelor de greutate când acestea nu coincide cu liniile de axă. 

 
a) b) c) 

 
d) e) f) 

     
g) h) j) 

   
i) l) 

   
m) n) 

   
0) p) 

Fig.16.1. Explicativa privind utilizarea liniilor în desenul tehnic industrial. 

  

  

   

  

  

  



[Type text] 
 

Page | 113   

 
 

 

16.2. REPREZENTAREA ÎN VEDERE SI ÎN SECŢIUNE 
 

16.2.1. REPREZENTAREA ÎN VEDERE 
 

Vederea este reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a unui obiect nesecţionat. 
Aceasta conţine conturul aparent al piesei sau ansamblului, conturul, muchiile şi liniile de 

intersecţie (dintre suprafeţele componente ale piesei) vizibile din direcţia de proiecţie. 
Modul de aşezare a proiecţiilor unei piese (vederi sau secţiuni) pe desenele tehnice în cadrul 

proiecţiei ortogonale poartă denumirea de dispunerea proiecţiilor şi este reglementată prin STAS 
614-76 şi ISO 128:1992. Se consideră că piesa este aşezată în interiorul unui cub imaginar, denumit 
cub de proiecţie; proiecţiile piesei se obţin pe feţele interioare ale cubului, după direcţiile indicate 
prin săgeţi. Prin desfăşurarea cubului se obţin 6 proiecţii diferite, care în conformitate cu 
prevederile standardului se denumesc astfel: 

- vedere din faţă, căreia i se mai spune şi vedere sau proiecţie principală frontală (elevaţie) 
a piesei şi care corespunde cu proiecţia sa pe planul [V]; 

- vedere de sus, numită şi vedere în plan, care corespunde cu proiecţia care se obţine pe 
planul [Hi] (orizontal inferior); 

- vedere din stânga, sau profil stânga, care corespunde cu proiecţia ce se obţine pe planul 
[Wd ] (lateral dreapta); 

- vedere din dreapta, sau profil dreaptă, care corespunde cu proiecţia pe planul [Ws ] (lateral 
stânga); 

- vedere de jos, care corespunde cu proiecţia pe planul de nivel [N] (planul de nivel este 
planul paralel cu planul orizontal inferior de proiecţie); 

- vedere din spate, care corespunde cu proiecţia pe un plan de front [W] (planul de front este 
planul paralel cu planul vertical de proiecţie). 

Proiecţia principală (vederea din faţă) se alege astfel încât să reprezinte piesa în poziţia de 
funcţionare, iar pe această proiecţie să apară cât mai multe detalii de formă şi să se poată înscrie cât 
mai multe dimensiuni. Piesele care pot fi folosite în orice poziţie (axe, şuruburi, arbori etc.) se 
reprezintă, de obicei, în poziţia principală de prelucrare sau de asamblare. 

Conform STAS 614-76, după modul de amplasare al proiecţiilor faţă de proiecţia principală, 
se cunosc două metode, şi anume metoda E (sau metoda europeană, Fig.2.1a) şi metoda A (sau 
metoda americană, Fig.16.2.b). 

 
a) b) 

Fig.16.2. Explicativă privind amplasarea proiecţiilor: a) după metoda europeană; b) după metoda 
americană. 

16.2.2. REPREZENTAREA IN SECŢIUNE 
 

Secţiunea este reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan, a piesei, după intersectarea 
cu o suprafaţă de secţionare fictivă şi îndepărtarea imaginară a părţii piesei aflate între ochiul 
observatorului şi suprafaţa respectivă. Secţiunile se reprezintă pe desen în conformitate cu normele 
şi regulile înscrise în SR ISO 128-30, 34, 40, 44: 2008. Suprafaţa de secţionare este acea suprafaţă 
(plană sau cilindrică) prin care se efectuează secţionarea imaginară aunui obiect. 

După modul de reprezentare, secţiunile pot fi (Fig.16.3-stanga): propriu-zisă si cu vedere. 
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Secţiunea   propriu-zisă   poate   fi:   obişnuită   (Fig.16.3.a-centru),   deplasată   (Fig.16.3.b-centru), 
suprapusă (Fig.16.4.c-dreapta) si intercalată (Fig.16.4.d-dreapta). 

 
Fig.16.3. Explicativă privind modul de reprezentare al secţiunilor si a tipurile secţiunii propriu-zise. 

 
De remarcat faptul ca traseul de secţionare nu se reprezintă în cazul secţiunilor suprapuse şi 

intercalate. Secţiunile cu vedere se clasifică, conform SR ISO 128-30, 34, 40, 44:2008, astfel: 
- după poziţia planului de secţionare: orizontală (Fig.16.4.a), verticală (Fig.16.4.b) si înclinată 

(Fig.16.4.c). 
 

 
a) b) c) 

Fig.16.4. Explicativă privind secţiunii cu vedere după poziţia planului de secţionare. 
 

- după  forma  suprafeţei  de  secţionare:  plană  (Fig.16.4.b),  frântă  (Fig.16.5.a),  in  trepte 
(Fig.16.5.b) si cilindrică (Fig.16.5.c). 

 
a) b) c) 

Fig.16.5. Explicativă privind secţiunii cu vedere după forma suprafeţei de secţionare. 
De observat faptul ca, haşurile sunt decalate în locul unde planul de secţionare îşi schimbă 

direcţia. Schimbarea direcţiei planului de secţionare se marchează prin segmente îngroşate. Pe 
secţiune schimbarea direcţiei planului de secţionare se marchează cu linie punct subţire. 

 
16.2.3. HAŞURI UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC 

 
Regulile de reprezentare grafică a secţiunilor în piese de diferite materiale sunt prevăzute în 

standardul SR ISO 128-50:2008. Părţile pline ale pieselor metalice secţionate se haşurează cu linii 
continue subţiri drepte, paralele, înclinate la 45°, spre dreapta sau spre stânga, faţă de o linie de 
contur a proiecţiei, faţă de o axă a reprezentării sau faţă de chenarul desenului. 

Distanţa dintre haşuri se alege în funcţie de mărimea suprafeţei haşurate, fiind cuprinsa între 
limitele 0,5-6 mm, şi trebuie să fie de obicei, aceeaşi pentru toate secţiunile şi proiecţiile respective, 
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ale aceleaşi piese. 
Haşurările tuturor secţiunilor care se referă la aceeaşi piesă (în aceeaşi proiecţie sau în 

proiecţii diferite pe acelaşi desen) se trasează în acelaşi sens, cu aceeaşi înclinare şi la aceeaşi 
distanţă. Dacă o piesă se secţionează în trepte - cu mai multe plane paralele - haşurările 
corespunzătoare diferitelor trepte se trasează în acelaşi sens, cu aceeaşi înclinare şi distanţe, însă 
decalate între ele la fiecare schimbare de plan. 

Pentru ca două piese alăturate, care au fost secţionate, să se deosebească una de alta, se 
haşurează în sens invers, înclinat tot la 45°. 

Când pe un desen sunt reprezentate secţionat mai mult de două piese alăturate, evidenţierea 
acestora se realizează atât prin orientarea haşurilor, cât şi prin distanţa diferită dintre ele. 

Dacă liniile de haşuri întâlnesc o cotă sau o inscripţie, care nu au putut fi aşezate în afara 
suprafeţei haşurate, acestea se întrerup în porţiunea respectivă. 

     
a) b) c) 

Fig.16.6. Liniile de haşură. 
 

Atunci când liniile de haşură înclinate la 45° devin paralele cu liniile de contur sau cu axele de 
simetrie, secţiunile plane se haşurează schimbându-se înclinaţia la 60° (Fig.16.6.a), sau la 30° 
(Fig.16.6.b). Secţiunile pieselor cu grosimea pe desen mai mică de 2 mm, se pot înnegri, lăsând 
între secţiunile alăturate un spaţiu de maxim 1 mm (Fig.16.6.c). 

 
16.3. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC 

 
16.3.1. SIMBOLURI UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC INDUSTRIAL 

 
Prin cota se înţelege valoarea numerică a unei dimensiuni înscrise pe un desen. 
Cotarea desenelor tehnice se realizează in conformitate cu SR ISO 129:1994. 
Definirea cotării este data de următoarele elemente: 
- linia de cotă – linia deasupra căreia se înscrie cota respectivă; 
- liniile ajutătoare – liniile care indică punctele sau planele între care se prescrie cota; 
- liniile de indicaţie – liniile utilizate pentru a preciza pe desen elementul la care 

se referă o prescripţie tehnică, o observaţie, un număr de poziţie, o notare convenţională sau o cotă, 
care, din lipsă de spaţiu nu poate fi înscrisă deasupra liniei de cotă (Tab.16.1). 

 
Tab.16.1. Simboluri utilizate în desenul tehnic industrial. 

 Simboluri obligatorii   Simboluri facultative  
Simbolul Elementul  cotat Exemplu Simbolul Elementul cotat Exemplu 

  de cotare   de cotare 
Φ Diametrul Φ 20  Latura pătratului 40 

R Raza de curbură R 50  Conicitate 1:10 
SΦ Diametrul sferei SΦ 40  Înclinare 1:5 
SR Raza sferei SR 60 = Egalitatea informativă 

a două cote 
Fig.16.1. 

M Filet metric M 30 hex Suprafeţe hexagonale hex 30 
 Arc de cerc     
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16.3.2. COTAREA TEŞITURILOR ŞI A RAZELOR DE CURBURĂ 
 

Valorile teşiturilor se notează pe desen sub forma „ax45°” se  înscriu pe desen deasupra unei 
linii de cotă sau deasupra unei linii de indicaţie. 

 

 
Fig.16.7. Explicativa privind notarea teşiturilor pe desen. 

 
Teşiturile unor suprafeţe perpendiculare între ele, cu semiunghiul la vârf diferit de 45°, se 

cotează în mod obişnuit, adică se va cota separat unghiul de înclinare şi separat înălţimea teşiturii. 
Notarea teşiturilor pe desen este reprezentată în Fig.16.7. 

Raza de curbură se înscrie pe desen deasupra unei linii de cotă terminată la capăt cu o 
săgeată, iar dacă centrul de rotaţie este în afara conturului piesei, aceasta se înscrie pe o linie de cotă 
frântă (Fig.16.8). 

 
Fig.16.8. Explicativa privind notarea razei de curbura. 

 
16.4. REPREZENTAREA, COTAREA ŞI NOTAREA FILETELOR SI FLANŞELOR. 

 
16.4.1. REPREZENTAREA ŞI COTAREA 

 
16.4.1.1. Elementele geometrice ale filetelor 

 
Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor se execută conform cu normele prevăzute în SR EN 

ISO 6410:2002. Elementele geometrice ale filetelor sunt (Fig.16.9): 
- elicea cilindrică – curba descrisă de un punct care execută o mişcare uniformă de translaţie 

de-a lungul generatoarei unui cilindru circular drept aflat în mişcare de rotaţie uniformă în jurul axei 
sale; 

- spira este curba de uin punct la o rotaşie completă a cilindrului sau conului; 
- diametrul (exterior) cilindrului (D = d): distanţa între vârfurile filetului (pentru şurub) sau 

între fundurile filetului (pentru piuliţe) măsurată într-un plan axial, perpendicular pe axa filetului; 
- diametrul interior (d2): distanţa între fundurile filetului (pentru şurub) sau vârfurile filetului 

(pentru piuliţe); 
- pasul elicei (p) – distanţa măsurată pe generatoarea cilindrului, între două spire consecutive, 

de aceeaşi parte a axei de simetrie a spirei (distanta între punctele medii a două flancuri învecinate); 
- unghiul de înclinare a elicei (α): unghiul format într-un plan axial de două flancuri adiacente; 
- înălţimea filetului (t): distanţa dintre vârful şi fundul filetului, măsurată într-un plan axial; 
- elicea conică – curba descrisă în spaţiu de un punct care execută o mişcare de translaţie 
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uniformă pe generatoarea unui con circular drept aflat în mişcare de rotaţie uniformă în jurul axei 
sale. 

 
Fig.16.9 Explicativa privind elementele geometrice ale filetelor. 

 
16.4.2. REPREZENTAREA SI COTAREA FLANŞELOR 

 
Flanşele  sunt  organe  de  maşini  care  se  folosesc  pentru  asamblarea  demontabilă  a  două 

tronsoane de conductă, sau două piese ale unei maşini, instalaţii, etc. 
După forma geometrică a conturului, flanşele pot fi: flanşe cilindrice, flanşe pătrate, flanşe 

triunghiulare, flanşe dreptunghiulare, flanşe  rombice sau flanşe ovale. 
 

16.4.2.1. Reguli de reprezentare şi cotare 
Reprezentarea flanşelor se face în două proiecţii: 
- o vedere frontală, în care se vor observa, forma geometrică a flanşei, numărul găurilor de 

prindere şi modul de dispunere a acestora; 
- o secţiune longitudinală, în care se vor observa, grosimea flanşei, tipul găurilor de prindere 

(netede, filetate, străpunse, înfundate) şi modul de îmbinare a flanşei cu piesa pe care se 
asamblează. 

La flanşele cilindrice, pătrate şi triunghiulare, centrele găurilor de prindere sunt dispuse pe un 
cerc denumit cerc purtător al centrelor, care are centrul comun cu centrul geometric al flanşei. 

Raza de rotunjire a colţurilor flanşelor pătrate, triunghiulare, ovale şi dreptunghiulare este 
egală cu diametrul găurii de prindere, iar centrul de racordare este în centrul găurii de prindere. 

Cotele care se înscriu pe desenul unei flanşe sunt: diametrul nominal, diametrul cercului 
purtător al centrelor, diametrul şi numărul găurilor de prindere, diametrul exterior al flanşei, 
grosimea flanşei, iar atunci când este cazul, unghiul poziţiei găurilor de prindere faţă de axa de 
simetrie a flanşei. 

 
16.4.2.2. Reprezentarea şi cotarea principalelor tipuri de flanşe 

Flanşele cilindrice pot avea un număr par sau impar de găuri de prindere dispuse echidistant 
pe cercul purtător al centrelor (Fig.16.10.a). 

În cazul în care planul de secţionare nu trece prin axele găurilor de prindere, acestea se rabat 
în planul de secţionare şi se reprezintă cu linie-punct subţitre (Fig.16.10.b). 

 

 
a) b) 

Fig.16.10. Flanşe cilindrice. 
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Flanşele pătrate au patru găuri de prindere, dispuse în colţurile pătratului. În cazul în care 
planul de secţionare trece prin găurile de prindere ale flanşei, reprezentarea se face ca în 
Fig.16.11.a. 

 
a) b) 

Fig.16.11. Flanşe pătrate. 
 

În cazul în care planul de secţionare este înclinat cu un unghi de 450 faţă de axa găurilor, 
gaura şi colţul flanşei se rabat în planul de secţionare şi se reprezintă cu linie-punct subţire 
(Fig.16.20.b). 

Flanşele triunghiulare au forma unui triunghi echilateral, cu colţurile rotunjite, iar găurile 
de prindere sunt dispuse la 1200 pe cercul purtător al centrelor (Fig.16.12). 

 

 
Fig.16.12. Flanşă triunghiulară. 

 
Flanşele ovale au forma unui ovoid şi  au două găuri de prindere dispuse pe axa de simetrie 

cu lungimea cea mai mare a ovalului. 
 

   
a) b) 

Fig.16.13. Flanşe ovale. 
 

Există două forme constructive: 
- forma exterioară este compusă din porţiuni ale cercului mare (diametrul 

cercului mare este egal cu axa mică a ovalului), porţiuni ale cercurilor extreme (de rază egală cu 
diametrul găurilor de prindere) şi tangentele comune exterioare ale celor trei cercuri menţionate mai 
sus (Fig.16.13.a). 

- forma exterioară se obţine prin racordarea cercului mare cu cercurile extreme 
(de la capătul flanşei) cu un arc de cerc de rază dată (Fig.16.13.b). 
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16.5. REPREZENTAREA ŞI COTAREA ARBORILOR ŞI A LAGĂRELOR 

 
 

 
16.5.1. Reprezentarea şi cotarea arborilor 

Arborii (Fig.16.14) sunt organe de maşini utilizate pentru transmiterea mişcării de rotaţie 
(arborii drepţi), si pentru transformarea mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie (arborii cotiţi). 

 

 
Fig.16.14. Desenul de execuţie al unui arbore în trepte. 

 
16.5.2. Reprezentarea, notarea şi cotarea lagărelor 

 
Lagărele sunt organe de maşini care au rolul de a sprijini şi ghida arborii (Fig.16.15). Lagărele 

pot fi cu alunecare (elementul de legătură este cuzinetul) sau cu rostogolire (elementul de legătură 
este rulmentul). Formele şi dimensiunile lagărelor cu alunecare (cu capac) sunt stabilite de normele 
prevăzute în STAS 750-78. Reprezentarea pe desen a rulmenţilor se face conform cu regulile 
stabilite prin STAS 105-86 şi STAS 188-87. 

 

 
Fig.16.15. Desenul de execuţei al unui lagăr. 

PRACTICӐ 

Analizarea mai multor desene de execuție 
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