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MODULE DE INVATARE  
 

Fisa Tehnica 97351 

 
Modul de invatare si  

aplicatii practice 
 

 
PRELUCRAREA  

MANUALA A  
MATERIALELOR 

 
 

 Descriere:  
Cursul de formare "PRELUCRAREA MANUALA A MATERIALELOR" se refera la procesele de 

prelucrare manuala in conformitate cu schema de formare tehnica pentru profesiile din domeniul de 
prelucrare a metalelor. Cursul acopera urmatoarele abilitati: pilire, debitare, găurire, zencuire, 
alezare, dăltuire, prelucrarea filetelor. Materialele de instruire se concentrează, de asemenea, pe 
testare, marcare si trasare. Sectiunile urmatoare sunt dedicate studiului materialelor, sanatatii si 
sigurantei la locul de munca si de protecție a mediului inconjurator. 

In 26 de exercitii practice, cursantii pot aplica cunostintele lor in efectuarea diverselor teme de 
proiect, beneficiind in fiecare caz, de fisa de informatii de lucru, liste de piese si fise de planificare a 
metodelor de lucru, precum si fise de verificare și evaluare. Exercitiile sunt structurate in 
conformitate cu documentatia tehnica teoretica și respecta modelul de executie descris. Exercițiile pot 
fi realizate in mod individual sau ca grup de lucru. 

Cursul complet prezentat este format din informatii teoretice, manualul profesorului, 
documentatie pentru exercitii practice, documentatie pentru elev si 107 slide-uri colorate pe CD. 

Timpul necesar pentru a finaliza cursul: 14 săptămâni 
 

 Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu urmatorul set de materiale 
pentru executia practica a exercitiilor: 

o 68000 Kit complet de materiale pt exercitii practice  
 

 PRET UNITAR fara TVA: 2900 Eur  
Pretul contine 1 buc curs de formare si 3 buc kituri de practica! 
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Fisa Tehnica 97362 
 

Modul de invatare si  
aplicatii practice 

 
 
 

MECANIC DE 
INTRETINERE 

PRINCIPII DE BAZA 

 
 
 

 
 

 Descriere:  
 
Cursul de formare "MECANIC DE INTRETINERE" se focuseaza pe principiile generale de 

intretinere si se ghideaza dupa schema principala de training a principalelor meserii din domeniul de 
prelucrari metalice, notiuni adaptate la mediul de lucru real. Continutul acestui curs este dezvoltat pe 
baza DIN 31051 si structurat in trei parti: intretinere, inspectie si service.  

 
Principalele domenii dezbatute sunt: 

 Proprietățile și utilizarea organelor de mașini, cum ar fi șuruburi și mijloace de blocare cu 
șurub, rulmenți, axe și arbori, cuplaje și sigilii; 

 Identificarea și selectarea lubrifianților; 
 Utilizarea documentației specifice pentru lucrările de intretinere, inspectie si service. 
 
Procedura sistematică utilizată la depanarea și corectarea defectelor este un subiect cheie al 
acestui curs. Folosing o schema a procesului tehnologic, situatiile de lucru sunt prezentate si 
analizate prin exemplificare.  
 
Cursul complet prezentat într-un biblioraft este format din manualul formatorului, documentatie 
pentru elev, precum și CD-ul cu 125 de imagini referitoare la organe de mașini. 

 
Timpul necesar pentru a finaliza cursul: Aprox. 2 săptămâni 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 320 Eur  
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Fisa tehnica 800806 

 
 

Modul de invatare si aplicatii 
practice 

 
 

MENTENANTA  
Pompa peristaltica  

cu furtun 
 

 Descriere:  
Cursul Mentenanta: Pompa peristaltica cu furtun se 
bazeaza pe cunostiintele dobandite anterior in cadrul 
capitolului „Mecanic de intretinere: Principii de baza” si 
este format din 8 exercitii orientate pe actiune. 
 

In cadrul acestor exercitii de proiect, elevii trebuie sa isi finiseze abilitatile prin intermediul unor 
situatii practice reale. 
 
Astfel vor invata cu ajutorul acestor exercitii concrete sa-si defineasca proprii pasi de lucru, continand 
etapele de informare, planificare si executie. 
 
Aceste teme au ca punct central urmatoarele domenii: 

 Mentenanta 
 Inspectie 
 Punere in functiune 

Cu ajutorul documentatiei originale si respectand cerintele specifice, elevii vor trebuie sa stabileasca 
independent criteriile de calitate, imbunatatire si siguranta. 
Ideal este sa se lucreze in duet sau in grupe restranse ca la final, rezultatele sa fie prezentate 
profesorului. 
 
La alegerea exercitiilor se vor avea in vedere cunostiintele actuale ale studentilor. 
Pe langa dezvoltarea competentelor practice si sociale se vor imbunatatii si abilitatile de relationare 
intre diferitele domenii de activitate. 
 
Prin intermediul exercitiilor din cadrul acestui proiect se urmareste aplicarea conceptului didactic, 
care ajuta studentii sa rezolve probleme practice reale. 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 320 Eur  
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Fisa Tehnica 74324 

 
Modul de invatare si  

aplicatii practice 

 
PRELUCRAREA  

MATERIALELOR 
 PRIN STRUNJIRE 

 
 

 Descriere:  
 Acest modul oferă o descriere detaliată a principalelor competențe aplicate în procesul de 
prelucrare a materialelor, cum ar fi: centrare, găurire, filetare, strunjire conică, striere(randalinare) și 
debavurare. De asemenea, prezintă diferite tipuri de strunguri și  funcțiile lor și oferă instrucțiuni de 
utilizare  profesională a mașină. Informații detaliate privind verificarea și stabilirea parametrilor de 
producție, și sculele, dispozitivele si verificatoarele  necesare, precum și montarea și ajustarea 
acestora. Sunt prezentate 12 exerciții practice care se ocupă cu o varietate de teme de proiect, fiecare 
fiind  însoțit de informații de lucru, liste de piese și fise de planificare de lucru precum și fișe de 
verificare și evaluare. 
 Obiective de invatare: Pregatirea strungului pentru functionare; Clasificarea operatiilor de 
strunjire; Identificarea dispozitivelor de prindere a piesei de prelucrat  într-o mandrină (universal) cu 
trei fălci; Identificarea dispozitivelor de prindere ale sculelor de aschiere; Setarea vitezei de rotatie, 
avansul si adancimea de aschiere; Masurarea pieselor; Norme de sănătate și de siguranță și de 
protecție a mediului; Centrarea pieselor de prelucrat; Simbolurile materialelor de prelucrat; Finisarea 
suprafetelor, conform DIN 1302; Identificarea tipurilor de scule de strunjire și materiale de tăiere; 
Geometria constructiva si functionala a sculelor aschietoare; Descrierea unei caneluri conform DIN 
76-A; Filete de interior si campuri de toleranta la gaurire; Remanierea defectelor pieselor prelucrate 
prin aschiere; Modalitati de prindere a  pieselor; Etape de prelucrare a  muchiilor interioare si 
exterioare; Identificarea profilului cititului de strung; Calculul conicitatilor; Instrumente de verificare 
a conicitatilor; Identificarea si selectarea diferitelor tipuri de randalinare; Descrierea operatiei de 
randalinare; Procedura de masurare cu micrometru; Campuri de tolerante conform ISO; Masina de 
filetat suruburi; Lucrari individuale pentru prelucrari complete prin strunjire  
  
Acest modul este compatibil cu urmatorul set de materiale pentru 
executia practica a exercitiilor: 

o 68014 Kit complet de materiale pt exercitii practice  
 

 PRET UNITAR fara TVA: 1100 Eur  
Pretul contine 1 buc curs de formare si 3 buc kituri de practica! 
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Fisa Tehnica 72996 
 

Modul de invatare si  
aplicatii practice 

 
 
 

PRELUCRAREA  
MATERIALELOR 

 PRIN FREZARE 
 

 Descriere:  
 

Acesta oferă o descriere detaliată a diferitelor metode de frezare: frezare transversala utilizând fie un cap 

de freze frontale, o freză periferică sau o freză de capăt, și frezarea longitudinala. De asemenea, prezintă 

diferitele tipuri de mașini de frezat și a funcțiilor lor, oferă instrucțiuni de utilizare a  mașinilor și verificarea și 

stabilirea parametrilor de producție, și descrie sculele, dispozitivele si verificatoarele necesare, precum și 

montarea și ajustarea acestora. Sunt prezentate 12 exerciții practice care se ocupă cu o varietate de teme de 

proiect, fiecare fiind  însoțit de informații de lucru, liste de piese și fise  de planificare de lucru precum și fișe de 

verificare și evaluare. 

Obiective de invatare:  Clasificarea operatiilor de frezare; Descrierea structurii si functionarea unei masini 

de frezat; Pregătirea pentru funcționare a mașinii de frezat; Clasificarea frezelor; Selectarea si urtilizarea 

dispozitivelor de prindere a frezelor; Prinderea pieselor de prelucrat; Determinarea și stabilirea parametrilor 

de producție; Masurarea pieselor; Norme de sănătate și de siguranță și de protecție a mediului; Geometria 

constructiva si functionala a frezelor; Tipuri diferite de frezare; Setarea si operarea avansului; Detectarea uzura 

sculei și rezolvarea cauzelor de uzură excepționale; Verificarea si evaluarea rezultatelor; Elaborarea planurilor 

de operatii si a tehnicilor de lucru; Frezarea cu ajutorul capului de divizare.  

 
 Recomandare:  

 Acest modul este compatibil cu urmatorul set de materiale pentru 
executia practica a exercitiilor: 

o 68015 Kit complet de materiale pt exercitii practice – PROIECT 
DE LUCRU PENTRU FREZARE  - CONSTRUIREA UNUI STAND 
PENTRU MASINA DE GAURIT 

 
 PRET UNITAR fara TVA: 1300 Eur  

Pretul contine 1 buc curs de formare si 1 buc kit de practica! 

 

 

 


