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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu
la PROBA ORALĂ a concursului de admitere la studii universitare de masterat
Domeniul: Inginerie industrială
Programul de studiu: Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator (CFMAC)
1. Structuri de MU clasice şi MUCN
2. Flexibilitatea şi problematica specifică la MUCN; Nivelul de automatizare şi funcţii specifice la
centre de prelucrare şi celule flexibile.
3. Proiectarea şi construcţia dispozitivelor specifice pentru maşini-unelte
4. Elemente componente ale ştanţelor
5. Tehnologia prelucrării prin ambutisare a pieselor de revoluţie şi paralelipipedice
6. Mecanizarea şi automatizarea operaţiilor de presare la rece
7. Aplicatii ale prelucrarii prin eroziune electrica cu electrod masiv si filiform
8. Aplicaţii ale prelucrării cu laser in constructia de masini
9. Tehnologicitatea semifabricatelor
10. Determinarea elementelor regimului de aşchiere
11. Procedee si operaţii de prelucrare prin aşchiere - principiu, maşini-unelte, dispozitive, scule,
lucrări executate prin: strunjire, frezare, găurire, alezare, lamare, adâncire, rabotare, mortezare,
broşare, danturarea roţilor cilindrice, danturarea roţilor conice, rectificare
12. Etape pentru elaborarea manuala a programelor de prelucrare pe MU-CN
13. Etape pentru elaborarea asistată de calculator - CAM - a programelor de prelucrare pe MU-CN
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