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Introducere 

 

 

Materialele prezentate în acest auxiliar, reprezintă o resursă – suport pentru activitatea 

desfășurată în laboratorul Smart Lab, laborator realizat prin proiectului ,,Cariere de succes prin 

stagii de practicǎ și consiliere profesionalǎ" cod SMIS: 132019, implementat de către Colegiul 

Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare începând din data de 03.01.2021.  

Profesorul trebuie să cunoască particularităţile elevilor care participă la activitățile din Smart 

Lab şi stilurile de învăţare ale acestora pentru reuşita procesului instructiv - educativ. El poate 

adapta materialele propuse în raport cu cerinţele elevilor şi cu specificul calificării, utilizând 

activităţi cu caracter aplicativ. 

Materialele de învăţare propuse sunt uşor de citit şi de înţeles, informaţiile şi cerinţele sunt 

formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil şi susţinut prin exemple sugestive. 

Abilităţile pe care elevii trebuie să le dobândească sunt: 

 înţelegerea activităţii/ exerciţiului 

 abilităţi de cercetare/ documentare utilizând o serie de resurse, inclusiv Internetul 

 identificarea unor soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor 

 modul de discuţie, de dezbatere şi de luare de decizii în diverse situaţii 

 planificarea, efectuarea şi evaluarea unei activităţi prin analiza punctelor tari, a punctelor slabe 

şi a aspectelor ce urmează a fi îmbunătăţite în viitor 

 abilităţi de pregătire şi utilizare a echipamentelor 

Prezentul material, se adresează cadrelor didactice care predau la Colegiul Tehnic „ Anghel 

Saligny” Baia Mare, domeniul Mecanică, calificarea Tehnician mecatronist și Tehnician 

prelucrări pe mașini cu comandă numerică. 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 

 

Adrese litere  

în programarea CNC 

Unele adrese - litere sunt folosite doar la frezare sau doar la strunjire. Cele mai multe sunt 

folosite în ambele cazuri. Cele cu text boldat sunt cele mai folosite în programe. 

Variabilă Descriere Note 

A Poziția absolută sau incrementală a axei A (axa de rotație în 

jurul axei X)  

B Poziția absolută sau incrementală a axei B (axa de rotație în 

jurul axei Y)  

C Poziția absolută sau incrementală a axei C (axa de rotație în 

jurul axei Z)  

D Definește numărul de compensare a razei D care este 

folosit pentru adâncimea de tăiere pe strunguri.  

E Coordonată auxiliară de precizie pentru filetarea pe 

strunguri  

F 
Definește viteza de avans. 

Se măsoară în inci pe minut 

sau inci pe rotație 

G 

Adresa funcțiilor pregătitoare 

De obicei comenzile G 

precizează ce fel de mișcare 

este dorită 

H Definește numărul celulei de compensare a lungimii; 

axa incrementală corespunzătoare axei X (ex: la o freză)  

I Definește coordonatele centrului cercului pe axa X pentru 

funcțiile pregătitoare de interpolare circulară 

elicoidală G02 sau G03. 

De asemenea, utilizat ca un parametru în cadrul unor 

cicluri fixe. 

 

J Definește coordonatele centrului cercului pe axa Y pentru 

funcțiile pregătitoare de interpolare circulară 

elicoidală G02 sau G03. 

De asemenea, utilizat ca un parametru în cadrul unor 

cicluri fixe. 

 

K Definește coordonatele centrului cercului pe axa Z pentru 

funcțiile pregătitoare de interpolare circulară 

elicoidală G02 sau G03. 

De asemenea, utilizat ca un parametru în cadrul unor 

cicluri fixe. 

 

L Stabilește numărul de repetări 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Strung
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G03
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G03
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G03


 

  

 

M Funcții diverse 
 

N Numărul blocului (liniei) din program 
 

O Numărul programului 
 

P 
Servește ca parametru adrese pentru diferite coduri G și M 

dată auxiliară, timp de 

întârziere, etc 

Q dată auxiliară 
 

R Definește raza de filetare 
 

S Definește viteza a de rotire a arborelui 
 

T Numărul sculei 
 

U Axa incrementală corespunzătoare axei X 
 

V Axa incrementală corespunzătoare axei Y 
 

W Axa incrementală corespunzătoare axei Z 
 

X Poziția absolută sau incrementală a axei X. 
 

Y Poziția absolută sau incrementală a axei Y 
 

Z Poziția absolută sau incrementală a axei Z 
 

 

Lista de coduri G 
 

Cod Descriere 
Frezare 

( M ) 

Strunjire 

( T ) 
Note 

G00 

Poziționare rapidă M T 

G00 v - deplasare la coordonata v. 

La mișcările pe 2 sau 3 axe, în mod 

tradițional, G00 (spre deosebire 

de G01) nu se mișcă pe o singură 

linie dreaptă între punctul inițial și 

punctul final. Se mișcă cu valori 

diferite pe fiecare axă la viteza 

maximă până când se obține 

vectorul. Programatorul trebuie să ia 

în considerare ce obstacole pot fi în 

apropiere, pentru a evita un accident. 

Unele mașini de oferta vârtejuri 

interpolate ca o caracteristică pentru 

ușurința de programare (în condiții 

de siguranță să-și asume o linie 

dreaptă). 

G01 

Interpolare liniară
 

M T 
G00 v F - deplasare la coordonata v 

cu viteza de deplasare (avansul) F. 

Cel mai comun cod pentru avans în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G01
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpolare_liniar%C4%83&action=edit&redlink=1


 

  

 

timpul unei tăieri. Programul 

specifică punctele de început și de 

sfârșit, iar controlul calculează 

automat ( interpolează) punctele 

intermediare prin care trebuie să 

treacă pentru a se produce o linie 

dreaptă (de aici denumirea de 

"liniară"). Controlul apoi calculează 

vitezele unghiulare la care să se 

transforme axa șuruburilor 

conducătoare prin intermediul 

servomotoarelor sau a motoarelor cu 

mișcare sacadată. Computerul 

efectuează mii de calcule pe 

secundă, iar motoarele trebuie să 

reacționeze rapid la fiecare intrare. 

Astfel, traiectoria efectivă a 

prelucrării are loc cu viteza de avans 

dată pe o traiectorie cu o acuratețe 

liniară având o precizie în limite 

foarte mici. 

G02 Interpolare circulară, 

spirală, elicoidală în 

sensul acelor de ceas 

M T 
 

G03 Interpolare circulară, 

elicoidală în sens invers 

acelor de ceas 

M T 
 

G04 Întârziere M T 
 

G05 P10000 Controlul conturului de 

înaltă precizie - High-

precision contour control 

(HPCC) 

M   
 

G05.1 Q1. Modul multi bufer activ. 

AI Advanced Preview 

Control 

M   
 

G06.1 Prelucrare NURBS
 

M   
 

G07 Desemnarea axei 

imaginare 
M     

G07.1 Interpolare cilindrică M     

G09 Oprire precisă (în blocul 

dat), non-modal 
M T Versiunea sa modală este G61. 

G10 Impunere dată M T 
[4]

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpolare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liniar&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/leadscrew
https://en.wikipedia.org/wiki/leadscrew
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G61
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#cite_note-4


 

  

 

programabilă 

G11 Anulare impunere dată 

programabilă 
M T   

G12.1 Interpolarea în 

coordonate polare 

activată 

M   
 

G13.1 Interpolarea în 

coordonate polare 

dezactivată 

M   
 

G17 Comandă de coordonate 

polare. Selectare plan 

XY 

M     

G18 Selectare plan ZX M T 
 

G19 Selectare plan YZ M     

G20 Programare în inchi M T 
 

G21 Programare 

în milimetri (mm) 
M T 

 

G28 Întoarcere programată în 

punctul de referință 
M T 

 

G30 Întoarcere programată la 

al doilea punct de 

referință 

M T 
 

G31 Funcția de salt M     

G32 Un singur punct de 

filetat, stilul longhand 

(dacã nu se utilizează un 

ciclu, ex, G76) 

  T 
 

G33 Filetare cu pas constant M     

G33 Filetare   T 
 

G34 Filetare cu pas variabil M     

G39 Compensarea sculei la 

arcele de colț 
M     

G40 Anulare compensare a 

razei sculei 
M T Anulează G41 ori G42. --> 

G41 Compensare a razei 

sculei la stânga 
M T 

 

G42 Compensare a razei 

sculei la dreapta 
M T 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Inch
https://ro.wikipedia.org/wiki/Milimetri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G76_thread_on_lathe


 

  

 

G43 Compensare negativă a 

lungimii sculei 
M   

 

G44 Compensare pozitivă a 

lungimii sculei 
M   

 

G45 Creștere a ofsetului 

sculei 
M     

G46 Desreștere a ofsetului 

sculei 
M     

G47 Creștere dublă a 

ofsetului sculei 
M     

G48 Desreștere dublă a 

ofsetului sculei 
M     

G49 Anulare compensare a 

lungimii sculei 
M   Anulează G43 ori G44. 

G50 Anulare modificare la 

scară 
  T 

 

G52 Sistem de coordonate 

local - local coordinate 

system (LCS) 

M   
 

G53 Sistemul de coordonate 

al mașinii 
M T 

 

G54 - G59 Selectare sisteme de 

coordonate de lucru 1-6 
M T 

 

G54.1 P1 - 

P48 

sisteme extinse de 

coordonate de lucru 
M T 

 

G61 
Tăiere precisă, modal M T 

Poate fi anulat cu G64. Versiunea sa 

non-modală este G09. 

G62 Corecție automată la colț M T   

G64 Tăiere continuă 

prestabilită (anulează 

modul Tăiere precisă) 

M T Anulează G61. 

G70 Ciclu fix, multiplu ciclu 

repetitiv, pentru finisare 

(inclusiv contururi) 

  T   

G71 ciclu fix, multiple ciclu 

repetitiv, 

pentru rugozitate (axa Z) 

  T   

G72 ciclu fix, multiple ciclu 

repetitiv, pentru 

rugozitate (axa X) 

  T   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G43
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G44
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G64
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G09
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G61
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rugozitate


 

  

 

G73 ciclu fix, multiplu ciclu 

repetitiv, pentru 

rugozitate, cu model de 

repetiție 

  T   

G73 Ciclu de găurire cu 

viteză mare și retrageri 

pentru ruperea șpanului 

M   
 

G74 Ciclu de filetare în sens 

invers al acelor de 

ceasornic 

  T   

G74 Ciclu de filetare în 

sensul acelor de 

ceasornic 

M   
 

G75 Ciclu de strunjire 

caneluri 
  T   

G76 Ciclu de alezare fină M   
 

G76 Ciclu filetare, ciclu 

repetitiv multiplu 
  T   

G80 Anulare ciclu memorat M T 
 

G81 Găurire, ciclu 

de alezare parțială 
M   

 

G82 Găurire, ciclu de alezare 

la retragere 
M   

 

G83 Ciclu de găurire cu 

retrageri (pentru ruperea 

șpanului) 

M   
 

G84 Ciclu de filetare cu tarod, 

direcția axului M03 
M   

 

G84.2 Ciclu de filetare rigidă 

cu tarod, direcția 

axului M03, suport rigid 

de unelte 

M   
 

G84.3 Ciclu de filetare rigidă 

cu tarod în sens invers 

acelor de ceasornic, 

direcția axului M04, 

suport rigid de unelte 

M   
 

G85 Ciclu de alezare M   
 

G86 Ciclu de alezare cu 

retragerea sculei cu 
M   

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98pan&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alezare&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/canned_cycle
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alezare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tarod
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#M03
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#M03
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filetare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#M04
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alezare&action=edit&redlink=1


 

  

 

avans rapid 

G87 Ciclu de alezare, ciclu de 

alezare la retragere 
M   

 

G88 boring cycle, feed 

in/spindle stop/manual 

operation 

M     

G89 boring cycle, feed 

in/dwell/feed out 
M   

 

G90 Programare absolută M T (B) 
 

G91 Programare incrementală M T (B) 
 

G92 registru de poziție 

(programarea vectorului 

de la zero la tool tip). 

Schimbare coordonate de 

lucru, impunere turație 

maximă arbore 

M T (B) 
 

G92 Ciclu filetare, ciclu 

simplu 
  T (A)   

G94 Avansul pe minut M T (B) 
 

G95 Avansul pe rotație M T (B) 
 

G96 Viteza de suprafață 

constantă - Constant 

surface speed (CSS) 

  T 
 

G97 Viteza arborelui 

constantă 
M T 

 

G98 Revenirea sculei la 

nivelul Z inițial după 

execuția ciclului 

memorat 

M     

G98 Avansul pe minut (grup 

tip A) 
  T (A) 

 

G99 Revenirea sculei la 

nivelul punctului R după 

execuția ciclului 

memorat 

M     

G99 Avansul pe rotație (grup 

tip A) 
  T (A) 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#R


 

  

 

 

Lista de coduri M 
 

Codul M are o valoare numerică de maxim 3 cifre.  

M00, M01, M02, M30, M96, M97, M98, M99: coduri de control program 
 M03, M04, M05, M19: coduri rotire arbore 

 M06: cod de schimbare sculă 

 M07, M08, M09: coduri utilizare răcire 

 de la M11 - la M18: coduri schimbare treaptă de turație arbore. 

Cod   Descriere 
Frezare 

( M ) 

Strunjire 

( T ) 
Note 

M00 

Oprire obligatorie programată. M T 

Mașina-non-opțională se va opri 

întotdeauna la atingerea M00 în 

execuția programului. 

M01 

Oprire condiționată M T 

Mașina se va opri la M01 dacă 

operatorul apasă butonul opțional 

de oprire. 

M02 Sfârșitul programului M T 
 

M03 Rotire arbore (în sensul acelor 

de ceas) 
M T 

 

M04 Rotire arbore (în sens invers 

acelor de ceas) 
M T 

 

M05 oprire ax M T   

M06 schimbare automatică a sculei 

(ATC) 
M 

T 

(uneori)  

M07 utilizare răcire (intern) M T   

M08 utilizare răcire (extern) M T   

M09 oprire utilizare răcire M T   

M10 Clemă paleți ON M   
 

M11 Clemă paleți OFF M   
 

M13 Rotire arbore (în sensul acelor 

de ceas) cu răcire (aburi) 
M   

 

M19 orientarea axului M T 
 

M21 Mirror ON, axa X M     

M21 Înaintare păpușa mobilă   T   

M22 Mirror, axa Y M     

M22 Retragere păpușa mobilă   T   

M23 Mirror OFF M     

https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#X
https://en.wikipedia.org/wiki/Tailstock
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Tailstock


 

  

 

M23 
Înlăturare Filetare progresivă 

ON 
  T   

M24 Înlăturare Filetare progresivă 

OFF 
  T   

M30 Sfârșitul programului, cu 

revenire la începutul 

programului 

M T 
 

M41 Selecție viteză – viteza 1   T   

M42 Selecție viteză – viteza 2   T   

M43 Selecție viteză – viteza 3   T   

M44 Selecție viteză – viteza 4   T   

M48 Suprascriere viteză de avans - 

permisă 
M T   

M49 Suprascriere viteză de avans - 

NU este permisă 
M T 

 

M52 Descărcare ultimul instrument 

de pe arbore 
M T 

 

M60 Schimbare automatică a 

paleților - Automatic pallet 

change (APC) 

M   
 

M98 Apelare subprogram M T 
 

M99 Sfârșit subprogram M T 
 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE Nr.1 
 

 

MIȘCĂRILE PIESEI RESPECTIV A SCULEI AȘCHIETOARE 

 

 

Mişcarea sculei aşchietoare, la frezare, găurire etc. sau a 

piesei de prelucrat, la strunjire, în vederea detaşării aşchiilor, se 

numeşte mişcare principală de aşchiere.  

Mişcarea principală poate fi de  rotaţie (strunjire, frezare, 

găurire etc.) sau  de translaţie (rabotare, mortezare).  

Este necesară şi o mişcare de avans, care asigură 

continuitatea detaşării aşchiilor, această mişcare poate fi realizată 

de scula aşchietoare la strunjire și rabotare sau de piesa de 

prelucrat  la frezare și mortezare.  



 

  

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE Nr. 2 

 

Tipuri de aşchii 

 

Forma aşchiilor rezultate la prelucrarea prin aşchiere depinde de 

natura materialului de prelucrat, de forma geometrică a scule, de regimul 

de aşchiere etc. 

  

a – de rupere, care se obţin, de regulă, la prelucrarea materialelor fragile, 

ca: fonta, bronzul etc.  

b – de forfecare sau de fragmentare. Se obţin la prelucrarea metalelor dure 

şi semidure;  

c- continue sau de curgere, se obţin la prelucrarea oţelurilor moi, a 

alamelor etc.  

 



 

  

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE Nr.3 
 

Strunjirea suprafețelor cilindrice 

 

Strunjirea suprafețelor cilindrice se utilizează ȋn vederea prelucrării suprafețelor de revoluție 

fiind paralelă cu axa de rotație a piesei. Funcție de mărimea adaosului de prelucrare, strunjirea 

suprafețelor cilindrice poate fi împărțită ȋn:  

- Strunjire de degroșare;  

- Strunjire de semifinisare;  

- Strunjire de finisare. 

      

 

             a. Strunjire exterioară           b. strunjire interioară 

Figura 1.Strunjirea suprafețelor cilindrice 



 

  

 

 

 

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE Nr. 4 

 

Mișcările operației de strunjire 
 

Mișcările operației de strunjire sunt compuse din:  

- Mișcarea principală este de rotație, și este executată de către piesă. Se notează cu „n” şi se 

măsoară ȋn rot/min. Mișcarea de așchiere este circulară.  

- Mișcarea secundară, de avans a sculei. Se exprimă ȋn mm/rot. Funcție de direcție, avansul poate fi: 

transversal, longitudinal, transversal şi ȋnclinat. Mișcarea de avans este rectilinie. 

 

Figura 1 Strunjirea longitudinală exterioară 

Ȋn funcție de formă, operațiile care se pot executa pot fi grupate ȋn următoarele categorii:  

✓ Suprafețe cilindrice;  

✓ Suprafețe plane;  

✓ Suprafețe profilate;  

✓ Suprafețe conice;  

✓ Strunjirea filetelor;  

✓ Găurirea şi centruirea 



 

  

 

 

 

 

FIȘA DE DOCUMENTARE Nr.5 

Avantajele utilizării maşinilor-unelte cu comandă numerică 

 

Se poate spune că un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit 

funcţionarea maşinii sunt transmise în formă codificată. Conform acestei definiţii, prima maşină cu 

comandă numerică a fost războiul de ţesut a lui Jacquard (1800) care avea ca port program o bandă 

perforată. 

Prima maşină-unealtă cu comandă numerică (prototip) a apărut în anul 1952 (MIT). Ea a 

fost dezvoltată în USA începând cu 1942 pentru a satisface nevoile industriei aeronautice: realizarea 

suprafeţelor complexe cum ar fi paletele elicei elicopterelor sau buzunarele de diverse forme în 

panouri mari de aluminiu. 

Iniţial, aceste echipamente dispuneau de elemente de comandă alimentate prin cablu, iar 

introducerea datelor se făcea prin cartele perforate. Cu apariţia microprocesoarelor şi cu progresul 

electronicii, costul acestor echipamente a scăzut până prin anul 1970. Suporturile şi transmiterea de 

date au putut fi asigurate cu ajutorul disketelor, a benzilor magnetice etc. 

 

Figura 1 - Schema structurală a unei mașini de frezat cu comandă numerică 

  



 

  

 

 

Figura 2 - Reprezentarea schematică a unui echipament clasic cu comandă numerică 

  

Această evoluţie, care a asigurat prelucrarea datelor în timp real, a permis creşterea 

posibilităţilor oferite de acest tip de comandă şi a favorizat integrarea acestora în construcţia de 

echipamente automatizate. 

Utilizarea comenzii numerice (CN) nu se limitează numai la maşini-unelte cu care se 

îndepărtează material cu ajutorul unor scule cu tăiş, ci ea este prezentă şi la instalaţiile de decupat 

cu fascicul laser, la prelucrarea prin electroeroziune cu electrod sau cu fir, la operaţiile de asamblare 

etc. Ea se întâlneşte, de asemenea, astăzi, la comanda meselor maşinilor de măsurat tridimensionale, 

la roboţi şi la alte echipamente. 

În zilele noastre, producţia de piese mici nu poate fi considerată realizabilă fără maşini 

rapide cu comandă numerică. Cu aceste maşini-unelte se poate realiza producţia în orice formă, cu 

precizie ridicată. În prezent, maşinile-unelte CN asigură o precizie de prelucrare ridicată, putând 

ajunge până la ±(0,015–0,02) mm, în cazul centrelor de prelucrare. 

La prelucrarea suprafeţelor complexe cu maşini-unelte convenţionale, înaintea realizării 

procesului de prelucrare propriu-zis, a fost necesară realizarea unui prototip din lemn sau din alt 

material, care, apoi, a fost supus unei scanări şi copiat cu precizie variabilă într-o piesă nouă. Acest 

proces era considerat un mult prea mare consumator de resurse umane şi/sau de materiale. Astfel, 

mulţi angajaţi lucrau mai multe zile la o piesă complexă, care, cu tehnologia actuală, se poate 

produce într-un timp considerabil mai scurt şi cu mare precizie. Este necesar, însă, un model 

construit cu ajutorul calculatorului. 

 



 

  

 

 

Figura 3 - Programare numerică 

  

Evoluţii 

Comanda Numerică Computerizată (CNC) este comanda unei maşini-unelte prin utilizarea 

de numere, litere şi simboluri. Este un sistem în care mărimile programate sunt direct introduse şi 

înmagazinate într-un  anumit format, apoi automat citite şi decodificate pentru a determina mişcarea 

corespunzătoare a maşinii pe care o comandă. 

 

2. Avantajele tehnice şi economice ale comenzii numerice 

 

În anii ’70 - ’80, era frecventă afirmaţia referitoare la comanda numerică cum că aceasta nu 

era rentabilă decât la realizarea seriilor mari de piese sau la generarea suprafeţelor complexe cu 

profil evolventic. Această judecată era în parte justificată, dacă se ţine cont de greutatea cu care se 

realiza pregătirea fabricaţiei şi programarea (numeroase calcule geometrice făcute de mână, timpi 

mari de schimbare a tehnologiilor, iar dispozitivele de înregistrare şi de citire a informaţiilor erau 

dificile şi implicau activităţi laborioase). 

La vremea respectivă, capacităţile slabe de calcul ale echipamentelor electronice de 

comandă nu permiteau să se efectueze în timp real corecţii legate de geometria sculelor şi 

restricţionau programatorul să definească traiectoriile axelor pentru fiecare sculă sau punct 

generator de pe fiecare sculă. Altfel spus, el trebuia să scrie programul pentru o sculă dată, iar 

reascuţirea obliga la corecţia programului. În paralel cu aceasta, costul ridicat al echipamentelor nu 

putea fi acceptat decât la seriile mari şi consecutive de fabricaţie. 

Astăzi, comanda numerică poate fi utilizată într-o manieră economică şi în cazul seriei mici 

sau pentru fabricaţii de piese unicat, chiar dacă acestea din urmă au forme complicate. 

În exemplul din figura 4, relativ la o placă pe care se efectuează găuriri simple şi filetare, se 

observă că la realizarea unei piese avem un câştig de 1h15’ faţă de prelucrarea pe maşini-unelte 

convenţionale, în timp ce la prelucrarea a 2 piese câştigul este de 4h15’, iar la o serie de 10 piese 

deja se ajunge la un câştig de aproximativ de 40h. 



 

  

 

 

Figura 4 -  piesa de prelucrat 

  

Acest câştig de timpi de execuţie provine din cheltuielile mai reduse de punere în fabricaţie 

şi de prelucrare a datelor pentru un reper. 
 Material prelucrat: lemn de esenţă tare; 

 Viteza de aşchiere: 8 – 15 m/min.; 

 Seria de fabricaţie: 3 – 12 piese; 

  

  Informaţiile iniţiale, cum că prelucrările pe maşini-unelte cu comandă numerică sunt 

nerentabile, trebuie, deci, să fie actualizate. 

  

 



 

  

 

Progrese în domenii conexe şi avantaje oferite de MUCN 

 

Asistenţa informatică permite definirea mai rapidă a modelului geometric al piesei, a 

proiectării rapide a tehnologiei de prelucrare, calcule rapide şi în timp real pentru stabilirea 

condiţiilor de operare. În acest context, timpii necesari pentru asigurarea programării pot fi reduşi la 

jumătate, iar timpii de execuţie a celor 10 piese, de asemenea, pot fi reduşi la jumătate. (figura 5) 

 

 

Figura 5 - Timpi de realizare a piesei pentru prelucarea pe MU convenționale și CN 

  

Aceste avantaje sunt datorate, în general, aportului tehnic adus de comanda numerică, dar 

sunt mult mai vizibile în cazul programării asistate de calculator, care elimină restricţiile legate de 

timpii de programare, permiţând: 
 scoaterea în exteriorul postului de lucru a sarcinilor legate de modelarea geometrică, 

cinematică şi tehnologică a procesului de prelucrare; 

 reducerea timpilor pentru mersul în gol, prin realizarea în regim automat a secvenţelor 

procesului de prelucrare, prin punerea în poziţie de lucru a sculelor cu viteze de deplasare rapide, 

prin schimbarea automată a sculelor, prin schimbarea automată a vitezelor cu ajutorul sistemelor 

de comandă a motoarelor de acţionare; 

 reducerea numărului de operaţii care erau necesare pentru efectuarea de lucrări precise: 

trasare, utilizare de linete, eliminarea dispozitivelor de copiat; 

 realizarea de suprafeţe complexe – prin deplasarea după mai multe axe simultan şi 

posibilitatea realizării de piese cu suprafeţe mult mai apropiate de necesităţile funcţionale; 

 definirea condiţiilor optime de lucru, pentru că aceste maşini oferă posibilitatea de a face 

să 

 varieze continuu viteza de lucru şi, astfel, creşte durata de viaţă a sculelor; 

 diminuarea gradului de implicare a factorului uman, prin creşterea gradului de 

automatizare 



 

  

 

 a echipamentelor şi prin diminuarea sarcinilor de control, care sunt efectuate în timpul 

derulării operaţiilor de prelucrare, de echipamente speciale; 

 posibilitatea de a asigura flexibilitatea în raport cu evoluţiile tehnice actuale în materie de 

 moduri de schimbare a sculelor, de proiectare geometrică şi tehnologică sau de utilizarea 

unor sisteme de procesare a datelor CFAC (Concepţia Fabricaţiei Asistată de Calculator). 

 integrarea echipamentelor periferice (dispozitive pentru măsurarea sculelor, 

manipulatoare, roboţi etc) sau integrarea MUCN în ansambluri automatizate (celule flexibile, 

linii de fabricaţie). 

  

Se observă în figura 6 că o maşină-unealtă prelucrează propriu-zis doar 10-15% din timpul 

efectiv de producţie, diferenţa până la 100% fiind timpi pentru reglare, poziţionare, schimbarea 

sculei sau a piesei. 

Automatizarea şi comanda numerică au permis creşterea de la 15% la 35% a timpului real 

de aşchiere. 

Schimbarea automată a sculelor, reglajul automat şi schimbarea piesei la sfârşitul procesului 

de prelucrare a condus la un timp real de prelucrare propriu-zis de aproximativ 65%. Evident, 

această analiză a ignorat durabilitatea sculei şi opririle din motive de avarii sau de organizare. 

 

Figura 6 - Productivitatea pentru diverse categorii de MU, în funcție de nivelul de automatizare 

  

Relativ la aportul tehnic şi economic al comenzii numerice, se pot concluziona următoarele: 
 comanda numerică permite progresul spre excelenţă în fabricaţie pentru că ea asigură: 

precizie ridicată, repetabilitate, fiabilitate - flexibilitate şi calitate, indispensabile într-o economie 

de piaţă.  

 comanda numerică asigură fabricaţia de piese complexe cu eforturi materiale şi 

financiare minime. 
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FIȘĂ DE LUCRU Nr. 1 

 

g21 

g7 

g0 x20 

g0 z1 

g0 x 11.8 

g1 z-20 f50 

g0 z1 

g0 x11.6 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x11.4 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x11.2 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x11 

g1 z-20 

g0 x11.4 

g0 x 20 z1 

m02 

 



 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU Nr. 2 

 

g21 

g7 

g0 x20 

g0 z1 

g0 x 10.8 

g1 z-20 f50 

g0 z1 

g0 x10.6 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x10.4 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x10.2 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x10 

g1 z-20 

g0 x10.4 

g0 x 20 z1 

m02 



 

 

FIȘĂ DE LUCRU Nr. 3 

 

 

g21 

g0 x10 

g0 z1 

g0 x 5.9 

g1 z-20 f50 

g0 z1 

g0 x5.8 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x5.7 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x5.6 

g1 z-20 

g0 z1 

g0 x5.5 

g1 z-20 

g1 x5.7 

g0 x 10 z1 

m02 



 

 

 

 

Fișă de lucru Nr. 4 
 

 

 

Se considera piesa din figura de mai jos. Prelucrarea piesei se realizeaza printr-o 
frezare de conturare folosind o freza cu diametrul de 5 mm. Grosimea semifabricatului 
este de 20 mm 

.  

Cerinte: 
 

1. Analizand figura de mai sus, stabiliti pozitia sculei fata de conturul de prelucrat. 
2. Notati pe desen coordonatele centrelor cercurilor. 
3. Programul generat pentru prelucrarea conturului este: 

% 100 

M21  

N10  G00 Z23  

N20  DT1 M06 

N30  G00 X30 Y40  

N40  G01 Z5 F100 S1000 M03 M08  

N50  X90  

N60  G03 X110 Y60 I0 J20  

N70  G01 Y90  

N80  G03 X90 Y110 I-20 J0  

N90  G01 X30 Y110  

N100  Y40  

G00 Z134.99  

M5 M9 M20 

M30 



 

 

 
 

 

 

Fișă de lucru Nr. 5 
 
 

Program pentru realizarea unui cerc 
La freză 

 
 

 

G21 

G54 G90 

G0 x0 y0 z0 

G1 z0 f20 

G1 x50 F200 

G1 y-50 f200 

G1 x0 f200 

G1 y0 f20 

G0 z5 

M2 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru Nr. 6 

 

Program pentru realizarea unui pătrat 
La freză 

 
 

 

G21 

G54 G90 

G0 x0 y0 z0 

G1 z0 f20 

G1 x50 F200 

G1 y-50 f200 

G1 x0 f200 

G1 y0 f20 

G0 z5 

M2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLANȘA Nr. 1 
 

 

Schema structurală a unei mașini de frezat cu comandă 

numerică 
 

 



 

 

 

 

PLANȘA Nr. 2 

 

 

MIȘCĂRILE OPERAȚIEI DE STRUNJIRE 

 

 

 

 

Strunjirea longitudinală exterioară 

 



 

 

 

PLANȘĂ Nr. 3 
 

Elementele geometrice ale cuţitului de strung 
 

 

 

 

 

A- partea activă a cuţitului cu care se realizează detaşarea aşchiilor; 

B – partea de prindere a cuţitului în dispozitivul portcuţit;  

1- faţa de degajare, pe care alunecă aşchiile în timpul procesului de 

prelucrare;  

2- Tăişul secundar;  

3 – Faţa de aşezare secundară; 

4- Vârful cuţitului; 

5- Faţa de aşezare principală;  

6- Tăişul principal. 



 

 

PLANȘĂ Nr. 4 

 

TIPURI DE CUȚITE DE STRUNG 
 

 

 


