
Subiectele

pentru examenul de admitere la masterat, specialitatea

programul de masterat „Ingineria Produselor şi Proceselor în Construcţia de Maşini”

1. Precizia de prelucrare. Variabilitatea condiţiilor de prelucrare. Precizia de prelucrare:

economică, posibilă (tehnica). Metode de asigurare a preciziei.

2. Erori aleatoare. Cauzele. Mărimea şi câmpul repartiţiei. Repartiţii empirice şi teoretice.

Parametrii repartiţiilor.

3. Repartiţia normala (Gaus), repartiţia probabilităţii constante, repartiţia Simpson.

Suprapunerea repartiţiilor şi determinarea sumei erorilor aleatoare şi sistematice. Repartiţia

mediilor.

4. Erori produse de imprecizia elementelor sistemului tehnologic. Imprecizia geometrică,

cinematică a maşinii unelte (maşinilor unelte), a dispozitivului (dispozitivelor) de instalare a

semifabricatului, a dispozitivului (dispozitivelor) de fixare a sculelor, a sculei (sculelor).

Caracterul erorilor.

5. Erori produse de încălzirea sistemului tehnologic. Încălzirea sistemului tehnologic şi a

elementelor lui. Legităţi. Factorul de timp. Caracterul erorilor.

6. Erori produse de uzura elementelor sistemului tehnologic (MU, dispozitive, sculă). Factorul

de timp. Exemplificări. Caracterul erorilor.

7. Erori produse de acţiunea forţelor in sistemul tehnologic. Rigiditatea şi cedarea sistemului

tehnologic şi a elementelor lui. Erorile provocate de cedare. Modalitatea de analiza.

Caracterul erorilor. Legea copierii erorilor.

8. Instalarea ca proces de orientare si fixare. Bazele teoretice ale determinării poziţiei in spaţiu

a corpurilor rigide. Grade de libertate, legături. Scheme teoretice de orientare  pentru

elemente de formă geometrică tipică.

9. Orientarea semifabricatelor. Clasificarea suprafeţelor de pe poziţii tehnologice. Baze:

constructive, de măsurare şi tehnologice. Baze: de reglare, de măsurare. Baze tehnologice

artificiale. Baze suplimentare.

10. Erori produse la instalarea semifabricatelor. Erori de orientare, erori de fixare. Eroarea de

instalare. Scheme de orientare frecvent întâlnite şi erorile de orientare pentru ele.

11. Metode de reglare ( fenomenologia metodelor: după aşchii de probă, după piese prelucrate

anterior, după etalon, după şablon, după puncte de reper materializate (came, plăci de copiat,

bucşe de ghidare, spion), cu scule de măsurat universale, după limb, după piese de probă .

Realizări pentru diferite tipuri de maşini unelte.



12. Calculul dimensiunii de reglare după metoda pieselor de proba (fără să se ţina cont de erori

sistematice variabile).

13. Calculul dimensiunii de reglare după metoda pieselor de proba (cu erori sistematice

variabile).

14. Principiul coincidenţei bazelor constructiva si tehnologica. Principiul orientării invariante.

15. Dispersia totala şi componentele ei. Erori cumulative: de instalare, de prelucrare propriu-

zisă, de reglare şi structurile lor. Modalitatea de cumulare.

16. Elaborarea succesiunii de faze tehnologice. Criterii: precizia dimensionala, precizia formei,

precizia poziţiei reciproce, rugozitatea, proprietăţile fizico-mecanice ale stratului superficial.

Influenta tratamentului termic, etc. Algoritmul. Legea copierii erorilor. Coeficientul de

precizare, coeficientul diminuării erorilor de forma. Micşorarea rugozităţii.

17. Adaosuri de prelucrare: menirea, clasificarea. Metode de determinare a adaosurilor,

caracteristica. Adaosuri suplimentare.

18. Metoda analitică de calcul a adaosurilor de prelucrare. Componentele adaosului de

prelucrare pentru diferite tipuri de suprafeţe si metode de fabricare a semifabricatelor.

19. Dimensiuni intermediare pentru diferite metode de asigurare a preciziei şi tipuri de

suprafeţe.

20. Structura proceselor tehnologice. Structura operaţiilor tehnologice Factorii ce determina

numărul, succesiunea si structura operaţiilor în procesul tehnologic: necesităţile tehnologice

ale piesei (structura piesei, prescripţiile tehnice), proprietăţile tehnologice ale maşinilor

unelte disponibile, specificul reacţiei semifabricatului la prelucrările mecanice, specificul

reacţiei MU la prelucrările mecanice, tratamentele termice, tipul de fabricaţie, conceptul de

organizare al procesului tehnologic.

21. Principiile diferenţierii,concentrării şi centralizării prelucrării. Esenţa lor. Exemplificări.

22. Structuri de operaţii pe maşini de burghiat: cu faze succesive, simultane, simultan-succesive,

cu una sau mai multe scule, pe unul sau pe mai multe posturi, cu una sau cu mai multe

poziţii, cu una sau mai multe aşezări.

23. Structuri de operaţii pe maşini de frezat: cu faze succesive, simultane, simultan-succesive,

cu una sau mai multe scule, pe unul sau pe mai multe posturi, cu una sau cu mai multe

poziţii, cu una sau mai multe aşezări.

24. Structuri de operaţii pe strunguri: cu faze succesive, simultane, simultan-succesive, cu una

sau mai multe scule, pe unul sau pe mai multe posturi, cu una sau cu mai multe poziţii, cu

una sau mai multe aşezări.



25. Normarea operaţiilor. Structura normelor de timp în funcţie de structura operaţiei şi

particularităţile funcţionarii maşinilor unelte. Normarea procesului tehnologic. Timpul pe

bucata. Timpul pe bucata calculat.

26. Flexibilitatea sistemului tehnologic. Componentele flexibilităţii: flexibilitatea de reglare,

flexibilitatea nomenclatorului, flexibilitatea tehnologică, flexibilitatea în raport cu volumul

de producţie, flexibilitatea de dezvoltare, universalitatea.

27. Analiza tehnologităţii construcţiilor pieselor. Analiza calitativa. Analiza cantitativa.

Aspectele analizei tehnologicităţii (fabricarea semifabricatului, prelucrarea mecanica,

asamblarea). Exemplificări.

28. Proiectarea proceselor tehnologice. Metoda. Măsura detalierii proceselor tehnologice.

Etapele proiectării şi conţinutul lor.

29. Elaborarea tehnologiilor in baza tehnologiei tip. Tipizarea construcţiilor pieselor,

construcţiilor suprafeţelor elementare, tipizarea prelucrării suprafeţelor elementare, tipizarea

prelucrării pieselor, tipizarea soluţiilor tehnologice. Unificarea şi tipizarea mijloacelor de

asistenta tehnica. Esenţa procedurii de elaborare a tehnologiei.

30. Elaborarea tehnologiei de prelucrare a grupei de piese. Principiile de organizare a pieselor in

grupe. Crearea piesei complexe. Proiectarea operaţiilor de prelucrare în grup. Realizări pe

strunguri revolver, maşini de burghiat, de frezat, maşini unelte automat.

31. Arbori drepţi: materiale, caracteristici constructive, parametri geometrici, prescripţii tehnice,

semifabricate, probleme tehnologice. Baze tehnologice, pregătirea bazelor, succedarea

bazelor. Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice, plan de operaţii, variante funcţie de

situaţie.

32. Tehnologia fabricării arborilor drepţi: structura operaţiilor, organizarea operaţiilor (cu

referinţă la suprafeţele prelucrate, scule, maşini unelte, regimuri de aşchiere, structura

normelor de timp).

33. Bucşe: materiale, caracteristici constructive, parametri geometrici, prescripţii tehnice,

semifabricate, probleme tehnologice. Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice, plan de

operaţii, variante funcţie de situaţie.

34. Tehnologia fabricării bucşelor: structura operaţiilor, organizarea operaţiilor (cu referinţă la

suprafeţele prelucrate, scule, maşini unelte, regimuri de aşchiere, structura normelor de

timp).

35. Carcase: materiale, caracteristici constructive, parametri geometrici, prescripţii tehnice,

semifabricate, probleme tehnologice. Baze tehnologice, pregătirea bazelor, succedarea

bazelor. Argumentarea succesiunii fazelor tehnologice, plan de operaţii, variante funcţie de

situaţie.



36. Tehnologia fabricării carcaselor: structura operaţiilor, organizarea operaţiilor (cu referinţă la

suprafeţele prelucrate, scule, maşini unelte, regimuri de aşchiere, structura normelor de

timp).

37. Găurirea. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini unelte. Mişcările

de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de aşchiere. Modalitatea

de calcul. Timpul de baza.

38. Lărgirea. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini unelte. Mişcările

de generare şi auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de aşchiere. Modalitatea

de calcul. Timpul de bază.

39. Alezarea. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini unelte. Mişcările

de generare şi auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de aşchiere. Modalitatea

de calcul. Timpul de baza.

40. Strunjirea. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini unelte.

Mişcările de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de aşchiere.

Modalitatea de calcul. Timpul de baza.

41. Filetarea cu tarozi, cu filiere. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule,

maşini unelte. Mişcările de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri

de aşchiere. Modalitatea de calcul. Timpul de baza.

42. Frezarea cu freze frontale. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini

unelte. Mişcările de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de

aşchiere. Modalitatea de calcul. Timpul de baza.

43. Frezarea cu freze disc. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini

unelte. Mişcările de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de

aşchiere. Modalitatea de calcul. Timpul de baza.

44. Rectificarea rotunda exterioara si interioara. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe

prelucrate. Scule, maşini unelte. Mişcările de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse

de lucru. Regimuri de aşchiere. Modalitatea de calcul. Timpul de baza.

45. Rectificarea plana. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini unelte.

Mişcările de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de aşchiere.

Modalitatea de calcul. Timpul de baza.

46. Brosarea. Caracteristica tehnologica. Suprafeţe prelucrate. Scule, maşini unelte. Mişcările

de generare si auxiliare. Cicluri tipice. Curse de lucru. Regimuri de aşchiere. Modalitatea

de calcul. Timpul de baza.

47. Tipuri de imperfecţiuni în cristale şi influenţa lor asupra proprietăţilor mecanice.

48. Încercări mecanice la tensiuni statice (la tracţiune şi la tenacitatea ruperii).



49. Încercări mecanice la sarcini de şoc.

50. Criterii de apreciere a fiabilităţii şi durabilităţii.

51. Forţa de extensie a fisurii şi factorul de intensitate a tensiunii (criteriul energetic şi

criteriul de forţă).

52. Încercarea la tenacitatea ruperii.

53. Criterii de apreciere a durabilităţii. Încercarea la oboseală.

54. Tipuri de segregaţii la formarea structurilor primare în condiţii reale de solidificare a

aliajelor metalice.

55. Influenţa prelucrării prin turnare asupra structurii şi proprietăţilor materialelor metalice.

56. Influenţa prelucrărilor prin deformare plastică asupra structurii şi proprietăţilor

materialelor metalice.

57. Variaţia proprietăţilor în funcţie de diagramă de echilibru (legile lui Curnacov –

Mattissen).

58. Modificarea structurii şi proprietăţilor materialelor metalice prin deformare plastică la

rece.

59. Modificarea structurii şi proprietăţilor materialelor metalice prin deformare plastică la

cald.

60. Influenţa temperaturii asupra structurii şi proprietăţilor materialelor  metalice ecruisate.

61. Structura metalografică a îmbinărilor sudate. Zona de influenţă termică la sudarea

oţelului.

62. Metodele şi mecanismele de durificare structurală a materialelor metalice.

63. Simbolizarea oţelurilor fier-carbon şi utilizarea lor.

64. Simbolizarea fontelor şi utilizarea lor.

65. Simbolizarea oţelurilor aliate şi domeniile de utilizare.

66. Călibilitatea oţelului. Influenţa elementelor de aliere asupra călibilităţii.

67. Călirea de punere în soluţie. Îmbătrânirea.

68. Transformări la revenire. Tipurile de revenire.

69. Fragilitatea de revenire a oţelurilor.

70. Tipuri de recoacere aplicate oţelurilor.

71. Tratamente termice aplicate pieselor din fontă.

72. Tratamente termice aplicate sculelor aşchietoare.

73. Tratamente termice aplicate sculelor de deformare la rece şi la cald.

74. Simbolizarea şi utilizarea aliajelor pe baza de aluminiu.

75. Tratamente termice aplicate aliajelor de aluminiu.

76. Simbolizarea şi utilizarea aliajelor pe baza de cupru.



77. Tratamente termice aplicate aliajelor de cupru.

78. Simbolizarea aliajelor pe baza de plumb şi pe baza de staniu. Structura microscopică a

acestor aliaje. Utilizarea acestor aliaje.
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