
FIŞĂ DE DOCUMENTARE- TRASAREA 

 

 TRASAREA este operatia tehnologică de conturare prin linii și puncte,pe baza desenului de 

execuție,a formei unei piese cu ajutorul unui ac de trasat. 

Trasarea este o operație pregătitoare.  

 Trasarea se aplică în producţia de serie mică şi unicate. 

Prin trasare se obţin următoarele avantaje:  

 se reduce posibilitatea de a se obţine rebuturi;  

 adaosurile de prelucrare sunt mai mici;  

 creste productivitatea muncii la debitare;  

 se reduce consumul de materiale.  

În vederea aplicării operaţiei de trasare se vor lua următoarele măsuri:  

 se studiază desenul de execuţie;  

 se analizează calitativ semifabricatul destinat trasării;  

 se stabileşte ordinea la trasare;  

 se verifică sculele şi dispozitivele utilizate.  

 

DISPOZITIVELE UTILIZATE LA TRASARE 

Dispozitivele utilizate pentru aşezarea materialelor în vederea trasării sunt:  

 Masa de trasat;  

 Prismele;  

 Colţari de fixare;  

 Calele unghiulare.  

 

Masa de trasat.Se confecţionează din fontă,este prevăzută cu picioare regla-bile,suprafaţa de 

lucru este plană,netedă  

Prismele.Se utilizează la aşezarea pieselor de rotaţie în vederea trasării.Se confecţionează din 

fontă,au suprafeţele active plane şi netede.  

.Prisme  



Colţarul.Se confecţionează din fontă şi se utilizează la aşezarea pieselor pentru trasarea în plan 

vertical.  

Cala unghiulară.Se confecţionează din fontă şi permite aşezarea semifabri-catelor sub un anumit 

unghi. 

 
SCULE UTILIZATE LA TRASARE 

Acul de trasat.  

Se confecţionează din oţel carbon de calitate,vârfurile se durifică prin căli-re.Manşonul are rolul 

de a evita alunecarea acului de trasat în timpul operaţiei de trasare.Vârfurile pot fi prevăzute cu 

carburi metalice.  

Punctatorul.  

Se utilizează pentru marcarea centrului unui cerc (gaură) sau pentru a marca adaosul de 

prelucrare.Se confecţionează din oţel de scule şi se durifică prin că-lire.Vârful este ascuţit la 600

 
Compasul de trasat.  

Compasul de trasat se utilizează pentru trasarea unor circumferinţe sau arce de cerc. 

 
Trasatorul paralel.  

Sunt dispozitive utilizate la trasarea unor linii paralele orizontale sau verticale 

 
 



 

 

METODE DE TRASARE 

 

1. Trasarea în plan-trasarea conturului pe o suprafata a semifabricatului 

2. Trasarea în spaţiu-trasarea conturului piesei pe mai 

multe suprafeţe ale semifabricatului. 

3. Trasarea dupa sablon. 

4. Trasarea dupa model 

 

Trasarea în plan. 

- se traseaza conturul piesei pe o singura suprafaţa. 

- acul trebuie sa prezinte o poziţie corecta. 

- -Pentru o evidenţiere mai buna,liniile trasate pot fi marcate cu punctatorul

 
Poziţia acului de trasat: 
a-corecta ; b-incorecta 

 
Marcarea liniilor trasate cu punctatorul 

Trasarea în spaţiu.  

Trasarea în spaţiu constă în trasarea conturului piesei pe mai multe suprafe-ţe ale 

semifabricatului.Se acordă o atenţie deosebită alegerii bazelor de măsurare. 

Trasarea dupa sablon. 

Se aplica în producţia de serie (numar mare de piese). 

-Se aseaza sablonul pe suprafaţa semifabricatului pentru a reduce volumul de deseuri. 

Şablon 

 

 



Trasarea dupa model. 

- se foloseşte în atelierele de reparaţii,în regim de urgenţă. 

- se face direct dupa piesa uzata sau dupa o alta piesa similara 

Controlul operaţiei de trasare. 

- Se verifică cotele conturului cu rigle gradate,echere,compasuri,raportoare,subler. 

- După pregătirea suprafeţelor în vederea trasării, se verifică starea sculelor, dispozitivelor şi a 

instrumentelor utilizate la trasare.  

Riglele, ruletele, compasurile, echerele, raportoarele sunt verificate pentru a nu prezenta 

deteriorări, abateri care ar influenţa calitatea operaţiei de trasare.  

Masuri de tehnica a securitaţii muncii. 

- trebuie sa se foloseasca ciocane bine fixate în coada; 

- feţele ciocanului sa nu prezinte crapaturi,striviri 

- masa de trasat sa fie stabila. 

 


