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Pe  piaţa mondială  învinge  acela care poate realiza într-un timp cât mai scurt cu putinţă , cu 

cheltuieli minime, produse noi, superioare din toate punctele de vedere produselor similare 

existente, cu preţuri de vânzare reduse. Ori un produs oarecare( maşină – unealtă, maşină textilă, 

autoturism va putea fi realizat în cantităţi mari într- un timp minim la un cost scăzut şi cu toate 

calităţile superioare prevăzute de proiectant, numai dacă se va aplica tehnologia cea mai avansată. 

În tendiţele actuale de asigurare a unei eficienţe tehnico-economice în cadrul activităţii de 

producţie se cunosc preocupări pentru găsirea unor modalităţi prin care se poate obţine sub o formă 

oarecare, o producţie care să se apropie cât mai mult de caracterul unei producţii de serie mare. 

Obiectivul principal, reducerea cheltuielilor de fabricaţie se realizează prin: 

 Eliminarea nejustificată a proceselor tehnologice; 

 Reducerea cheltuielilor pentru dotarea cu SDV-uri; 

 Introducerea unei forme de organizare a producţiei în flux; 

 Introducerea unor maşini şi instalaţii cu un grad superior de mecanizare şi 

automatizare. 

Aceste preocupări pentru îmbunătăţirea organizării procesului tehnologic şi a procesului de 

prelucrare pentru producţia de unicate, serie mică şi mijlocie au condus la aplicarea formei 

cunoscute sub denumirea de ,,tehnologie de grup”. 

Lucrarea de faţă propune un studiu de caz asupra posibilităţilor de elaborare a unei 

tehnologii de grup pentru o parte din reperele componente ale maşinilor textile fabricate la 

S.C.,,MATRICON” S.A Tg.Mureş . 

Reperele acestor maşini se execută într-o serie de producţe mijlocie şi au o tehnologie mai 

mult individuală. Lucrarea prezintă procesul tehnologic pentru un număr de 15 roţi dinţate grupate 

în patru grupe.Pentru fiecare grupă a fost stabilit procesul tehnologic pentru o piesă reprezentativă 

şi pentru fiecare reper al grupei. 

În cazul prelucrării reperelor după metoda de grup , problema cea mai importantă o 

constituie gruparea şi codificarea pieselor. Scopul principal urmărit prin clasificator este de a grupa 

piesele după asemănarea lor constructiv – tehnologică, astfel că o anumită grupare de piese să se 
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poată prelucra pe un utilaj comun, folosind SDV-uri comune, trecerea de la prelucrarea unei piese la 

alta din cadrul aceleiaşi grupe făcându-se prin reglaje cât mai simple. 

Grupele de piese se vor constitui tinând seama de: 

 Dimensiunile şi forma geometrică a pieselor şi a suprafeţei de prelucrat; 

 Precizia şi rugozitatea suprafeţei de prelucrat; 

 Semifabricatele utilizate; 

 Economia de fabricaţie. 

La clasificarea şi gruparea pieselor în vederea aplicării tehnologiei de grup se acordă 

importanţă utilajelor pe care se execută piesa spre deosebire de clasificatoarele pentru piesele tip la 

care se acordă importanţă numai formei constructive a piesei respective. 

S-au luat pentru studiu câteva repere componente ale maşinilor de ţesut, grupate în 4 grupe. 

Grupa III – cuprinde roţi dinţate cu butuc, cu sau fără canal de pană, cu sau fără degajare pe 

partea frontală, cu sau fără gaură filetată în butuc. Caracteristicile grupei sunt: 

 Material Fc 200; 

 Dimensiuni d1 = 145-190 mm ; L1 = 35-70 mm; 

 Precizia suprafeţei elezajului H7; 

 Clasa de precizie şi jocul pentru dantură 8JA STAS 6273-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Piese componente din grupa III 
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ANALIZA PROCESULUI TEHNOLOGIC ACTUAL 

 Din analiza fişelor tehnologice ale reperelor studiate, rezultă că prelucrarea se realizează pe 

un număr mare de maşini unelte universale. Analizând structura şi paticularităţile operaţilor actuale 

rezultă: 

 Itinerarile tehnologice actuale cuprind operaţii de prelucrare mecanică,ajustare, trasare,TT; 

 Ponderea prelucrărilor mecanice este prelucrarea prin aşchiere care influenţează cel mai 

mult preţul de cost; 

 Majoritatea operaţilor se efectuează pe strunguri universale, maşini de frezat, maşini de 

broşat sau mortezat; 

 SDV-urile folosite sunt în general universale; 

 Danturarea se efectuează folosind metoda avansului axial. 

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE 

Clasa roţilor dinţate de la maşinile textile cuprinde 4 grupe , care au forme apropiate şi 

trasee tehnologice asemănătoare, cu mai multe operaţii comune. 

 Având în vedere numărul suprafeţelor de prelucrat, existenţa unei baze tehnologice şi de 

referinţă asemănătoare sau identice, condiţii comune privind precizia de prelucrare şi 

rugozitatea suprafeţelor de prelucrat, apare posibilitatea utilizării de semifabricate pe grupe de 

roţi dinţate. 

În urma studiului şi analizelor intreprinse asupra vechilor tehnologii s-au stabilit următoarele: 

 Strunjirea suprafeţelor exterioare să se execute cu piesa prinsă pe dorn pentru a se 

asigura precizia cerută; 

 Canalul de pană să se execute prin broşare; 

 Tratamentul termic de îmbunătăţire la 25-30 HRC să se efectueze înainte de 

prelucrare; 

 Pentru găurile radiale să se folosească un dispozitiv, eliminând astfel trasarea. 

ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE GRUP 

La proiectarea proceselor tehnologice de grup se stabileşte pentru fiecare grupă o piesă 

reprezentativă care trebuie să conţină elementele geometrice ale tuturor pieselor din grupă şi care 

poate fi reală sau convenţională. 

Pentru fiecare grupă s-a creat o piesă artificială(fig.2) ce conţine toate suprafeţele pieselor 

din grupa respectivă. Această piesă este compusă din suprafeţe elementare.Toate celelalte piese din 

grupă trebuie să aibă fie toate, fie o parte dintre suprafeţele enumerate, acestea putând fi dispuse şi 

în altă ordine decât la pisa complexă. 
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Procesul tehnologic se elaboreză pentru piesa reprezentativă, prelucrarea oricărei piese din 

grupă efectuându-se fără abateri importante de la traseul tehnologic al piesei reprezentative.     

Numărul de operaţii va fi însă mai mic decât numărul de operaţii pentru pisa reprezentativă. 

Îndeplinirea acestei condiţii se realizează cu uşurinţă deoarece la clasificarea pieselor s-a ţinut 

seama de utilajul comun de prelucrare , de metodele posibile de prelucrare a fiecărei piese, iar în 

unele situaţii şi de succesiunea operaţilor.Traseul tehnologic al pieselor din grupa III este prezentat 

în tabelul I. După cum se observă din tabelul I procesul tehnologic este format din operaţii de 

strunjire,broşare, danturare şi rectificare interioară ca operaţii principale. Pentru comenzi suficiente 

se poate trece pe SCN. 

    

 

Fig.2 Piesa reprezentativă pentru  grupa III 
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Tabel I.Traseul tehnologic al pieselor din grupa III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea producţiei de roţi dinţate pe linii tehnologice reduce circuitul în gol al pieselor, 

plimbările lungi de de la o maşină la alta şi asigură o încărcare cât mai bună a fiecărei maşini din 

linie. 

În cadrul tehnologiei de grup norma de timp se stabileşte luânduse ca bază piesa 

reprezentativă, pentru care se calculează norma de timp. Oatenţie deosebită se acordă stabilirii 

valorii optime a regimului de aşchiere.Acesta ţine cont de costul minim al prelucrării sau asigurarea 

unei productivităţi maxime la prelucrare. 

CONCLUZII 

Prin gruparea roţilor dinţate s-a făcut posibilă trecerea de la procesele tehnologice 

individuale la procesele pe grupe de repere, care sunt asemănătoare din punct de vedere tehnologic 

şi se execută pe utilaje de acelaşi tip, cu acelaşi reglaj de bază şi folosind dispozitive comune de 

grup. 

Deşi numărul reperelor din grupă nu este mare, prin prelucrarea grupată a reperelor din 

fiecare grupă şi alte grupe , pe acelaşi utilaj se obţine o mărire a loturilor de piese cea ce permite ca 
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în producţia de serie mică şi mijlocie să se utilizeze metodele de prelucrare specifice producţiei de 

serie mare şi de masă.. Lucrarea tratează doar o parte a reperelor roţi dinţate, dar pe baza 

rezultatelor obţinute acest studiu se poate extinde pentru toate roţile de la orice maşină textilă 

produsă , mărind astfel eficienţa economică a tehnologiei de grup. 
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