
Note de curs. Capitolele 1, 2. Introducere. Condiţii generale 

I. CONSIDERATII GENERALE SI PRINCIPII DE PROIECTARE 
 

1 Consideratii generale 

1.1 Caracterizarea domeniului şi cursului  ORGANE DE MASINI 

 

  Productia industrială are rolul de a extrage şi transforma materiile prime 

din natură, aflate deasupra sau în scoarţa pământului, în maşini, aparate şi bunuri 

de consum. 

Tehnica asigură producţia atât sub aspectul cantitativ cât şi calitativ şi 

economic. 

Orice instalaţie mecanică modernă (IM) constă din :  

                 

                          

        Maşina este un complex de corpuri materiale, care posedă mişcări 

determinate şi care are ca scop executarea unui lucru mecanic util cerut, legat de 
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procesul de lucru (producţie) sau de un proces de transformare a energiei sau de 

transmitere a informaţiilor. Rezultă  deci: 

- maşini  de lucru (ML)  care produc modificarea proprietăţilor, stării, 

formei şi poziţiei materialului sau obiectului de prelucrat,de ex.: maşini unelte, 

maşini de ridicat, maşini de lucrat solul, bătătorul unei combine, agitatorul unei 

centrifuge de lapte, autoclavă pentru cultivarea unor biostimulatori, maşină de 

sortarea dejeurilor etc. 

- maşini motoare (MM)  în care se transformă  diferite forme de energie, 

de ex.: turbine, motoare cu ardere internă, generatoare electrice, motoare 

hidraulice etc. 

- maşini de transmiterea informaţiilor (MTI)  care permit transmiterea 

unor semnale de altă natură decât cea mecanică, de ex. . maşini de scris, tastatura 

şi discurile calculatoarelor, aparate Morse, tastatura telefoanelor etc. 

Mecanismul  este o reuniune de corpuri create artificial, care posedă 

mişcări determinate, faţă de un element fix (batiul maşinii), având ca scop 

transmiterea sau transformarea mişcărilor. Mecanismele se caracterizează prin  

continuitatea  şi  periodicitatea mişcării. 

Dispozitivul este constituit dintr-un grup restrâns de corpuri materiale cu 

un scop util pentru îndeplinirea  unei funcţiuni  bine determinate la instalaţii şi 

aparate. Spre deosebire de mecanisme, dispozitivele  nu au o mişcare continuă şi 

periodică. 

Agregatele  sunt complexe (reuniuni) de maşini, mecanisme şi dispozitive, 

constituind un grup funcţional independent - în special motorul cu maşina de 

lucru, pentru realizarea unei anumite lucrări sau operatiuni tehnice, de ex.: 

agregat de sudare, combină de cereale, maşină de prelucrat deşeuri, agregat 

portabil de muls etc. 

O maşină poate fi descompusă în grupe mari de mecanisme şi de piese cu 

un rol funcţional bine determinat în complexul ei, denumite  ansamble. 
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Ansamblele sunt divizate în subansamble, constituite din câte un mecanism sau 

din căte o grupă de piese cu  rol funcţional mai limitat. 

      ORGANELE DE MASINI (OM) sunt  părţi constructive care, cu aceeaşi 

formă  sau ca formă asemănătoare, intră în compunerea diferitelor maşini, 

agregate, mecanisme putând fi calculate şi proiectate separat. Un organ de 

maşină poate fi simplu, adică format dintr-o singură piesa (şurub, pană, roată 

dinţată etc.) sau  compus  (lagăr cu alunecare, rulment, cuplaj, lanţ etc.). 

!     Nici-o maşină nu poate funcţiona corect, sigur şi economic dacă organele 

ei nu sunt calculate, proiectate şi executate în mod corespunzător. 

 

1 .2 Legătura cu alte discipline 

 

Studiul organelor de maşini  reprezintă o treaptă intermediară intre 

Rezistenţa materialelor şi disciplinele care au ca obiect calculul şi proiectarea 

diferitelor maşini şi foloseşte integral cunoştinţele  de la Desenul tehnic şi 

Tehnologia materialelor  şi parţial  de la Mecanisme şi Mecanica fluidelor. 

Acesta  cuprinde: 

          - calculul organelor componente ale maşinilor şi mecanisme ca piese; 

          - proiectarea organelor componente ale maşinilor şi mecanisme ca piese. 

Studiul ia în consideraţie forţele şi ansamblul condiţiilor de exploatare. 

Calculul şi proiectarea organelor de masini impune găsirea soluţiei optime într-

un complex de soluţii date prin considerarea critică a soluţiilor existente şi pe cât 

este posibil cu adoptarea unor soluţii noi. 

Schema de expunere a cunoştinţelor despre organele de maşini: 

a) Caracterizare şi rol funcţional; 

b) Clasificare după diferite criterii,legată si de domeniile de folosire; 

c) Materialul şi metodele tehnologice de execuţie; 
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d) Aspectele teoretice pentru clarificarea fenomenelor şi interdependenţei dintre 

ele; 

e) Metodele de calcul şi proiectare apar ca rezultate ale teoriei şi practicii 

experimentale;    

f) Elemente şi variante  constructive - forma legată de scop, de teorie şi de 

posibilităţile tehnologice de execuţie - cu efect asupra comportării piesei în 

exploatare. 
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2.Principiile proiectării organelor de maşini 

2.1 Condiţii generale cerute organelor de maşini 

 

Orice maşină sau element component al ei devine fără valoare dacă nu 

corespunde scopului pentru care a fost construit. 

1. Indeplinirea integrală a rolului funcţional cu considerarea 

      a) felul mşinii :  de forţă, de lucru; 

                                 staţionară, mobilă; 

                                 lentă, rapidă; 

                                  condiţii speciale de lucru. 

       b) scopul construcţiei: prototip; 

     adaptare;  

     îmbunătăţire; 

     tipizare. 

2. Siguranţa în exploatare, cu considerarea aspectelor legate de 

a) rezistenţă: statică,oboseală 

          b) deformaţii: rigiditate, stabilitate 

          c) vibraţii: masă, rigiditate   

       d) temperatură: rezistenţa (variaţia rezistentei mecanice, fluaj, tensiuni 

termice), funcţionare (dilataţii,uzare) 

    e) etanşeitatea legată de: strângerea iniţială, calitatea elementelor de 

etanşare, etanşeitatea pereţilor. 

3. Durabilitatea economică (evitarea ruperii la oboseală, evitarea uzării 

excesive, uzarea morală) 

4. Tehnologicitatea (materiale uşor de prelucrat, piese de fabricaţie curentă, 

forme simple, cunoaşterea temeinică a proceselor tehnologice). 

5. Economicitatea 

     a) cheltuieli de fabricaţie raportate la unitatea de produs (material, 

prelucrări) 
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    b) cheltuieli de exploatare influenţate de: costul iniţial, productivitatea 

maşinii, uzura fizică şi morală, siguranţa în exploatare, uşurinţa deservirii, 

calitatea supravegherii şi costul materialelor de întreţinere. 

6. Respectarea standardelor în vigoare. Standardele tehnice conţin prescripţii 

de calitate dimensională, forme etc. cu luarea în consideraţie a posibilităţilor 

industriei şi a condiţiilor economice generale. 

 7. Protecţia şi igiena muncii sunt obligaţii legale şi trebuie avute în vedere încă 

de la proiectare. Organele de maşini în mişcare, ca de exemplu roţile dinţate, 

arborii, transmisiile prin curele, lanţuri etc. reprezintă surse de pericol pentru 

om. În aceste situaţii trebuie prevăzute carcase, capace etc. 

 8.Uşurinţa transportului prin fixarea limitelor de gabarit şi greutate, cu 

asigurarea posibilităţilor de prindere: ochiuri  pentru ridicare, găuri pentru 

introducerea de bare etc. 

9. Estetica - arhitectura organului de maşină - a devenit un element al calităţii 

(forma piesei, culoarea etc.). 

 

2.2Principiile proiectării organelor de masini 

 

Proiectarea este o activitate tehnică mintală, desfăşurată  de la idea 

tehnică sau  de la problema concretă pusă de producţie, până la totalitatea 

indicaţiilor date pe desen pentru executarea produsului în ateliere. 

Proiectantul porneşte de la rolul funcţional  al obiectului. Funcţiile 

elementelor de proiectat se desfăşoară după legi care, cu ajutorul ştiinţei, îşi pot 

găsi expresia în forme analitice, astfel încât, în final  dimensiunea  se poate 

calcula. În munca de proiectare apare un complex de probleme cu acţiune 

reciprocă. 
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     De la ideea tehnică proprie sau de la tema de proiectare dată până la faza 

desenelor de execuţie este necesar un studiu în desfăşurarea căruia sunt parcurse  

mai multe faze care implică muncă de concepţie: 

- tema de proiectare - fixează caracteristicile şi performanţele; 

      - studiul tehnico- economic (STE) - dovedeşte economicitatea şi 

eficacitatea obiectului de proiectat ; 

          - transpunerea condiţiilor funcţionale în shiţe funcţionale ale maşinii sau 

pieselor de proiectat. Pe baza acestor schiţe şi prin stabilirea dimensiunilor 

principale printr-un calcul preliminar se obţine proiectul  de ansamblu (proiectul 

tehnic); 

       - rezolvarea problemelor de dimensionare pe bază de calcule cinematice, 

de rezistenţă, termice etc. (calcule justificative ); 

           - desenele de execuţie. 

Aspecte practice strict necesare asimilării eficiente a cursului, 

laboratorului şi  proiectului de  ORGANE DE MASINI 

1. Cunoaşterea şi identificarea  diferitelor materiale metalice si nemetalice 

(oţeluri, fonte, aliaje neferoase, mase plastice, cauciuc etc.). 

2. Procesul tehnologic de nituire. 

3. Procesul tehnologic  de sudare (execuţie şi control - suduri cap la cap, suduri 

de colţ, suduri cu margini  răsfrânte, suduri prin puncte ). 

4. Pene. Caneluri. Profile poligonale. Proces tehnologic. 

5. Asamblări filetate. Tipuri de filete. Piuliţe.  Şaibe. Proces tehnologic. 

Măsurători. 

Calcul 

Material 
folosit 

Forma 
Tehnologia de 
realizare 
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6. Arcuri. Tipuri. Tehnologie. 

7. Osii şi arbori. Tehnologie. 

8. Dispozitive de ungere. 

9. Montaje de rulmenţi. 

10. Etanşări  (inele de pâslă,manşete de etanşare, etanşări frontale etc.). 

11. Cuplaje şi ambreiaje. 

12. Transmisii şi variatoare cu curele şi lanţuri. 

13. Angrenaje cu roţi dinţate ( cilindrice, conice, melcate) - Prelucrare, 

măsurare, montaje în cutii de viteză, reductoare de turaţie etc. 

14. Organe pentru închiderea şi circulaţia fluidelor- Robinete cu ventil .Supape 

de siguranţă. Compensatoare de dilatare. 
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??  Intrebări recapitulative  

1.Identificaţi notaţiile următoarelor materiale :  

  a)     OT 400 ,  OT 600   (!STAS 600);   T 20 Mn 14 , T 40 Ti Ni 17  

(!STAS 1773);   

       OL 37, OL 60  (!STAS  500/2); OLC 10 , OLC 45  (!STAS  880); 40 Cr 

10, 21 Mo Mn Cr 12 (!STAS 791) ;  

   b)   Fc 200 , Fc 350  (!STAS 568 ); Fgn 42 - 12 ; Fgn - 70 -2  (!STAS 

6071) 

   c)   Cu Zn  10 Pb , Cu Zn 40 Mn 3 Fe  (!STAS  199/2); Cu Sn 12 , Cu Al  

9 Fe 3 (!STAS 201/2); Y-Sn 89  (!STAS 202) 

2. Determinaţi jocurile (strângerile) maxime şi minime  pentru următoarele 

ajustaje: 

     Φ 30 H7/ f7 ,  45 H8/d9  ,   Φ 65 J7/h6 , Φ 65 R7/h6. 

3.Ce semnificaţii au următoarele notaţii 
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5 
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