
 

 
 

1. INTRODUCERE 

 

 
1.1. OBIECTUL DISCIPLINEI ORGANE DE MAŞINI 

 
 Ca disciplină de sinteză, disciplina Organe de Maşini face legătura cu disciplinele tehnice de 

specialitate, care preiau metodicile de proiectare deduse la această disciplină, stabilindu-şi datele de 

proiectare, pentru diversele maşini şi utilaje cu destinaţie concretă, în funcţie de regimurile de 

funcţionare ale acestora.  
 Procesul de proiectare este un proces complex, ale cărui etape principale sunt prezentate în figura 

1.1. 

 

            Piaţa - Cerere  
 

        Materiale         Marketing 

 
              Date de intrare      

 

                    Sistematizare 

  
             Proiectare conceptuală      

 

       Sistem mecanic         Solicitări mecanice 
  

             Proiectare constructivă          Organe de maşini 

 

         Optimizare         Analiză economică 
  

               Producţie      

 
                

  

            Piaţa - Vânzare      

 
 

                Fig.1.1 

 

 Proiectarea începe în momentul în care există o cerere pe piaţă pentru un produs nou sau pentru o 
variantă optimizată a unui produs existent; această cerere poate fi rezultatul concurenţei sau a unui 

răspuns la schimbările sociale apărute. După identificarea cerinţelor impuse de piaţă, în etapa 
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următoare, se realizează definirea datelor de intrare pentru proiectarea produsului; în acest sens, se 
realizează un studiu de marketing, în vederea stabilirii tendinţelor pieţei, se stabilesc materialele care 

vor fi utilizate în procesul de producţie (ţinînd seama de utilitatea concretă a produsului, de costuri şi 

de impactul acestora asupra mediului) şi se realizează studii asupra literaturii de specialitate şi 
comparaţii referitoare la soluţii oferite de producţia ansamblelor sau maşinilor proiectate, similare. Se 

creează astfel o serie de date de intrare (lista de cerinţe), care se sistematizează în funcţie de ponderea 
priorităţilor acestora în procesul de producţie şi se trece la proiectarea conceptuală. În această etapă, 

pe baza listei de cerinţe, a funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească produsul, se identifică diferite 
soluţii funcţionale ale produsului, fără a intra în detalii referitoare la formă, asamblare, tehnologie. 

Procesul de identificare a soluţiilor funcţionale ale produsului poate fi realizat printr-o serie de metode 

conceptuale: brainstorming, metoda Delfi etc. 

 Etapa de proiectare constructivă reprezintă etapa în urma căreia rezultă specificaţiile de proiectare 
ale produsului concret, necesare pentru producţie. În acest sens, se ţine seama de configuraţia 

sistemului mecanic identificat la etapa de proiectare conceptuală şi, coroborat cu solicitările mecanice 

ale fiecărei piese componente, se determină, prin calcule sau în urma alegerii din cataloage de firmă 
sau din standarde, forma şi dimensiunile produsului finit. Produsele finite care pot fi calculate, 

proiectate şi executate separat se numesc organe de maşini. Proiectarea constructivă trebuie să ţină 

seama şi de o serie de cerinţe referitoare la: perfomanţele produsului; testare; calitate; tehnologie; 

masă; standarde; costuri de producţie; ergonomie; siguranţă în exploatare; estetică; număr de produse 
necesar a fi executate; materiale. 

 Etapa de producţie este precedată de etapele în care se realizează optimizarea produsului, prin 

identificarea unor soluţii care să răspundă la un nivel înalt cerinţelor legate de utilizare, cost, estetică şi 
siguranţă în exploatare şi de etapa în care se realizează calculul costurilor de producţie. După 

manufacturare, produsul este oferit pieţei spre vânzare. 

 Prin locul lor în procesul de proiectare, organele de maşini sunt părţi componente ale 

mecanismelor, maşinilor şi utilajelor, care pot fi calculate, proiectate şi executate separat, ţinându-se 
seama de condiţiile de funcţionare ale sistemelor din care fac parte [13, 19, 26, 34]. 

 Din punct de vedere al complexităţii, organele de maşini pot fi simple – formate dintr-o singură 

piesă (exemple: şurubul, bolţul, ştiftul, pana, arborele etc.) sau compuse – formate din mai multe 

piese, care constituie un element unitar din punct de vedere constructiv şi funcţional (rulmentul, roata 
melcată, lanţul etc.). Construcţia organelor de maşini compuse este impusă de materiale scumpe şi/sau 

deficitare, de posibilităţile de execuţie, de condiţiile de montaj sau transport etc. 

 Din punct de vedere al domeniului de folosire, organele de maşini pot fi cu destinaţie universală 
sau specială. Organele de maşini cu destinaţie universală se întâlnesc în majoritatea maşinilor şi 

utilajelor (exemple: şuruburi, piuliţe, bolţuri, ştifturi, pene, arcuri, arbori etc.) şi, de regulă, sunt 

standardizate şi se execută de către firme specializate; cu studiul acestora se ocupă disciplina Organe 

de maşini. Organele de maşini cu destinaţie specială se întâlnesc numai la anumite maşini (exemple: 
arbori cotiţi, biele, pistoane etc.); cu studiul acestora se ocupă disciplinele tehnice de specialitate . 

 De regulă, maşinile şi utilajele sunt divizate, după anumite criterii, în ansamble şi subansamble, 

care – la rândul lor – sunt formate din organe de maşini. Ansamblele reprezintă grupuri de mecanisme, 
cu rol funcţional bine determinat, reprezentând unităţi distincte din punct de vedere constructiv 

(exemple: cutiile de viteze, reductoarele de turaţie, module de translaţie etc.). Subansamblele sunt 

alcătuite din organe de maşinii, şi au un rol funcţional mai limitat decât ansamblele (exemplu: arborele 
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unui reductor sau cutii de viteze, pe care sunt montate roţile dinţate, rulmenţii şi alte piese auxiliare, 
necesare fixării axiale etc.) [13, 19, 26, 34]. 

 Funcţionarea sigură şi economică a unei maşini depinde de modul în care au fost calculate, 

proiectate şi executate organele de maşini componente. Calculul şi proiectarea acestora trebuie să se 
facă ţinându-se seama de solicitările reale şi de condiţiile reale de funcţionare în cadrul maşinii 

respective. Din acest motiv, se apelează la ipoteze simplificatoare, prin care, însă, starea de încărcare 
acceptată în calcul trebuie să fie cât mai apropiată de cea reală, obţinându-se schema de calcul; cu 

ajutorul acesteia, pe baza relaţiilor de calcul din Rezistenţa Materialelor – şi de la alte discipline – şi a 
metodicilor de calcul elaborate la disciplina Organe de Maşini, se proiectează piesa, ţinând seama şi 

de posibilităţile de execuţie ale acesteia. Prin calcul, se determină dimensiunile principale ale piesei, 

care – de regulă – se rotunjesc la valori standardizate; celelalte dimensiuni se adoptă constructiv, 

ţinând seama de criterii tehnologice, de montaj, economice, estetice, ergonomice etc. Pentru o 
proiectare corectă, este necesar să se respecte anumite condiţii generale pe care trebuie să le 

îndeplinească organele de maşini: realizarea rolului funcţional; siguranţă în funcţionare; respectarea 

duratei de funcţionare impuse; soluţia constructivă să fie tehnologică şi economică; randament ridicat; 
silenţiozitate în funcţionare; respectarea standardelor în vigoare, a normelor de interschimbabilitate, 

unificare şi tipizare; respectarea normelor de protecţia muncii; asigurarea esteticii; respectarea 

normelor de protecţie a mediului. 

 Etapele care trebuie parcurse la proiectarea organelor de maşini se referă, în principal, la: 
identificarea condiţiilor de funcţionare a organului de maşină proiectat în cadrul maşinii sau utilajului 

din care face parte; întocmirea schemei de calcul (organul de maşină calculat se simplifică la maxim şi 

sarcinile exterioare şi de legătură se consideră concentrate sau distribuite după legi cunoscute sau alese 
convenţional); stabilirea secţiunilor periculoase, a sarcinilor care acţionează în aceste secţiuni şi a 

solicitărilor; alegerea materialului şi a semifabricatului; calculul de predimensionare şi standardizarea 

dimensiunilor rezultate; întocmirea desenului de execuţie, care să corespundă, parţial, formei finale a 

piesei; calcule de verificare, în secţiunile periculoase; definitivarea desenului de execuţie, conform 
normelor desenului tehnic, ţinând seama şi de rezultatele calculelor de verificare [13, 19, 26, 34]. 

 

1.2. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII ORGANELOR DE MAŞINI 

 
 Încă din antichitate apar primele referiri la utilizarea unor organe de maşini în cadrul unor 

mecanisme complexe: roata, osia şi lagărul de la primele care de luptă şi transport; scripetele, în China 

antică şi Egiptul antic, la construirea pagodelor, respectiv a piramidelor; şurubul arhimedic, cu ajutorul 
căruia, în Grecia antică, se scotea apa din unele rezervoare etc. 

 În Evul mediu, primul cercetător în domeniul organelor de maşini poate fi considerat Leonardo da 

Vinci, de la care se cunosc studii referitoare la: roţi de curea, scripeţi, osii, lagăre, şuruburi, angrenaje, 

frecare şi uzare.  
 Odată cu inventarea maşinii cu abur, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, şi a locomotivei cu abur, la 

începutul secolului al XIX-lea, dezvoltarea organelor de maşini a cunoscut un nou avânt. Asamblările 

filetate s-au perfecţionat continuu, elaborarea de către inventatorul englez Whitworth, în anul 1840, a 
filetului care îi poartă numele constituind prima încercare de standardizare în domeniul organelor de 

maşini. Se dezvoltă construcţia de rulmenţi, de transmisii prin curele, de angrenaje etc. 

 Teoria şi calculul organelor de maşini au fost elaborate pe măsura apariţiei şi perfecţionării 

construcţiilor. Prima încercare de descriere sistematică a organelor de maşini a fost făcută de Leupold. 
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În secolul al XVIII-lea, marele matematician Euler a efectuat studii asupra angrenajelor, propunând 
introducerea danturii în evolventă. Tot Euler a stabilit relaţii între forţele din ramurile unui fir elastic 

înfăşurat pe un cilindru, luând în considerare şi frecarea, relaţii aplicabile şi în calculul transmisiilor 

prin curele şi a frânelor. Primul curs de Organe de Maşini a apărut în jurul anilor 1880, fiind editat de 
Bach, ediţii succesive ale acestuia apărând până în primul deceniu al secolului al XX-lea. 

 Contribuţii însemnate la studiul organelor de maşini şi-au adus şi cercetători din ţara noastră, dintre 
care: prof.dr.doc.şt.ing. Gheorghe Manea, membru corespondent al Academiei Române, în domeniul 

lagărelor cu alunecare; prof.dr.doc.şt.ing. Nicolae Popinceanu, în domeniul calculului la contact; 
prof.dr.doc.şt.ing. Dan Pavelescu, în domeniul tribologiei; prof.dr.ing. Gheorghe Rădulescu, în 

domeniul angrenajelor; prof.dr.ing. Nicolae Gheorghiu, în domeniul transmisiilor mecanice; 

prof.dr.ing. Ioan Drăghici, în domeniul cuplajelor ş.a. 


