FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Constructii de Masini
Ingineria Proiectarii si Robotica
Inginerie Mecanica, Mecatronica si Robotica, Ingineria
Autovehiculelor, Ingineria Transporturilor
Licenta, Anul II
MASINI SI INSTALATII PENTRU AGRICULTURA SI
INDUSTRIE ALIMENTARA, MECANICA FINA SI
NANOTEHNOLOGII, SISTEME SI ECHIPAMENTE TERMICE,
MECATRONICA, AUTOVEHICULE RUTIERE, INGINERIA
TRANSPORTURILOR SI A TRAFICULUI / Inginer
IF - învăţământ cu frecvenţă
23.00

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria de conţinut
2.3 Responsabili de curs

Masini Unelte si Control Dimensional
DD
Conf.dr.ing. Anton POPA - antonp@muri.utcluj.ro
Șef de lucrări.dr.ing. Pop Grigore Mariangrigore.pop@muri.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de seminar / SL.dr.ing. Grigore-Marian POP- grigore.pop@muri.utcluj.ro

laborator / proiect
2.5 Anul de studiu

2

2.6 Semestrul

2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB

1

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 112 din care: 3.5 curs

2 3.3 laborator

2

28 3.6 laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

36

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

18

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

18

Tutoriat

0

Examinări
Alte activităţi...................................

2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

74
130
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Desen tehnic, cunostinte dobindite prin practica obligatorie.
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului



N/A

5.2. de desfăşurare a laboratorului



Prezenţa la laborator este obligatorie

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
 sa prescrie tolerante si ajustaje pentru dimensiuni liniare, abateri geometrice si rugozitati;
 sa identifice si sa calculeze lanturi de dimensiuni
 sa utilizeze mijloace universale de masura si control;
 să analizeze datele experimentale obtinute prin masurare.
 să aleagă echipamentul adecvat de generare pentru un anumit tip de suprafaţă;
 să analizeze construcţia, funcţionarea, reglarea şi posibilităţile de prelucrare pe principalele
tipuri de utilaje şi echipamente;
 fiind o materie de specialitate, atât în partea de predare cât şi în cea aplicativă se pune un
accent deosebit pe îmbinarea şi completarea cunoştinţelor tehnice şi teoretice dobândite.
După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
 să identifice si sa utilizeze adecvat mijloacele de masura si control;
 să aleagă echipamentul adecvat tehnologic, sa deprinda manualitate pentru echipamentele
studiate
 să indeplineasca sarcinile profesionale cu identificarea exactă a obiectivelor de realizat, a
resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpului de lucru
şi termenelor de realizare aferente.
 să execute responsabil sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară cu asumarea de roluri pe
diferite paliere ierarhice
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea de competente domeniul tolerării , măsurării dimensionale si
disciplinei
geometrice necesare prelucrarii unei piese pe o masina unealta
7.2 Obiectivele specifice
 Sa cunoasca sistemul ISO de tolerante si ajustaje pentru dimensiuni
liniare.
 Sa înţeleaga importanta lanturilor de dimensiuni;
 Sa evalueze importana abaterilor suprafetelor asupra functionarii
diferitelor subansamble.
 Sa cunoasca acţionarea şi funcţionarea maşinilor-unelte si
echipamentelor, cunoaşterea posibilităţilor de prelucrare, construcţie şi
reglare pentru maşini si echipamente.
 Sa aleaga şi sa utilizeze raţional maşinile şi echipamentele, în vederea
prelucrării cu regimuri optime şi a obţinerii unei calităţi superioare a
produselor..
 Sa poata optimiza cinematicile de MU de care dispune la un moment
dat
 Sa interpreteze schemele cinematice teoretice
 Sa cunoasca principalele tipuri de mecanisme specifice, de actionari
cinematice ale MU.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
C1
Prezentarea cursului. Interschimbabilitatea în constructia de masini.
Bibliografie
1.Tolerante si ajustaje
1.1. Notiuni de baza
C2
1.2. Calcule cu tolerante si abateri
1.3. Asamblari
C3
1.4. Ajustaje
C4
1.5. Sistemul de tolerante si ajustaje pt dimensiuni liniare
1.6. Ajustaje influentate de variatii de temperatura
C5

Metode de predare
În procesul de
predare se vor
folosi metode
clasice (expunere la
tablă) combinate
cu metode noi ce
utilizează aparatură
media. Curs
interactiv.

Observaţii

Videoproiector
+ tabla

2.Lanturi de dimensiuni
2.1. Generalitati
2.2. Rezolvarea lanturilor de dimensiuni liniare paralele
C6
3. Starea suprafetelor
3.1. Abaterile suprafetelor
3.2. Tolerante geometrice
C7
3.3. Tolerante generale
3.4. Rugozitatea suprafetelor
C8
Bazele cinematicii maşinilor-unelte. Lanţuri cinematice
C9
Structurarea turaţiilor şi avansurilor. Reţele structurale şi diagrame de
turaţii.
C10
Mecanisme specifice variatoarelor în trepte. Variatoare mecanice
continue. Mecanisme pentru mişcări rectilinii, rectilinii-alternative şi
intermitente.
C11
Elemente, subansamble specifice şi ansamble de maşini-unelte. Rolul
lor funcţional.
C12
Potenţialul tehnologic, cinematica principială şi reglarea maşinilorunelte convenţionale
C13
Maşini-unelte specializate. Maşini-unelte agregate.
C14
Centre de prelucrare, masini cu comanda numerica. Principii tehnicoeconomice de utilizare a lor. Perspective in domeniul fabricatiei.
Bibliografie
1. Crisan, L., Metode moderne de măsurare. Specificaţii geometrice ale produselor, Editura Dacia,
Cluj Napoca, 2004, ISBN 973-35-1840-9
2. Dodoc, P., Metrologie generala, Editura didactica ai pedagogica, Bucuresti, 1979
3. Itu, T., s.a., Metrologie. Mijloace de control dimensional, Editura U.T.Press, 1999
4. Itu, T., Tripa, M., Tolerante si ajustaje. Curs. Probleme rezolvate, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca,
2005
5. Pavel, Gh., Itu, T., Tolerante si masurari tehnice.Curs, Lito Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1988
6. Tripa, M., Itu, T., Tolerante si ajustaje în ingineria industriala, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2003
7. Galiş, M.,ş.a., Proiectarea maşinilor-unelte, Editura Transilvania Pres, Cluj-Napoca, 1995.
8. Botez,E.,ş.a., Maşini-unelte, vol.II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
9. Popa,A.,ş.a., Maşini-unelte speciale, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995
10. Popa, A., Diagnoză şi reparaţii, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003
11. Henzold, G. Geometrical Dimensioning and Tolerancing for Design, Manufacturing and Inspection,
Editura Butterworth-Heinemann ELSEVIER, 2010, ISBN: 978-0-7506-67388;
12. Richard, L. Characterisation Of Areal Surface Texture, Editura Springer, ISBN: 978-3-642-364570;
13. François, V., Mathieu, L., Geometric Tolerancing of Products (ISTE) ISBN-13: 978-1605259383;
14. *** Colectia de standarde
15. http://www.eteachme.org/
16. www.didatec.ro

8.2 Laborator
Metode de predare
L1
Prezentarea lucrarilor si a laboratorului. Norme de
tehnica securitatii muncii. Notiuni de metrologie
Expunere si aplicații
L2
Cale plan paralele;

Observaţii
Videoproiector,
tabla, dotarea
laboratorului

L3
Masurarea dimensiunilor liniare cu ajutorul sublerelor si
micrometrelor;
L4
Masurarea dimensiunilor cu aparate mecanice de precizie
ridicata;
L5
Masurarea unghiurilor si a conicitatiilor
L6
Masurarea dimensiunilor cu ajutorul mijloacelor cu
amplificare optico-mecanica;
L7
Controlul si masurarea rugozitatii suprafetelor
L8
Prezentarea laboratoarelor de masini-unelte (E07),
echipamentele specifice, protectia muncii. Structura
cinematică si generarea filetelor la strunguri;
L9
Cinematica frezelor universale si de scularie, selectarea si
utilizarea lanturilor cinematice. Variante de centrare si
prindere a sculelor. Dispozitivele specifice prelucrarii;
L10
Structura cinematică a masinilor cu comanda numerica.
Studiu comparativ. Sisteme de centrare a sculelor fata de
arborele principal.
L11
Studiul cinematicii masinilor de gaurit. Posibilitati de
prelucrare. Masini cu miscarea principala de translatie.
Avantaje si dezavantaje, necesitate;
L12
Prelucrări si măsurarea cu senzori inductivi, achiziţia
datelor de prelucrare, corectia on-line a programului
sursa. Masini de gravat. Posibilitati de prelucrare.
L13
Posibilitati de prelucrare a rotilor dintate prin metoda
copierii. Prelucrarea rotilor dintate prin generarea
cinematica a danturii (prin rulare);
L14
Posibilitati de fabricatie utilizand comanda numerica a
MU. Precizia de pozitionare. Scule si dispozitive
specifice.
Bibliografie
1. Crisan, L., Tripa, M., Pop, G.M., Control dimensional, Lucrari de laborator, Editura U.T.Press,
2014
2. Itu, T., s.a., Tolerante si masurari tehnice. Lucrari de laborator, Lito, Institutul Politehnic ClujNapoca,1990
3. Popa,A.,ş.a., Maşini-unelte speciale, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995
4. Popa, A., Diagnoză şi reparaţii, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003
5. *** Colectia de standarde
6. http://www.eteachme.org/
7. www.didatec.ro
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele dobândite vor fi necesare angajaților care-și desfășoară activitatea în cadrul firmelor din
domeniul ingineriei mecanice, ingineri tehnologi și de proiectare.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea de probleme și răspunsuri
pentru subiecte din teorie
10.5 Seminar/Laborator Se cuantifica gradul de implicare a
studentului
10.6 Standard minim de performanţă
Sa rezolve subiecte corespunzând notei minime, 5(cinci)
10.4 Curs

Data completării
12.01.2016

Proba scrisă + orală:
durata evaluării 2 ore
Discutii libere, studii de
caz simple.

Titulari de laborator,

Conf.dr.ing. Anton POPA

Șef de lucrări.dr.ing. Grigore-Marian
POP

..................................................
Șef de lucrări .dr.ing. Pop Grigore
Marian

..................................................
Șef de lucrări.dr.ing. Razvan CURTA
.........................................

Director Departament,
Prof. Dr. Ing. Claudiu RATIU

..................................................

10%

Titulari de curs,

……………………………..
Data avizării în departament

10.3 Pondere
din nota finală
90%

..................................................

