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RECAPITULARE 

 

Proiect-ora a doua 

Realizarea unui produs  util/decorativ din materiale metalice (se pot folosi și alte 

materiale din cele studiate sau un material la alegere) 

 

Activități:  

- organizarea locului de muncă în funcție de criterii ergonomice;  

- realizarea practică și decorarea produsului;  

- respectarea normelor specifice de sănătate și securitate în muncă; 

 -calculul prețului de vânzare;  

-discuții privind domeniile profesionale specifice materialelor metalice, din prezent și viitor. 

          Organizarea locului unde veți realiza produsul, se va face pe criterii 

ergonomice, astfel încât efortul depus de voi să fie minim, să efectuați un număr 

redus de mișcări, să aveți o poziție corectă a corpului în timpul lucrului, să puteți 

folosi ambele mâini. Activitatea se poate desfășura la școală, individual, sau acasă, 

de aceea este important să vă adaptați la condițiile existente. Nu aglomerați masa de 

lucru cu unelte sau materiale. Mențineți ordinea și curățenia în permanență. 

Asigurați-vă că sunt îndeplinite și cerințele unui microclimat sănătos. Dacă lucrați acasă, alegeți  pentru 

lucru, un loc mai puțin folosit de ceilalți membri ai familiei pentru a nu vă deranja reciproc în timpul 

activităților.  

       Realizarea practică și decorarea produsului. 

       Folosind fișa tehnologică întocmită în prima ora de curs, veți avea pregătite  

materialul și sculele/dispozitivele necesare realizării produsului ales. 

       Veți studia cu atenție desenul tehnic/schița produsului și veți executa operațiile 

în ordinea specificată în fișa tehnologică, folosind sculele/dispozitivele necesare 

fiecărei operații.  

      Cereți ajutorul profesorului și verificați împreună cu acesta corectitudinea 

realizării operațiilor din fișa tehnologică. 

      După ce ați realizat produsul final stabiliți soluții de decorare a acestuia. Pentru 

decorare puteți alege metoda care se potrivește cu destinația produsului, materialele 

folosite, cele pe care le aveți la îndemână, dar și care vă reprezintă personalitatea.  

Respectarea normelor specifice de sănătate și securitate în muncă: 

-Folosiți cu atenție orice unealtă sau dispozitiv de lucru. Uneltele/dispozitivele cu lama tăietoare le veți 

așeza cu grijă, cu lama în jos. Nu verificați niciodată cu mâna, dacă sunt ascuțite. La fel procedați și pentru 

cele cu vârful ascuțit.  Atenție, dacă folosiți materiale din tablă, marginile tăiate pot provoca răni.  
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Material suport propus de:  

-Folosiți mănuși, șorț, ochelari de protecție, dacă este necesar.  

-Dacă folosiți unelte acționate electric, este obligatoriu să fiți supravegheați de un adult (profesorul dacă 

lucrați în clasă, un părinte dacă lucrați acasă). 

-Păstrați distanța în sala de clasă, pentru a evita rănirea colegilor dar și pentru a evita posibila contaminare.  

- Păstrați curățenia la locul de muncă, iar la finalul activității curățați locul, strângeți sculele/ dispozitivele 

folosite în timpul realizării produsului, depozitați-le la locul lor.  

       Calculul prețului de vânzare 

       Evaluarea unui produs presupune stabilirea preţului acestuia, iar valorificarea implică evidenţierea 

valorii acestuia. Cu alte cuvinte ambele noţiuni presupun cunoaşterea calităţii produsului.Calitatea 

produselor din materiale metalice înseamnă: 

- aspect plăcut, suprafaţă netedă, nedeformată, fără lovituri, fisuri, zgârieturi, exfolieri; 

-caracteristici ce influenţează funcţionarea (rezistenţa mecanică, rezistenţa la coroziune, calitatea 

suprafeţei); 

      Preţul  reprezintă suma de  bani pe care cumpărătorul o plăteşte pentru achiziționarea unui produs  (Pp); 

Preţul de vânzare este dat de suma dintre costul de producţie (Cp-cheltuieli cu materii prime şi 

materiale, utilaje, energie, manoperă, transport) şi profit (p-valoarea câştigului obţinut). 

      Calculați un preț de vânzare pentru produsul realizat de voi utilizând 

formula:  

      Preţul de vânzare = Costul de producție + Profit  

Estimați valoarea în lei pentru materialele folsite, pentru munca depusă de voi, 

iar profitul să fie cel puțin 20% din prețul de vânzare. Înscrieți prețul produsului 

vostru pe o etichetă.  

      Discuții privind domeniile profesionale specifice materialelor metalice, din prezent și viitor 

      Pornind de la obiectele din materiale  metalice care sunt în jurul nostru, putem să identificăm domenii 

profesionale care utilizează cu preponderență materiale metalice, precum: electrotehnică, electronică, 

energetică, construcții metalice, transporturi etc. Profesii specifice materialelor metalice sunt: mecanic auto, 

miner, inginer mecanic, metalurg, constructor etc. 

      Una dintre tehnologiile avansate care are la bază prelucrarea prin adăugare de 

material folosește un model 3D virtual al piesei, pe care îl transformă într-unul fizic cu 

ajutorul imprimantelor 3D de metale. Cu ajutorul acestei imprimante se pot realiza 

piese, componente metalice complexe, pentru industria medicală (biomaterialele pentru 

proteze, implanturi dentare etc), aerospațială, arhitectură etc.  

Găsiți informații de actualitate.  

 


