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REZUMAT 

Lucrarea prezintă o sinteză a problemelor care apar la tăierea curbilinie cu ferăstrăul-panglică de tâmplărie, în special a celor legate 

de utilizarea dispozitivelor de tăiere. De asemenea, se analizează relaţia de dependenţă dintre caracteristicile dimensionale ale 

pânzei-panglică şi raza de tăiere a piesei semifabricat. 

 

ABSTRACT 

The work-paper presents a synthesis of matters that appear on curve cutting with blade saw of carpenter, especially that are linked 

with the using of cutting devices. It is also analysis the dependence relationship between the dimensional characteristics of blade 

and ray of cutting for wooden semi products. 

 

1. INTRODUCERE 

Realizarea pieselor curbilinii din industria lemnului 

este o operaţie greoaie, care necesită utilaje şi dispozitive 

speciale. Înaintea operaţiei de frezare aceste repere se 

decupează pe un ferăstrău-panglică de tâmplărie, pentru a 

se elimina dimensiunea grosieră de prelucrare. Operaţia se 

poate realiza simplu, prin însemnare cu şablon, după care 

urmează decuparea, sau direct, cu ajutorul unor dispozitive 

speciale de decupare a lemnului. Reperele prelucrate în 

acest scop sunt realizate de obicei din lemn masiv încleiat 

pe lăţime, în vederea realizării dimensiunii necesare a 

piesei. Prima metodă (fig. 1), respectiv decuparea după 

însemnare, se aplică pentru obţinerea de repere unicat sau 

de serie mică, reperele având forme curbilinii simple sau 

înclinate, iar a doua metodă, cu dispozitiv, este o metodă 

modernă care se aplică în cazul producţiei de serie mare 

pentru repere cu contururi curbilinii complexe în mai 

multe planuri. Dacă piesa lemnoasă este din PAL, atunci 

nu se mai poate realiza profilul curbiliniu prin tăiere cu 

ferăstrăul-panglică, dar se poate folosi principiul decupării 

pe maşina de frezat cu ax superior, după care se face 

frezarea finală prin frezare normală. Principiul de 

optimizare al acestei operaţii este productivitatea muncii, 

respectiv timpul afectat acestei operaţii, şi nu reducerea 

consumurilor specifice de materie primă. 

 

 
Fig. 1. Schiţa tăierii înclinate a lemnului prin însemnare–decupare: 

1; 2; 3; 4; 5 – piese decupate; b – lăţimea semifabricatului. 
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Se poate aminti chiar tăierea repetată pe ferăstrăul 

circular de spintecat sau retezat în vederea decupării, dar, 

deşi se mai practică în producţia meşteşugărească, aceasta 

nu se recomandă ca variantă de lucru inginerească, mai 

ales la serii mari de repere. 

În toate cazurile de decupare a reperelor lemnoase raza 

sau razele de curbură ale conturului vor determina direct 

alegerea pânzei tăietoare, respectiv a caracteristicilor 

dimensionale pentru aceasta. 

2. DISPOZITIVE DE TĂIERE CURBILINIE  

A REPERELOR LEMNOASE PE  

FERĂSTRĂUL-PANGLICĂ 

Contururile circulare necesar a se prelucra prin 

decupare pot fi simple–compuse deschise sau închise, 

pentru fiecare tip sau dimensiune fiind necesar un anumit 

tip de dispozitiv de tăiere. Toate dispozitivele trebuie 

adaptate utilajului pe care se fixează, respectiv 

caracteristicilor dimensionale şi constructive ale ferăstrăului 

panglică de tâmplărie. 

Tăierea contururilor închise este o provocare pentru 

fiecare specialist, dar dispozitivul nu este deosebit de 

laborious, aşa cum se observă în figura 2. 
Fixarea semifabricatului din lemn se face pe placa rotativă 

6 a dispozitivului prin intermediul bolţurilor ascuţite 7 care se 

înfig pe spatele piesei de prelucrat 5. Prin rotirea plăcii 6 se 

roteşte şi semifabricatul 5, obţinându-se în acest fel o 

traiectorie curbilinie închisă. Dacă se doreşte schimbarea 

razei de curbură este necesară modificarea distanţei dintre 

axul de rotaţie 7 şi pânza-panglică 4, această operaţie 

efectuându-se prin slăbirea şuruburilor dispozitivului de 

strângere 3 şi deplasarea liniară a plăcii de bază a 

dispozitivului 1 faţă de masa maşinii 2, respectiv mişcarea II. 

Mişcarea I reprezintă mişcarea de rotaţie a piesei faţă de 

pânza-panglică. Semifabricatul lemnos supus operaţiei de 

decupare are colţurile tăiate pentru o mai bună manevrabilitate 

a acestuia în timpul tăierii de către oparatorul uman. 

 

 

 

 

Fig. 2. Tăierea contururilor închise cu dispozitiv: 

1 – placa de bază a dispozitivului; 2 – masa maşinii; 3 – dispozitiv de 

strângere; 4 – pânza panglică; 5 – semifabricat supus operaţiei de decupare;  

6 – placă rotativă; 7 – ax de rotaţie cu rulment axial; 8 – bolţuri ascuţite  

de fixare; 9 – tăietura. 

 

 
Tăierea pieselor curbilinii care nu prezintă contur 

închis (fig. 3) simplifică constructia dispozitivului dar 

aduce elemente noi cum ar fi reazemele limitative 9, 

sistemul de strângere a piesei pe dispozitiv cu excentricul 

6 şi chiar mânerele dispozitivului 7. Toate acestea fac ca acest 

dispozitiv să fie mai fiabil şi mai mult folosit în producţie. 
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Fig. 3. Dispozitiv de tăiere curbă pe ferăstrăul-panglică de tâmplărie: 

1 – placa de bază a dispozitivului; 2 – masa maşinii; 3 – elemente de strângere şi fixare  

a dispozitivului pe masa maşinii; 4 – pânza panglică; 5 – role de rostogolire pentru o rotire 

uşoară a dispozitivului; 6 – elemente de strângere a semifabricatului pe dispozitiv;  

7 – elemente de prindere; 8 – ax de rotaţie; 9 – reazeme limitative; 10 – corpul dispozitivului. 

 

3. CORELAŢIA DINTRE DIMENSIUNILE 

PÂNZEI ŞI RAZA DE TĂIERE A 

DECUPĂRII 

 
Această corelaţie este necesară determinării, deoarece 

în cazul în care nu se ţine seama de aceasta, pânza-

panglică freacă în tăietură, conducând la carbonizarea 

lemnului sau ruperea pânzei. Năstase V. [3] a identificat o 

relaţie aproximativă a acestei dependenţe, şi anume: 

 
2

0,12min

l
R

c
 (1) 

unde: l este lăţimea pânzei-panglică; c – dimensiunea 

ceaprazului pe o parte. 

Relaţia se poate folosi şi pentru găsirea lăţimii maxime 
a pânzei corespunzatoare unei raze de curbură date, 
respectiv se extrage lăţimea din relaţia anterioară: 

 10
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R c
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Relaţiile (1) şi (2) sunt aproximative deoarece nu ţin 
seama de grosimea pânzei, caracteristică dimensională 
care nu se poate neglija, mai ales că de aceasta depinde şi 
lăţimea pânzei-panglică, aşa cum se precizează de către 
Dogaru V. [2]. 

Pentru stabilirea corelaţiei exacte dintre raza decupării 
şi dimensiunile pânzei s-a realizat o schiţă a decupării (fig. 4), 
în care intervin elementele geometrice ale acestui proces, 
respectiv raza de decupare R, grosimea tăieturii g, dată de 
grosimea pânzei şi dublul ceaprazului (g=gp+2c), şi 
lăţimea pânzei l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Schiţa decupării reperelor pentru stabilirea corelaţiei dintre raza decupării R şi lăţimea pânzei l.
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În această schiţă s-a identificat triunghiul dreptunghic 

OAB, cu unghiul drept în A, având OA=R, AB=l/2 şi 

OB=R+g, în care s-a aplicat teorema lui Pitagora: 

OA
2
 + AB

2
 = OB

2
 

 R
2
 + (l/2)

2
 = (R + g)

2 
  (3) 

R
2
 + l

2
/4 = R

2
 + g

2
 + 2Rg 

Prin efectuarea calculelor de rigoare, se ajunge la 

următoarea relaţie: 

 
g

gl
R

8

4 22

 (4) 

Dacă se ţine seama că relaţia anterioară (4) a fost 

stabilită pentru condiţia de limită a frecării pânzei în 

tăietură, atunci aceasta va deveni: 
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;
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rezultă             lmax = 2[(2Rmin – 4g
2
)]

1/2
 (5) 

sau 

 
g

gl
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8
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 (6) 

Relaţiile (5) şi (6) sunt relaţii de stabilire a razei 
minime de tăiere pentru o pânză cu o anumită lăţime l şi 
care realizează o grosime a tăieturii g, respectiv sunt relaţii 
de verificare, şi nu de dimensionare.  

Această relaţie poate fi exemplificată, punând în 
tabelul 1 cele două dimensiuni, lăţimea şi grosimea pânzei, 
şi calculând raza de curbură a tăieturii corespunzătoare 
fiecarei grupe de valori. 

 

Tabelul 1. Influenţa dimensiunilor pânzei asupra razei de curbură a tăieturii 

Lăţimea pânzei 

[mm] 

Raza de curbură pentru grosimea pânzei [mm] 

1.3 1.6 1.8 2 

6 5.24 0.24 –12.48 –40.96 

8 9.24 8.24 3.52 –8.96 

10 13.24 16.24 19.52 23.04 

12 17.24 24.24 35.52 55.04 

20 33.24 56.24 99.52 183.04 

25 43.24 76.24 139.52 263.04 

30 53.24 96.24 179.52 343.04 

35 63.24 116.24 219.52 423.04 

40 73.24 136.24 259.52 503.04 

50 93.24 176.24 339.52 663.04 

60 113.24 216.24 419.52 823.04 

80 153.24 296.24 579.52 1143.04 

100 193.24 376.24 739.52 1463.04 

120 233.24 456.24 899.52 1783.04 

 
Valorile din tabelul de mai sus pot fi reprezentate 

grafic, aşa cum se observă în figura 5. 
 

 

Fig. 5. Influenţa dimensiunilor pânzei asupra razei de curbură a tăieturii. 
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4. EXEMPLU DE CALCUL ŞI CONCLUZII 

Pe un ferăstrău-panglică este montată o pânză cu 

grosimea de 1 mm, ceapraz prin îndoire cu 0,2 mm pe o 

parte şi o lăţime de 20 mm. Să se verifice dacă o piesă cu 

raza de curbură de 50 mm se poate prelucra în siguranţă. 

Pentru stabilirea cerinţei, se verifică relaţia razei 

minime de curbură, respectiv relaţia (5). După efectuarea 

calculelor rezultă Rmin=35,2 mm, ceea ce înseamnă că o 

rază de 50 mm se poate prelucra în siguranţă. Dacă s-ar 

folosi relaţia simplificată indicată de Năstase, respectiv 

relaţia (1), se va obţine Rmin=240 mm, ceea ce înseamnă că 

răspunsul la cerinţa problemei ar fi negativ.  

Diferenţele foarte mari între cele două rezultate 

obţinute arată că relaţiile simplificate pot provoca grave 

erori de apreciere. De aceea, se recomandă să se 

folosească relaţia (5) prezentată în lucrare. Această relaţie 

este demonstrată matematic şi ţine seama de caracteristicile 

dimensionale ale pânzei-panglică. 
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