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Generarea (prelucrarea) prin aúchiere a suprafeĠelor pieselor este un procedeu larg
utilizat úi reprezintă circa 70% din totalitatea operaĠiilor necesare realizării pieselor din
construcĠia de maúini. Ponderea ridicată a operaĠiilor de prelucrare prin aúchiere este
justificată de avantajele pe care le conferă privind productivitatea úi precizia
(dimensională, de formă geometrică, poziĠie reciprocă úi calitate a suprafeĠelor).
În capitolele 1...13, se prezintă teoriile de bază ale procesului de aúchiere, prin
mărimile prin care acesta este apreciat, precum úi interdependenĠele dintre fenomenele
specifice.
Lucrarea se adresează studenĠilor ce urmează specializări din domeniile inginerie
mecanică, ingineria materialelor, inginerie economică, dar poate fi utilizată, parĠial sau
integral, de studenĠii de la alte specializări ale facultăĠilor cu profil mecanic.

PREFAğĂ
Cursul didactic „Teoria aúchierii” prezintă noĠiuni ce constituie bazele
teoretice pentru abordarea unor discipline tehnice, de specialitate, necesare formării
inginerilor ce vor activa în domeniul construcĠiilor de maúini. NoĠiunile prezentate
constituie o aplicaĠie a unor discipline fundamentale ca fizica, matematica,
mecanica, rezistenĠa materialelor, útiinĠa materialelor, tehnologia materialelor, etc.
Lucrarea este structurată pe 13 de capitole, cu referinĠe bibliografice,
conĠine liste ale figurilor úi tabelelor. Toate problemele prezentate sunt reduse la
minimul necesar înĠelegerii, fără a se intra în detalii sau în probleme ce sunt
studiate de alte discipline. Problematica prezentată permite structurarea lucrării în
două părĠi.
Prima parte, constituită din capitolele 1...4, prezintă noĠiunile de bază
privind generarea suprafeĠelor prin aúchiere; generarea suprafeĠelor pe maúinileunelte, cinematica procesului de aúchiere, noĠiuni privind lanĠurile cinematice ale
maúinilor-unelte.
Partea a doua, capitolele 5...13, analizează bazele fizice ale procesului de
aúchiere. Sunt prezentate fenomenele ce caracterizează procesul de aúchiere,
mărimile prin care acesta este apreciat, interdependenĠele dintre fenomenele
specifice. Analiza se realizează, în special, prin explicarea fizică, fără a se insista
asupra aspectelor demonstrative, cu scopul de a permite înĠelegerea, cât mai bine,
de către studenĠi a problematicii prezentate.
Cursul este destinat studenĠilor ce urmează specializări din domeniile
inginerie mecanică, ingineria materialelor, inginerie economică, dar poate fi utilizat
úi de studenĠii de la alte specializări ale facultăĠilor cu profil mecanic. Poate fi util
úi celor care sunt interesaĠi de a înĠelege fenomenele ce caracterizează prelucrarea
prin aúchiere.
Autorii

PREFACE
The educational course ÝCutting TheoryÝ presents the concepts for
theoretical basis necessary to approach the technical disciplines, important for the
engineers which will work in the machines building technology domain. These
concepts that are presented represent an application of many fundamental
disciplines: physics, mathematics, mechanics, strength of materials, materials
science, materials technology etc.
The paper contains 13 chapters, with references, and, also, a list of the
figures and tables. All the information is minimum reduced, but sufficient to
understand it, without described of the details or the problems treated by others
disciplines.
The paper contents can permit the considering of two parts.
The first part, the chapters 1 to 4, presents the basic concepts regarding the
surfaces generation: surfaces generation on machine-tools, kinematics of the
cutting process, and concepts regarding the kinematics chains of the machine-tools.
In the second part, chapters 5 to 13, the physical basis of the cutting process
are analysed.
The phenomena for cutting process characterization, the measures used to
cutting process evaluation and the interdependencies between specific phenomena
are presented.
The analysis is realized, especially, using physical explanation, but without
to insist on the demonstrative aspects, so that the students can better understand the
presented subjects.
The course is addressed to the students from mechanical engineering,
materials engineering, economical engineering specialities, but also can be used by
the students of other specializations with mechanical profile. Can be useful, also,
all are interested to understand the phenomena that characterize the cutting process.
Authors

CAPITOLUL 1
GENERALITĂğI PRIVIND PRELUCRAREA PRIN
AùCHIERE
Maúinile, utilajele úi aparatele existente sunt constituite din piese.
Realizarea pieselor necesită prelucrări prin deformare plastică, prelucrări prin
aúchiere, tratamente termice úi operaĠii de control tehnic. Totalitatea acestor
operaĠii formează tehnologia de execuĠie a pieselor respective.
Prelucrarea prin aúchiere este un proces tehnologic de prelucrare prin care
se obĠine de pe un semifabricat o nouă suprafaĠă, îndeplinind anumite condiĠii de
precizie dimensională, de formă úi rugozitate. SuprafaĠa se obĠine prin îndepărtarea,
sub formă de aúchii, a unui strat de material (adaos de prelucrare), prin acĠiunea
sculei aúchietoare.
Piesa este elementul constructiv de bază al ansamblului úi se defineúte ca un
corp solid delimitat în spaĠiu de un număr finit de suprafeĠe ce au forme,
dimensiuni úi o anumită poziĠie reciprocă, impuse de rolul funcĠional al acesteia.
1. 1. SuprafeĠele pieselor
Piesa este elementul constructiv de bază ce intră în componenĠa diverselor
maúini, aparate, utilaje úi se defineúte ca un corp solid delimitat în spaĠiu de un
număr finit de suprafeĠe ce au forme, dimensiuni úi o anumită poziĠie reciprocă.
Forma pieselor este determinată de rolul funcĠional, precum úi de alĠi factori
(dimensiunile, rezistenĠa mecanică necesară, tehnologia de fabricare, etc.).
Caracteristicile, dictate de rolul pe care piesa trebuie să-l îndeplinească, constituie
condiĠiile tehnice de realizare a suprafeĠelor úi sunt precizate în desenul de
execuĠie, elaborat de proiectant.
CondiĠiile de formă stabilesc forma geometrică teoretică pe care trebuie să o
aibă suprafaĠa úi abaterile de formă admise de la forma geometrică nominală.
CondiĠiile dimensionale stabilesc dimensiunile nominale ale fiecărei
suprafeĠe componente ale unei piese úi abaterile admise de la dimensiunile
nominale.
CondiĠiile de poziĠie relativă stabilesc distanĠele úi orientările relative
nominale dintre suprafeĠele componente ale piesei, precum úi abaterile admise (de
la distanĠe úi orientări).
CondiĠiile de calitate a suprafeĠei stabilesc rugozitatea impusă suprafeĠelor,
iar în unele cazuri úi starea de duritate sau tratamentele termice úi chimice aplicate.
1
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Fiecare suprafaĠă componentă a piesei se poate caracteriza prin următoarele:
- formă geometrică (teoretică);
- dimensiuni;
- poziĠie relativă (faĠă de celelalte suprafeĠe);
- calitate (rugozitate, starea stratului superficial).
1. 2. Procesul de aúchiere
Pentru generarea suprafeĠelor ce definesc piesa, în tehnică există mai multe
procedee de prelucrare: turnare, sudare, deformare plastică la cald (forjare,
laminare presare, matriĠare), deformare plastică la rece (laminare, tragere, presare,
ambutisare, útanĠare, extrudare), sinterizare úi aúchiere.
Procesul de prelucrare (generare) prin aúchiere se poate defini ca un
proces mecanic de tăiere-deformare, desprindere úi îndepărtare sub formă de aúchii
a unei cantităĠi de material de pe un semifabricat în scopul generării/obĠinerii
formei geometrice, dimensiunilor, poziĠiei reciproce úi calităĠii suprafeĠei
respective. NoĠiunea de aúchiere provine de la aúchie, adică forma sub care se
îndepărtează adaosul de prelucrare.
Procesul de aúchiere reprezintă totalitatea fenomenelor fizice care apar la
detaúarea sub formă de aúchii a stratului de aúchiere.
Generarea prin aúchiere a unei suprafeĠe constă din îndepărtarea, de către o
sculă aúchietoare, a unui strat de material, sub formă de aúchii.
Semifabricatul este bucata de material de la care se porneúte în realizarea
piesei finite úi acesta este delimitat de suprafeĠele iniĠiale. Semifabricatele pot fi
piese obĠinute prin procedeele primare de prelucrare: turnare, forjare, matriĠare sau
piese prelucrate intermediar prin alte procedee.
Scula aúchietoare se află în miúcare relativă faĠă de piesa semifabricat. În
timpul procesului de generare se disting următoarele suprafeĠe (fig. 1.1):
- suprafaĠă iniĠială reprezintă suprafaĠa de la care se porneúte generarea;
- suprafaĠă generată (prelucrată) este suprafaĠa obĠinută în urma generării
úi rezultă ca urmare a îndepărtării adaosului de prelucrare. Poate fi
suprafaĠa finală a piesei sau poate fi suprafaĠă intermediară dacă mai
urmează úi alte operaĠii de prelucrare;
- suprafaĠă aúchiată reprezintă partea suprafeĠei generată pe piesă ce
urmează să fie detaúată la cursa (rotaĠia) următoare a sculei:. Este
generată prin deplasarea tăiúului în timpul miúcării relative a acestuia
faĠă de semifabricat.
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Fig. 1.1. SuprafeĠe, strat de aúchiere
Adaosul de prelucrare reprezintă cantitatea de material ce trebuie îndepărtat
pentru obĠinerea suprafeĠei. Îndepărtarea adaosului de prelucrare (dacă nu este prea
mare) se poate face dintr-o singură trecere a sculei pe suprafaĠa prelucrată, Dacă
adaosul este prea mare, acesta se împarte în adaosuri parĠiale, care se împart în
straturi de aúchiere.
Schema de aúchiere reprezintă modul de divizare al adaosului de prelucrare
în adaosuri parĠiale úi în straturi de aúchiere, împreună cu scula aúchietoare în
poziĠie de lucru úi cinematica relativă între sculă úi piesă precum úi succesiunea
îndepărtării aúchiilor úi straturilor parĠiale. Schema de aúchiere stă la baza
proiectării procesului de aúchiere, al cinematicii maúinii-unelte úi a sculei.
CondiĠiile tehnice de execuĠie. ObĠinerea de suprafeĠe reale se face prin
îndeplinirea următoarelor condiĠii tehnice de execuĠie.
CondiĠii de formă, impun forma geometrică nominală pe care trebuie să o aibă
suprafaĠa reală, condiĠii stabilite prin abateri de formă ale suprafeĠei reale faĠă de
suprafaĠa teoretică din care aceasta provine:
- abateri de la planeitate (concavitate úi convexitate;
- abateri de la circularitate (ovalitate úi poligonalitate);
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- abateri de la cilindricitate (conicitate, formă butoi, formă úa, formă
curbată).
ToleranĠele pentru elementele geometrice la care nu s-a specificat toleranĠa
individuală, în desenul de execuĠie, sunt reglementate de SR EN 22768-2,
(toleranĠele cotelor libere). Tot în acest standard sunt indicate úi abaterile de
poziĠie.
CondiĠii de precizie dimensională, care impun dimensiunile nominale ale
suprafeĠei reale stabilite prin abateri de la dimensiunile nominale ale suprafeĠei
reale faĠă de suprafaĠa teoretică din care aceasta provine (abateri liniare,
unghiulare). ToleranĠele sunt reglementate de SR EN 20286–2. Pentru dimensiunile
netolerate abaterile sunt reglementate de SR EN 22768-1.
CondiĠii de poziĠie relativă, care impun distanĠele úi orientările relative
nominale ale suprafeĠelor reale ale piesei faĠă de un element de referinĠă convenabil
ales, stabilite prin abateri de poziĠie relativă (abateri de la paralelism,
perpendicularitate, concentricitate, etc.).
CondiĠii de calitatea suprafeĠei, care impun calitatea necesară suprafeĠei
reale, stabilite prin abateri de calitate (rugozitate, duritate, tratament termic,
termochimic, mecanic, etc.).
Valorile recomandate pentru rugozitate sunt de asemenea standardizate, în
conformitate cu recomandările ISO, în standardul românesc STAS 3730/1-85.
CondiĠiile de execuĠie úi control trebuie precizate atent úi justificat pentru a
stabili maúinile-unelte úi procedeele de prelucrare prin aúchiere înainte de stabilirea
parametrilor de aúchiere.
Aceste caracteristici, dictate de rolul pe care piesa trebuie să-l
îndeplinească, constituie condiĠiile tehnice de generare (de execuĠie) a suprafeĠelor
úi sunt precizate în desenul de execuĠie, elaborat de proiectant. Realizarea
suprafeĠelor reale se face Ġinând seama de un complex de condiĠii denumite condiĠii
tehnice de execuĠie.
1. 3. CondiĠiile desfăúurării procesului de aúchiere
Pentru realizarea procesului de prelucrare prin aúchiere sunt necesare o
maúină-unealtă (MU), una sau mai multe scule aúchietoare (S), dispozitive de
poziĠionare fixare (D), piesa de prelucrat (P), aparate úi instalaĠii pentru controlul
tehnic de calitate. Ansamblul MUSDP se numeúte sistem tehnologic.
Desfăúurarea în condiĠii de eficienĠă economică a procesului de aúchiere
presupune existenĠa maúinilor-unelte adecvate procedeului de generare a
suprafeĠelor, sculelor aúchietoare, semifabricatelor, dispozitivelor de orientare úi
fixare a semifabricatului úi sculei, mijloacelor de măsurat úi controlat. Dispunerea
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acestor elemente în succesiunea rolului funcĠional al procesului de aúchiere
formează sistemul tehnologic de aúchiere (fig. 1.2).
Pe de altă parte, în timpul aúchierii intervin o serie de perturbaĠii:
- variaĠii ale proprietăĠilor aúchietoare ale sculei aúchietoare (datorate
uzurii);
- variaĠii ale durităĠii materialului de prelucrat (datorate neomogenităĠii);
- variaĠii ale adaosului de prelucrare (cazul degroúării);
- slăbirea forĠei de strângere a sculei/piesei;
- deformaĠii elastice ale dispozitivelor de strângere;
- modificări ale rigidităĠii sistemului maúină-unealtă.
M-U
sistemul de
acĠionare
a M-U

DP
Dispozitivul
principal pentru
poziĠionarea úi
fixarea piesei

DP
Dispozitivul
secundar pentru
poziĠionarea úi
fixarea piesei

P
piesa/semifabricatul
de prelucrat

Miúcarea de aúchiere
SA
scula aúchietoare

DS
Dispozitiv de
poziĠionare úi fixare
a sculei aúchietoare

MMC
mijloace de măsurare
úi control dimensional

Fig. 1.2 Sistemul tehnologic de aúchiere
Având în vedere aceste constatări, orice sistem tehnologic de aúchiere
trebuie să îndeplinească următoarele condiĠii:
- să conĠină un sistem de acĠionare capabil să asigure cinematica
corespunzătoare generării suprafeĠei úi să dezvolte o putere necesară
întreĠinerii procesului de aúchiere;
- să fie prevăzut cu dispozitive care să asigure poziĠionarea, orientarea úi
stabilitatea fixării semifabricatului, asigurându-se condiĠiile de generare
a suprafeĠelor;
- să posede o bună stabilitate dinamică úi un grad ridicat de precizie de
prelucrare;

