Laboratorul de Prelucrări Convenţionale (LOPIFO)
Laboratorul este destinat execuţiei de repere special din microproducţia de implanturi şi
proteze. Deasemenea în cadrul laboratorului se pot desfăşura operaţii de acoperire chimică sau
electro-chimică pe suprafaţa pieselor de implantare. În acelaşi timp în cadrul laboratorului îşi
desfăşoară activitatea studenţii şi cadrele didactice din cadrul specializării de Inginerie
Medicală precum şi de la alte specializări ale facultăţii.
Activităţi de cercetare şi de microproducţie
• Prelucrări mecanice speciale, pe maşini unelte convenţionale: prelucrarea prin rectificare
a filetelor cilindrice şi conice pe dispositive complexe, prelucrarea şuruburilor de fixare
pentru implanturi maxilo-faciale;
• Studiul unor tipuri de acoperiri chimice şi electro-chimice precum şi tratamente de
suprafaţă: curăţare şi lustruire chimică, anodizare, depunere electrolitică de oxizi şi săruri,
sablare cu jet de alice ceramic sau cu pulberi metalice;
• Prelucrarea unor repere din componenţa trusei de implanturi maxilo-faciale şi a
Distractorului extern;
• Prelucrarea unor repere din programul de certificare a unor noi tipuri de implanturi;
• Operaţii de ajustare şi asamblare finală, verificări dimensionale, testări.
Activităţi didactice
Fabricaţia dispozitivelor medicale – Studii de licenţă în cadrul programului de specializare
Inginerie Medicală;
Pregătire practică pentru studenţii specializării de Inginerie Medicală.
Echipamente de prelucrare şi sisteme de măsură
Strung universal 16 B 05 P
Distanţa maximă între vârfuri:
500 mm;
Diametrul maxim de prindere:
• peste ghidaje 200 mm;
• peste sania transversala
130 mm;
• în universal 200mm.
Sistem de acţionare: cutie de
viteze mecanică.
Freză universală pentru
sculărie FU 12 BL
Cursa mesei XYZ:
320x125x300 mm;
Turaţia maximă a arborelui
principal: 490 rpm;
Turaţia maximă a capului de
frezare rapidă: 500 rpm;
Conul de fixare al sculelor:
ISO30;
Menghină rotativă simplă şi
menghină rotativă în trei axe;
Sistem de acţionare: transmisie
prin curele în trepte.

Hotă absorbantă pentru
evacuarea gazelor toxice cu
ventilator VORTICE LINEO
125 VO

Instalaţie pentru acoperiri
electrochimice DRB-ECO
4 cuve de lucru
Curent maxim de lucru: 5A cc

Polizor dublu tip ASB 150
Turaţia maximă: 2850 rpn;
Diametrul maxim al pietrei:
150 mm;
Echipament de şlefuit MINI 1
cu disc impregnat
Diametrul maxim al discului:
160 mm;
Şubler digital 150 mm
Set micrometre de interior 550 mm şi exterior 0-25 mm
Lupă de atelier cu lumină
circulară
Set complet de scule pentru
lăcătuşerie

