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Motto : “Cei mai puternici ochelari din lume sunt ochii unui om care se priveşte pe sine 

însuşi” 
Alexander Pope - poet și eseist Londra, Regatul Unit (1688-1744) 

 

 

 

 

Prefață 

 

Cuvântul autorilor 

Prof.Dr.Ing.Ec. Luminița Cristina PIRĂU, Prof. Univ. Dr.Elena Maria PICĂ 

Prezenta carte se adresează personalului cu pregătire în specializarea de “Tehnician 

optometrist”, care utilizează echipamentele specifice în optica medicală, pentru realizarea de 

măsurători dioptrice ale ochiului şi ale lentilelor de corecție pentru ochelari, pentru cunoaşterea 

amănunţită a echipamentelor, a metodelor, a variaţiilor normale ale caracteristicilor sistemelor 

controlate şi a anomaliilor posibile. Materialul acoperă necesarul de cunoștințe pe care trebuie să 

le stăpănească un “Tehnician optometrist”. 

Tehnicienii optometriști sunt interesați în special de capitolele privind caracterizarea 

echipamentelor folosite în optica medicală, din categoria aparatelor optico - mecanice (epiproiector, 

frontifocometru=lensmetru=focimetru, interferometru, sferometru, microscop), a echipamentelor 

optometrice - oftalmice (oftalmoscop, retinofot, stereomicroscop, autorefractometru, sinoptofor), a 

instrumentelor optice (lunetă, telescop, lupă), realizarea diferitelor operații caracteristice 

aparaturii folosite, cu privire la diverse operaţii de curăţare și întreținere (reglaje periodice), 

operaţii de stocare, identificarea stării tehnice a echipamentelor și transmiterea și menținerea 

legăturii între cabinetul de optică medicală şi unităţile de service specifice, pentru remedierea 

defectelor echipamenetelor folosite. 

Unele aspecte prezentate, cum ar fi utilizare substanțelor de curățare și întreținere fac din 

optică medicală ecologică, protecția mediului, o componenetă indispensanbilă. 

Cartea dorește să ușurere accesul tehnicianului optometrist și de ce nu şi a studentului de la 

master, secția de Inginerie Medicală, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la noțiunile de 

optică medicală utile în profesie, prezentând o selecție de astfel de cunoștințe, scutindu-i de efortul 

de a căuta în mai multe manuale, lucrări ştiinţifice și site-uri. Un număr mare de figuri, tabele și 

anexe au fost introduse cu scopul de a face textul mai ușor inteligibil și de a permite conceperea de 

teste specifice aspectelor respective. 

De asemenea, se prezintă legătura care există între cabinetul de optică medicală şi unităţile 

de service specifice, pentru remedierea defectelor echipamenetelor folosite, prin efectuarea de 

raportări periodice a stării de funcţionare a echipamentelor, formularea corectă a problemelor 

apărute, precum și promptitudinea anunţării unităţii service, de către cabinetul de optică medicală și 

rezolvarea de către unitățile service, distribuitor sau chiar de cabinetele de optică medicală a 

problemelor semnalate. 

Autorii aduc mulțumiri domnilor recenzori, precum și editurii pentru îndrumările și 

observațiile pertinente efectuate. Autorii solicită observațiile critice ale cititorilor, pentru a le lua în 

considerare la îmbunătățirea unei viitoare ediții. 
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Cuvântul referenților 

Prof. Univ. Dr. Vistrian MĂTIEȘ 

Cartea se adresează tehnicienilor optometriști dar, este deopotrivă utilă studenților de la secția de 

Inginerie medicală, programele de studii de licență și masterat, de la Universitatea Tehnică din 

Cluj Napoca. De asemenea, cartea este o adevărată interfață între cabinetele de optică medicală și 

unitățile de service. Rezultat al unei temeinice documentări și analize a literaturii de specialitate, 

sunt relevante cele 254 titluri bibliografice, cartea este structurată pe patru capitole. 

În capitolul 1-Caracterizarea echipamentelor folosite în optica medicală de tehnicianul 

optometrist, sunt analizate constructiv - funcțional: aparatele optomecanice, echipamentele 

optometrice-oftalmice, instrumentele oftalmice, mașinile și utilajele specifice, precum și SDV-

urile dedicate din domeniu. În acest capitol o atenție deosebită este acordată mașinilor unelte cu 

comandă numerică (CNC). Cerințele privind precizia și deopotrivă productivitatea în procesul de 

fabricație nu pot fi satisfăcute decât prin utilizarea unor astfel de echipamente. Realizarea și 

exploatarea acestor echipamente se bazează pe principiile și metodologia specifice mecatronicii, 

tehnologia sec.XXI.  

Capitolul 2 întitulat Identificarea stării tehnice a echipamentelor specifice, utilizate de 

tehnicianul optometrist este consacrat detalierilor privind elaborarea documentației tehnice pentru 

aparatele, sistemele și echipamentelor specifice domeniulu. 

Capitolul 3-Realizarea diferitelor operații caracteristice aparaturii folosite în optica medicală de 

către tehnicianul optometrist, integrează detalii specifice problemelor privind mentenanța 

dispozitivelor, aparatelor și mașinilor specifice domeniului. 

Capitolul 4-Remedierea defectelor de către unităîile de aervice, este consacrat explicitărilor 

privind defectele majore ale echipamentelor specifice, utilizate în optica medicală de către 

tehnicianul optometrist. De asemenea, sunt detaliate protocoalele specifice privind colaborarea 

dintre cabinetele de optică medicală și unitațile de service. Lucrarea are o acentuată notă 

interdisciplinară. Abordările specific reclamă cunoștințe din domeniile: mecanică, electronică, 

informatică, optică, chimie, biologie, tehnologii dedicate etc. 

Partea grafică (scheme constructive, schițe, poze etc.) integrată în cuprinsul lucrării și în anexe 

facilitează înțelegerea problematicii dezvoltate în conținutul lucrării. Având în vedere conținutul 

tehnico-știintific precum și forma de prezentare recomand cu căldură tipărirea acestei lucrări. 

 

Prof. Univ. Dr. Eugen CULEA 

Lucrarea se adresează personalului care lucrează în cabinetele de optică medicală, furnizând 

informații extrem de utile legate de proiectarea, construcția și modul de operare al echipamentelor 

disponibile în asemenea cabinete. Această lucrare reprezintă un excelent material didactic pentru 

pregătirea tehnicienilor optometriști. Lucrarea este, de asemenea, foarte utilă și pentru personalul 

din unițățile ce asigură service-ul unor asemenea echipamente, personal pentru care asigură 

informații utile legate de întreținerea și depanarea echipamentelor optice. Nu în ultimul rând, 

avem de-a face și cu un material didactic foarte util studenților de la secțiile de inginerie medicală 

(licență, master). 

Lucrarea este structurată pe 4 capitole. Primul capitol se intitulează Caracterizarea 

echipamentelor folosite în optica medicală de tehnicianul optometrist. Aici sunt prezentate 

caracteristicile de construcție și funcționare ale unor instrumente, aparate și echipamente 

optomecanice și optometrice, ale unor mașini unelte folosite la prelucrarea componentelor optice 

precum și ale unor scule și dispozitive de verificare specifice domeniului de optometrie. Ținând 

cont de precizia ridicată care se cere în acest domeniu precum și de cerințele legate de o 
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productivitate ridicată necesară în fabricația echipamentelor optometrice, se acordă deosebită 

atenție prezentării mașinilor unelte cu comandă numerică și metodologiei mecatronicii utilizate în 

optometrie. 

Capitolul 2 se intitulează Identificarea stării tehnice și a echipamentelor specifice utilizate de 

tehnicianul optometrist. Aici se face o prezentare a modului în care se realizează documentația 

tehnica pentru echipamentele, sistemele și aparatele optometrice și a modului în care se face 

evaluarea stării tehnice a echipamentelor optometrice. În acest capitol sunt prezentate elemente de 

desen tehnic specifice domeniului optometriei. 

Capitolul 3 se intitulează Realizarea diferitelor operații caracteristice folosirii î optica medicală 

de către opticianul optometrist, face o prezentare a problemelor de mentenanță specifice 

echipamentelor, sistemele și aparatele optometrice. Astfel, asunt prezentate informații legate de 

curățarea și depozitarea instrumentelor optometrice, precum și de stocarea datelor experimentale 

obținute prin optometrie. 

Capitolul 4 se intitulează Remedierea defectelor de către unitățile de service face o prezentare a 

celor mai importante defecte ce apar la echipamente, sisteme și aparate optometrice. Sunt 

prezentate de asemenea, principiile protocoalelor de colaborare dintre cabinetele de optică 

medicală și unitățile service dedicate domeniului. 

Un factor ce vine să asigure calitatea superioară a lucrării analizate este constituit de documentare 

laborioasă, riguroasă, care a stat la baza elaborării acesteia dovedită de cele 254 titluri 

bibliografice consultate și citate de autori. Bibliografia prezentată, evidențiază caracterul 

multidisciplinar al lucrării care integrează și sintetizează elemente de fizică (mecanică, optică), 

chimie, biologie, dar și de inginerie (mecanică, electronică, tehnologii dedicate) și informatică. Nu 

în ultimul rând trebuie remarcate elementele de grafică ale lucrării care sunt foarte reușite și 

facilitează înțelegerea conținutului lucrării. 

Ținând cont de aspectele remarcate, consider că lucrarea Intreținerea echipametelor folosite în 

cabinetul de optica medicală elaborată de Luminița Cristina Pirău și Elena Maria Pică este extrem 

de utilă pentru pregătirea specialiștilor din domeniul optometriei, constituind un instrument 

didactic valoros pentru pregătirea acestora și, în consecință, recomand editarea acesteia. 

 

Șef Lucr. Dr. Iacob-Liviu SCURTU 

Această lucrare se adresează tehnicienilor optometriști dar, fiind utilă studenților de la secția de 

Inginerie medicală, programele de studii de licență și masterat, de la Universitatea Tehnică din 

Cluj Napoca.  

În capitolul 1 al lucrării sunt prezentate detaliat echipamentele utilizate în optica medicală de către 

tehnicianul optometrist, mașinile unelte utilizate la prelucrarea diferitelor componente optice și 

noțiuni despre SDV-urile utilizate în optica medicală.  

Capitolul 2, conține noțiuni despre întocmirea documentației tehnice de reprezentare precum și 

noțiuni despre identificarea stării tehnice a echipamentelor specifice. În prima parte a capitolului 

sunt prezentate amănunțit normele și regulile de reprezentare în desenul tehnic, accentuându-se 

realizarea desenului de execuție și a desenului de ansamblu. Pentru o mai bună înțelegere sunt 

prezentate exemple cu scheme funcționale și desene tehnice ale unor ansambluri și componente 

utilizate în optica medicală.  

Capitolul 3 prezintă noțiuni și modalități de curățare ale instrumentelor utilizate în optica 

medicală, operații de depozitare a aparaturii și a instrumentelor și operații de stocare a datelor 

experimentale.  
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În capitolul 4 sunt prezentate defectele majore ale echipamentelor specifice, utilizate în optica 

medical de către tehnicianul optometrist, precum și remedierea defectelor la unități specializate 

sau eliminarea aparaturii neconforme. 

Elaborarea acestei lucrării s-a realizat după consultarea unei ample bibliografii din tematica 

descrisă în lucrare, prin prezentarea grafică de exemple, care să ușureze înțelegerea funcționării și 

utilizării aparaturii descrise.  

Consider că lucrarea: Întreținerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală, 

elaborată de Dr.ing.ec. Luminița Cristina PIRĂU și Prof.em.dr. Elena Maria PICĂ, îndeplinește 

cerințele impuse și este potrivită pentru pregătirea specialiștilor din domeniu respectiv. Lucrarea 

va consitui un real suport, atât pentru studenți, ca  de exemplu, pentru studentii de la master secția 

de Inginerie Medicală, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cât și pentru specialiștii din 

domeniul aparaturii opto-mecanice și în consecință, recomand editarea lucrării. 
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Introducere 

 

 

Un cabinet de optică medicală este dotat cu echipamente specifice, utilizate de tehnicianul optometrist, 

echipamente care, necesită verificare, întreţinere şi asigurare a funcţionării în vederea realizării de măsurători 

dioptrice ale ochiului şi ale lentilelor de corecție pentru ochelari. 

Principiul de bază în ceea ce priveşte testarea îl reprezintă, cunoaşterea amănunţită a echipamentelor, 

a metodelor, a variaţiilor normale ale caracteristicilor sistemelor controlate şi a anomaliilor posibile.  

Pentru mărirea (performanţelor) capacităţilor examinatorului, “Tehnicianul optometrist”, care, în 

final decide asupra rezultatelor obţinute sunt utilizate instrumente și dispozitive specifice corespunzătoare. 

În acest sens, tehnicianul optometrist se ocupă cu examinarea pacienţilor cu acuitate vizuală 

deficitară, prescrierea şi montarea ochelarilor de corecţie şi a lentilelor de contact, acordarea consultaţiilor cu 

privire la utilizarea acestora, asigurând și întreţinerea echipamentelor specifice, prin identificarea stării 

tehnice a echipamentelor, reglarea şi remedierea defectelor echipamentelor, respectiv asigurarea remedierii 

defectelor majore, de către unităţile de service. 

 

Prezenta carte cu titlul: “Întreţinerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală”, 

abordează problemele elaborate pe baza standardului de pregătire profesională al calificării “Tehnician 

optometrist”, din domeniul Mecanică, Nivel 3 avansat, în conformitatea Curriculum-ului aferent acestei 

calificări [93] și de ce nu și pentru disciplina “Tehnici și echipamente pentru explorări funcționale”, 

Specializarea Științe inginerești Aplicate în Medicină, Nivelul de studii de Master (în cercetare), 

Universitatea Tehnică. Cartea se extinde pe patru capitole. 

 

Capitolul întâi, intitulat “Caracterizarea echipamentelor folosite în optica medicală”, prezintă o 

clasificare a echipamentelelor folosite în optică, în aparate optico - mecanice (epiproiector, 

frontifocometru=lensmetru=focimetru, interferometru, sferometru, microscop), echipamente optometrice - 

oftalmice (oftalmoscop, retinofot, stereomicroscop, autorefractometru, sinoptofor), instrumente optice (lunetă, 

telescop, lupă). Pentru fiecare echipament specific se descriu părţile componente şi principiile de funcţionare 

ale echipamentelor respective. 

În continuare, sunt prezentate corpurile de iluminat ale echipamentelor folosite, precum și în cabinetele 

de optică medicală. 

Pentru obținerea ochelarilor sunt utilizate unele mașini și utilaje, precum, maşini de prelucrat conturul 

lentilelor, maşini pentru montajul ochelarilor și de asemenea SDV-uri specifice. Pentru fiecare dintre acestea se 

descriu părţile componente şi principiile de funcţionare. 

 

Capitolul doi, se intitulează “Identificarea stării tehnice a echipamentelor” și are în vedere analizarea 

documentaţiei tehnice specifice echipamentelor folosite (desene de ansamblu, desene de execuţie, scheme 

funcţionale, scheme de montaj), cu descrierea și înterpretarea simbolurilor și semnelor utilizate. 
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De asemenea, se tratează verificarea stării de funcţionare, specifice echipamentelor, în ceea ce privește 

etapele de verificare, precum și caracteristicile verificate, cu referire și la dispozitivele / aparatele auxiliare de 

verificare, perioade de verificare, teste specifice. 

 

Capitolul trei, intitulat “Realizarea diferitelor operații caracteristice aparaturii folosite”, analizează 

diverse operaţii de curăţare, accentuându-se asupra tipurilor de operaţii de curăţare, descrierea operațiilor de 

curațare, a etapelor de lucru în procesul de curățare, materiale şi produse de curăţare utilizate pentru 

echipamentele specifice în optica medicală, precum și unelte, dispozitive / aparate, folosite în procesul de 

curățare. Pentru operaţiile de curăţare sunt prezentate avantajele şi dezavantajele corespunzătoare. 

De asemenea, sunt prezentate diverse operaţii de întreţinere (reglaje periodice), cu descrierea 

operațiilor de întreținere, a etapelor de lucru în procesul de întreținere, materiale şi produse de întreținere 

utilizate pentru echipamentele specifice din optica medicală, precum și unelte, dispozitive / aparate, folosite în 

procesul de întreținere. Pentru operaţiile de întreținere sunt prezentate avantajele şi dezavantajele 

corespunzătoare. 

Sunt abordate operaţii de stocare / depozitare pentru echipamentele specifice din cabinetele de optică 

medicală, accentuându-se asupra condiţiilor tehnice impuse depozitării echipamentelor specifice, variante de 

operaţii de stocare, prin descrierea modurilor de stocare, precum și a avantajelor şi dezavantajelor modalitaților 

de stocare / depozitare. 

Nu sunt omise nici metodele de stocare a datelor experimentale furnizare de aparatura specifică, din 

optica medicală, prin prezentarea condiţiilor tehnice impuse stocării datelor experimentale, variante de 

operaţii de stocare, cu descrierea acestora, avantajele şi dezavantajele metodelor de stocare a datelor 

experimentale obținute. 

 

Capitolul patru, ultimul capitol, se intitulează “Remedierea defectelor de către unitățile de service” și 

tratează defectele majore specifice ale echipamentelor, cu precizarea tipurilor de defecte, clasificarea, 

descrierea, cauzele apariţiei defectelor, precum și unele variante de remediere.  

Se prezintă și “Legătura existentă dintre cabinetul de optică medicală și unitățile service”, privind 

remedierea defectelor echipamentelor specifice, folosite de “Tehnicianul optometrist”, raportarea periodică 

a stării de funcţionare a echipamentelor, formularea corectă a problemelor apărute, promptitudinea anunţării 

unităţii de Service, de către cabinetul de optică medicală și remedierea defectelor echipamentelor, de către 

unitățile service. 

Cartea, dorește să ușurere accesul specialistului optometrist la noțiunile de optică medicală utile în 

profesie, adunând în 351 pagini, o selecție de astfel de cunoștințe, scutindu-i de efortul de a căuta în mai multe 

manuale sau alte materiale informative. Un număr mare de figuri, tabele și anexe au fost introduse cu scopul de 

a face textul mai ușor inteligibil și de a permite conceperea de teste specifice pentru aspectele respective. 
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Capitolul 1. Caracterizarea echipamentelor folosite în optica medicală de tehnicinul optometrist 

 

“Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni.”, Iuliu Haţieganu 

 

 

1.1. Generalități  

Capitolul “Caracterizarea echipamentelor folosite în optica medicală”, cuprinde două subcapitole. 

În primul subcapitol se prezintă “Echipamentele folosite în optica medicală” de către Tehnicianul 

optometrist și anume Aparate optico - mecanice (epiproiector, frontifocometru=lensmetru=focimetru, 

interferometru, sferometru, microscop), Echipamente optometrice - oftalmice (oftalmoscop, retinofot, 

stereomicroscop, autorefractokeratometru, sinoptofor), Instrumente optice ((a) lunete, telescoape, lupe; b) 

corpuri de iluminat), privind descrierea părţilor componente, precum şi a principiilor de funcţionare [39, 42, 

48, 8]. 

În cel de-al doilea subcapitol “Mașini și utilaje” se prezintă Maşini de prelucrat conturul lentilelor, 

Maşini pentru montajul ochelarilor, cu referire la descrierea părţilor componente, precum şi a principiilor de 

funcţionare a unor mașini, ca de exemplu: Weco, Zeiss, Topcon, Nidek, Rodenstock, Canon, Reichert, Briott, 

Essilor, Takubomtic, Medop, Huvitz. 

Atât pentru echipamentele specifice, cât și pentru mașinile și utilajele, utilizate în procesul de 

confecționare a ochelarilor sunt necesare “SDV-uri specifice”, pentru care se descriu părţile componente, 

precum şi principiile de funcţionare. 

 

 

1.2. Echipamentele folosite în optica medicală de tehnicianul optometrist 

“Înțelepciunea este puterea de a avea timpul și cunoștințelor noastre la buna folosință.”, Thomas J. Watson 
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1.2.1. Aparate optico - mecanice 

 “Cine se grăbeşte cu anamneza, întârzie cu diagnoza”, Citapedia 

1.2.1.1. Epiproiectorul 

Epiproiectorul, este un aparat optico-mecanic, Figura 1.1. (a) - (b), utilizat pentru proiectarea pe un 

ecran a imaginilor mărite și reale a unor obiecte transparente (diapozitive, filme) sau opace (scheme, desene, 

pagini de carte, fotografii). Proiectate pe un ecran, obiectele sunt astfel așezate încât imaginea răsturnată 

dată de acesta să apară în poziție verticală [89]. 

Aparatul este o combinație de oglinzi, lentile, prisme, formând un ansamblu unitar, destinat 

observării și măsurării unor mărimi optice și care cumulează deci, proiecția obiectelor transparente cu 

proiecția obiectelor opace.  

Părți componente: 

Părțile componente ale epiproiectorului, Figura 1.1. (b): 

  
(a) (b) 

Fig.1.1. Epiproiector: (a) Model;  (b) Părți componente [140]  
 

  

(a) (b) 

1 Obiectiv  8 Picioare de înclinare-ajustare 
2 Receptor IR (infraroșu) 9 Inelul de focalizare 

3 Tastatura 10 Capac lampă 

4 Conexiuni de intrare/ieșire  11 Ventilare (evacuare) 
5 Priză 12 Port de blocare Kensington 

6 Difuzor 13 Ventilare (admisie) 

7 Protecție obiectiv   

8 Picioare de înclinare-ajustare   

Fig.1.2. Părți component epiroiector: (a)  Epiproiector - față; (b) Epiproiector – spate [89, 138, 139]   

 

– sursa de lumină S (Figura 1,1.(b)) foarte intensă (bec electric de putere 500-1000 W sau arc 

electric, ca în cazul aparatului cinematografic); 

– o oglinda sferică M, așezată în spatele sursei S, care reflectă lumina către obiectul O; 
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– condensorul C, care reprezintă un sistem de lentile de distanță focală mică. Lentilele se așază 

foarte aproape de sursa de lumină, astfel încât întregul obiect de proiectat să fie bine iluminat. 

Deoarece pe condensor cade un fascicul larg de lumină, ce trebuie corectat foarte bine de aberația de 

sfericitate. Din acest motiv, acesta se construiește din două lentile plan convexe așezate ca în Figura 1.1. (b); 

– obiectivul de proiecție Ob, care formează imaginea obiectului pe ecran și care, de asemenea, 

trebuie să fie corectat de aberații. Un obiectiv de proiecție bun se apropie în ceea ce privește caracteristicile 

sale de un obiect fotografic. 

O descriere amănunțită a părților componente este prezentată în Figura 1.2. 

Principiul de funcționare: 

Pentru a obține imagini cât mai luminoase, proiectoarele sunt prevăzute cu becuri foarte puternice a 

căror supraîncălzire este evitată printr-o instalatie de răcire (ventilație). Pentru o iluminare uniformă a 

diafilmului sau a foliei, lumina retroemisă a lămpii este focalizată cu ajutorul unei oglinzi concave, iar apoi 

este transformată în fascicul paralel utilizând o lentilă condensor. În fața lentilei obiectiv, razele sunt deviate 

cu 90º , cu ajutorul unei oglinzi. 

Pentru o schiță sau test, dimensiunile nu trebuie să mai mari de 15/15 cm, pentru a intra în 

focalizarea clară a aparatului de proiecţie (epiproiectorul), care se lipește pe un suport de carton, după care se 

proiectează pe ecran, Figura 1.3. 

Dimensiunile imaginii și distanța de proiecție sunt stabilite prin calcul și introduse în tabele, în 

funcție de dimensiunea pe diagonală a ecranului. 

  

(a) (b)   

Fig.1.3. Principiul de funcționare epiproiector: (a) Dimensiunile  testului; (b) Dimensiunile imaginii și 
distanța de proiecție: D distanța de proiecție; Hd,decalaj; H și W dimensiunie ecranului [89, 139, 140] 

1.2.1.2. Frontifocometrul / focimetru / lensmetrul  

Frontifocometru / focimetru / lensmetru, Figura 1.4., este un aparat optico-mecanic, pentru 

măsurarea diferitelor tipuri de lentile oftalmice, prin care se verifică poziţia centrului optic, iar centrul optic 

al unei lentile este acel punct prin care trece axa optică, punct care are proprietatea, că orice rază de lumină 

ce trece prin acesta, nu va fi deviată. 

Linia ochelarilor, este dreapta care uneşte centrele optice ale celor două lentile. 

La execuţia ochelarilor este foarte importantă studierea dimensiunilor de bază ale acestuia, în 

concordanţă cu aspectele faciale pentru a pregăti cea mai bună soluție pentru fiecare pacient în parte.  

Verificarea lentilelor pentru ochelari. Parametrii principali ai lentilelor de ochelari sunt:  

• puterea lentilei, respectiv puterea prismatică,  

• factorul de transmisie şi  
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• diametrul conturului.  

Puterea unei lentile se poate verifica cu ajutorul unui frontifocometru/focimetru/lensmetru. 

Aparatele de verificat trebuie să aibă anumite precizii, în sensul că pentru măsurarea puterii până la 6,00 dpt 

(dioptrii), frontifocometrul să aibe eroarea de măsurare tolerată de +/- 0,03 dpt, respectiv puteri între 6,50 dpt 

şi 12,00 dpt, eroarea tolerată a aparatului să fie de +/- 0,06 dpt (dioptrii).  

Frontifocometrul/lensmetrul se foloseşte pentru determinarea puterii dioptrice la centrul lentilelor cu 

axe simetrice şi astigmatice, precum şi a combinaţiilor, în intervalul +/- 25,00 dpt; de asemenea, se pot 

determina direcţiile principale ale lentilelor astigmatice, precum şi acţiunea prismatică între 0,00 şi 6,50 dpt 

şi direcţia razei lentilelor prismatice.  

Pentru aprecierea defectelor materialului şi de suprafaţă, lentila pentru ochelari este împărţită în trei 

zone de control circulare concentrice: zona 1 cu centrul geometric cu diametrul de 30 mm; zona 2 cu 

diametrul exterior mai mic sau egal cu 64 mm şi zona 3 cu diametrul exterior egal cu cel nominal.  

Lentilele pentru ochelari se execută în trei grupe de calitate. Striurile vizibile cu ochiul liber nu se 

admit în zonele de control 1 şi 2. În zona 3 se admit striuri numai în interiorul unui sector de cerc, 

corespunzător unui unghi de 150°. Bulele şi punctele de suprafaţă sunt în funcţie de zonă şi de grupe de 

calitate. Controlul defectelor de material, de suprafaţă şi de margine se face cu ochiul liber, la o distanţă de 

25 cm, prin observarea la limita dintre regiunea luminată şi regiunea întunecată. Iluminarea lentilei trebuie să 

fie în limitele 350 … 380 lx (lucși = gradul de iluminare al unei suprafeţe). Controlul zgârieturilor se face 

rotind uşor şi înclinând lentila într-o parte şi alta. Lăţimea zgârieturilor, diametrele punctelor şi ale bulelor se 

pot măsura cu un microscop de măsurat, cu grosisment de 40 … 100 X. 

Părți componente: 

Frontifocometrul/focimetrul/lensmetrul manual are următoarele părți componente, Figura 1.4: 

 

Fig.1.4. Frontifocometru / lensmetru manual; Părți componente:  

 (1) Întrerupător; (2) Inel de reglare a ocularului; (3) Inelul transportorului; 

(4) Suport prismă; (5) Suport lentilă; (6) Oprire obiectiv; (7) Masă pentru lentile; (8) Roată axială;    
(9) Pârghie de fixare a obiectivului; (10) Pârghie de marcare a axei; (11) Manetă de reglare a mesei 

obiectivului; (12) Cutie de celule (baterii); (13) Buton de alimentare cu dioptrii; (14) Manetă de 

blocare a înclinării [72, 127] 
 

Puterea dioptrică a lentilei este corect măsurată atunci când testul se vede net, aceasta relevându-se 

cu putere pe rigla gradată. Lentila este centrată atunci când axa optică a acesteia coincide cu axa optică a 

aparatului. Această poziție este obținută atunci când testul ocupă poziția în centrul reticulului. Cu ajutorul 

sistemului cu tuș se vizualizează centrul, marcându-l pe lentilă. 
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O secțiune prin frontifocometru/lensmetru cu drumul razelor în front prin aparat este prezentată în 

Figura 1.4. (a). 

  

(a) (b) 

Fig.1.5. Frontifocometru / Lensmetru manual: (a) În secțiune:  
1. Ocular reglabil; 2. Reticulul; 3. Lentila obiectiv; 4. Telescopul Keplerian; 5. Suport obiectiv; 6. Lentilă 

necunoscută; 7. Lentilă standard; 8. Ținta iluminată; 9. Sursa de lumină; 10. Colimator; 11. Maneta de 

reglare a unghiului; 12. Tambur de putere (+20 și -20 dioptrii); 13. Buton scară prismă. 
(b) Schema de funcționare: 1. Sursă de lumină; 2. Filtru de culoare; 3. Reticulul marker; 4. Lentilă 

obiectiv de măsurare; 5. Diafragmă; 6. Prismă, dispozitiv de compensare; 7. Lentila obiectiv; 8. Reticulul 

ocularului; 9. Ocular; 10. Placă de diviziune pentru citire; 11. Oglindă de reflexie; 12. Lentilă față;          

13. Prismă cu unghi drept; 14. Lentilă spate [72, 127, 128] 
 

Principiul de funcționare: 

Lensmetrul manual cu schema prezentată în Figura 1.5.(b), este format din două sisteme optice 

coaxiale. Lumina de la (1) sursa de lumină trece prin (2) filtru de culoare pentru a lumina (3) reticulul 

markerului. Prin (4) măsurarea lentilei obiectiv și (7) a obiectivului, (3) reticulul marker își formează 

imaginea pe (8) ocular, prin (12) lentila frontală și (14) lentila din spate. În acest moment, ochiul este capabil 

să observe în mod clar imaginile (3) reticulului, (8) ocularului și (10) reticulului de citire. În timpul operației, 

se așează lentila în poziția (5) diafragmei, se întoarce și se mută axial (3) reticulul marker, astfel încât se 

obține o imagine clară. Apoi intervalul de scară afișat pe panoul de diviziune a citirii (10) este doar valoare 

numerică a dioptrului. 

De menționat că, funcționarea unui lensmetru manual se bazează pe principiul Badal. Conform 

principiului, atunci când se plasează ochiul în punctul focal al unei lentile pozitive, se poate detecta imaginea 

virtuală a unui obiect, între punctul focal anterior și lentilă păstrând același unghi vizual. 

Astfel, grafic drumul razelor luminoase la un lensmetru sunt redate în Figura 1.6., prin lentile 

convergente (a) și respectiv prin lentile divergente (b). 

  

(a)  (b)  

Fig.1.6. Drumul razelor luminoase la lensmetru: (a) Formarea grafică a imaginii prin lentile 
convergente; (b) Formarea grafică a imaginii prin lentile divergente [48, 110] 

 

Imaginea testului trebuie să se formeze la infinit pentru a putea fi văzută net prin luneta de vizare. 

Fără lentila de măsurat, condiția este îndeplinită atunci când testul este în focarul colimatorului. Posibilitatea 

măsurării puterii dioptrice a lentilei se datorează construcției frontifocometrului/lensmetrului care pune în 
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coincidență focarul lentilei colimatoare cu punctul de sprijin al lentilei de măsurat, Figura 1.6. Acest punct 

de sprijin nu este altul decât vârful dioptrului lentilei de măsurat [110]. 

În Figura 1.7. este prezentat un lensmetru automat:  

 
(a)  

  
(b) (c) 

Fig.1.7. Lensmetru automat: (a) Părți componente; (b) Părți de identificare: Față și spate;  

(c) Detaliu: zona de măsurare [125] 

 

În Figura 1.8. este prezentat principiul de funcționare a unui lensmetru automat și digital: 

 
Fig.1.8. Schema de principiu de funcționare a unui lensmetru automat și digital [19] 

 

O lentilă care are o distanță focală (f) este utilizată pentru o imagine țintă (de obicei un set de linii 

încrucișate). Utilizatorul plasează apoi lentila de ochelari (în curs de testare) în punctul focal din spatele 

lentilei (f). Razele de lumină care ies din lentila ochelarilor trec apoi într-un ocular având un reticulul intern. 

Ținta este deplasată axial simultan de către utilizator până când este focalizată cu reticulul. Apoi, apare o 

condiție când razele de lumină care ies din lentila de test de ochelari devin colimate.  

Axele unei lentile sferocilindrice pot fi aliniate prin rotirea țintei (d). Numai un set de linii țintă poate 

fi concentrat atunci când cilindrul este prezent. Pentru a focaliza grupul ortogonal de linii, lensmetrul trebuie 
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reajustat. Puterea cilindrică a lentilei este diferența dintre puterile celor două poziții de focalizare. 

Schimbarea poziției lentilei în fața diafragmei ocularului poate măsura diferitele zone ale unui obiectiv cu 

adiție progresivă. 

1.2.1.3. Interferometrul 

Interferometrul, Figura 1.9., este un aparat optico-mecanic cu care se măsoară raza de curbură a 

lentilelor și care, funcționează prin fuzionarea a două sau mai multe surse de lumină pentru a crea un model 

de interferență, care poate fi măsurat și analizat; deci “Interfer-o-meter”, sau interferometru. Modelele de 

interferență generate de interferometre conțin informații despre obiectul sau fenomenul studiat. 

De precizat că razele de curbură ale suprafețelor șlefuite se pot verifica cu următoarele aparate: 

dispozitive de rodat, șabloane la rază, comparatoare cu cadran montate cu ajutorul sferometrului și a 

calibrelor optice sferice, iar cele polisate pentru precizii mari, cu interferometrul. 

Părți componente: 

Părțile componente ale unui inferometru sunt precizate în Figura 1.9. (A) 

Principiul de funcționare: 

Interferometria este o metodă extrem de precisă pentru măsurarea variaţiilor de lungime, a 

densităţilor materialelor transparente, a indicilor de refracţie şi a lungimilor de undă. Interferometrul 

Michelson face parte din familia interferometrelor cu două fascicule. Principiul său de funcţionare este 

descris în cele ce urmează. Este prezentată și fotografia figurii de interferenţă observată pe ecranul 

translucid, Figura 1.10.(A)  

 
 

(A) (B) 

Fig.1.9. Interferometrul Michelson:  

(A) Părți componente:  (LASER), sursa Laser He-Ne; (B.R.), braț rotativ; (O1) și (O2), oglinzi plane; (P) , 
suport lentile; (B.O.), banc optic; (S.G.), suport glisant; (B.A.), bază pentru bancul optic, ajustabilă; (D), 

divizor de fascicule; (S),  șurub micrometric, prevăzut cu tambur rotativ; (L) , lentilă , având rolul de a lărgi 

spotul laser; (E), ecran  de metal, pe care se va putea observa cu ușurință figura de interferență. 
(B) Reprezentarea schematică: 1. Laserul cu He-Ne (LASER), liniar polarizat, montat pe un suport 

stabilizat; 2. Placa de bază (a), plasată pe o pernă de aer; 3. Divizorul de fascicul (b);  

4. Oglinzile plane, prevăzute  cu mecanisme de reglare fină a poziţiei (c, d); 5. Lentila sferică (e);  

 6. Ecranul translucid pentru observarea directă a figurii de interferenţă (f); 7. Camera video liniară pentru 
înregistrarea distribuţiei intensităţii  lumini în figura de interferenţă; 8. Calculatorul pe care este instalat un 

soft specializat pentru prelucrarea imaginii achiziţionate de camera video [83, 142]  

 

Conform reprezentării schematică a interferometrului Michelson, Figura 1.9. (B), un fascicul de 

lumină coerentă obţinut folosind o sursă de lumină adecvată este împărţit în două de un dispozitiv optic      

(b-divizor de fascicul). Aceste două fascicule parţiale de lumină se propagă pe drumuri diferite, sunt 

reflectate unul către celălalt, apoi sunt dirijate către detector, unde se recombină şi se suprapun.  
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(A) (B) 

Fig.1.10. Figura de interferență: (A) Fotografia figurii de interferență observată pe ecranul translucid, 
obținută experimental prin vizualizarea centrului sistemului de franje de interferență. 

cu o cameră video, cu senzor de tip CMOS (Compelmentary Metal Oxide Semiconductor);  

(B) Exemplu Interferometrul Michelson cu laser, “Verifire” [83, 143] 
 

Rezultatul este o figură de interferenţă (vezi figura de interferență, Figura 1.10. (A). Dacă drumul 

optic al unuia dintre aceste două fascicule parţiale, adică produsul dintre indicele de refracţie şi drumul său 

geometric, se modifică, atunci se produce o diferenţă de fază faţă de fasciculul neperturbat. Aceasta conduce, 

pe de o parte la o modificare a figurii de interferenţă, care permite măsurarea / variaţia drumului geometric, 

sau a indicelui de refracţie, atunci când una dintre cele două mărimi a rămas constantă. Astfel, dacă indicele 

de refracţie al mediului parcurs de fasciculul perturbat nu se modifică, atunci se poate măsura variaţia 

drumului său geometric. Acest tip de variaţii se pot obţine prin deplasarea controlată a uneia dintre oglinzile 

interferometrului, sau datorită căldurii ori efectelor de câmp electric sau magnetic. Pe de altă parte, dacă 

drumul geometric rămâne constant, se poate determina variaţii ale indicelui de refracţie şi mărimi care le 

determină, cum ar fi variaţii ale presiunii, temperaturii sau densităţii. Interferometrul Michelson poate fi 

utilizat pentru demonstrarea efectelor şocurilor mecanice sau ale curenţilor de aer asupra componentelor 

optice ale ansamblului. De pildă, atunci când se realizează un montaj holografic, acest aranjament permite 

identificarea şi eliminarea perturbaţiilor. 

NOTĂ: “Interferometrul Michelson cu laser de tip “Verifire”, permite măsurători rapide de înaltă 

rezoluție pentru suprafețe plane și sferice precum și a frontului transmis în sisteme optice și subansamble. 

Poate măsura componente optice din sticlă sau plastic precum lentile, prisme și chiar suprafețe metalice sau 

ceramice prelucrate”, Figura 1.10. (B). 

 

1.2.1.4. Microscopul  

Microscopul, este un aparat optico-mecanic, Figura 1.11. (A), care se utilizează pentru măsurarea 

razelor de curbură a lentilelor, a mărimilor de lungime, a unghiurilor, a filetelor, profilelor etc. la care 

poziţionarea măsurandului se face optic, iar măsurarea se face mecanic sau electronic.  

Formează imagini mărite ale unui obiect. 

Poate avea drept caracteristici: cap demontabil, dotat cu câte două binoculare - unul pentru   

tehnicianul optometrist şi al doilea pentru asistent. 

Microscopul este realizat în două variante: cele două binoculare au axa optică comună sau cele două 

binoculare au axe optice separate. 

Sunt și microscoape, care se utilizează cu succes și în chirurgia oftalmologică. Un astfel de model 

este prezentat în Figura 1.11. (B). 
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Părți componente: 

Părțile componente ale unui microscop sunt prezentate în Figura 1.11. (A). 

  
(A) (B) 

Fig.1.11. Microscop : (A) Microscopul Oftalmologic: (a) Părți componente: 1. Obiectiv; 2. Ocular; 3. 

Plan focal al ocuarului; 4. Masa pe care se așează măsurandul; 5. și 6. Tambure micrometrice;         8. 
Capete oculare pentru măsurarea razelor de curbură; 9. Rețea de fire reticulare;  (b) Ocularul revolver;  

(c) Ocular pentru unghiuri; (B) Microscopul de chirurgie oftalmologică [18, 119, 209] 

 

Microscopul mai poate fi prevăzut cu capete oculare speciale, cum sunt: capul ocular revolver, 

pentru măsurarea filetelor, pe care sunt fixate profilele teoretice ale filetelor (8), capete oculare pentru 

măsurarea razelor de curbură etc. La microscoapele moderne, tamburele micrometrice au fost înlocuite cu 

traductoare inductive, mărind precizia de măsurare, deplasările mesei (4) făcându-se cu precizia de         

0,001 mm. 

Principiul de funcționare: 

Obiectul cercetat, Figura 1.12., având o dimensiune liniară {AB} se așează în apropierea 

focarului{F1} al obiectivului pentru a se forma o imagine {A'B'} reală, mărită și răsturnată. Imaginea {A'B'} 

este “obiect” real pentru ocularul microscopului așezat, astfel încât să se poziționeze între focarul obiect al 

ocularului și ocular, în scopul obținerii unei imagini virtuale și mărite, acesta constituind totodată și imaginea 

finală dată de microscop.  

   

Fig.1.12. Principiul de funcționare al microscopului [11, 144, 211]   
 

Prin urmare, microscopul optic folosește o sursă de lumină artificială care trece prin obiectul 

examinat, apoi străbate un sistem de lentile optice (obiectiv, ocular) pentru a obține imaginea mărită a 

respectivului obiect. Imaginea rezultată va fi mărită, răsturnată și virtuală, la infinit (nu necesită efort de 

acomodare). 

Drumul razelor luminoase prin microscop sunt prezentate în Figura 1.13. 
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Fig.1.13. Drumul razelor luminoase prin microscop [192]  

 

1.2.1.5. Sferometrul  

Sferometrul, este un aparat optico-mecanic, care se utilizează pentru măsurarea razei de curbură a 

unei suprafețe sferice, în cazul în care nu există calibru de control. 

Sferometrele au fost utilizate pentru prima dată de opticieni pentru a măsura curbura suprafeței unui 

obiectiv. 

Părți componente: 

Sferometrul, Figura 1.14.(a), este compus dintr-un cerc de bază (1), fixat pe trei picioare (trepied) 

(8). Pe cercul de bază se găsește, în centru un șurub micrometric (2), cu capul șurubului (3). Pe una din 

laturile instrumentului există o scală numerică (5) care permite măsurarea variației șurubului central în 

raport cu planul format de cele trei brațe ale trepiedului. Pe acest șurub central, există, de asemenea, o scală 

circulară (4), care conţine o serie de diviziuni, numărul cărora poate varia între diferitele sferometre și va 

depinde, în general, de dimensiunea lor. Datorită acestor două scale graduale este posibilă măsurarea corectă 

a înălțimii parcursă de șurubul central. Discul, scală circulară se deplasează în sus și în jos pe o scară 

verticală fixă.  

Pentru un sferometru cu comparator sunt necesare Kituri sferometrice, Figura 1.14. (b), care conţin 

un set de sferometre cu inele de diverse diametre, utilizabile în funcţie de gabaritul lentilei de măsurat. Trusa 

include un comparator şi un set de etaloane plane, de mărimi diferite, adecvate inelelor sferometrice din kitul 

sferometric. 

  
(a) (b) 

Fig.1.14. Sferometru: (a) Părți principale: 1. Cerc de bază; 2. Șurub micrometric= Picior central sau 

șurub mijlociu, cu lungime reglabilă;  3. Capul șurubului; 4. Scală circulară; 5. Punct de zero al 
scalei verticale numerice, pentru măsurarea variației șurubului central; 6. Citire pentru suprafață 

convexă; 7. Citire pentru suprafață concavă; 8. Picioare;  (b) Kit sferometric [1, 47, 136,137] 

 

Principiul de funcționare: 

Pentru efectuarea măsurătorilor cu sferometrul Figura 1.15. (a) și (c), alcătuit din subansamblul 

mecanic numit inel sferometric i se atașează şi un comparator, adică, sferometru cu comparator atașat. 
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Pentru determinarea caracteristicilor de referinţă optice ale lentilelor este necesară cunoaşterea 

indicelui de refracţie, “n” şi măsurarea celor două raze, respectiv a grosimii la centru. 

Metoda mecanică de măsurare a razelor lentilelor sferice are la bază un principiu pur geometric, 

conform căruia raza sferei se obține indirect, cunoscând înălţimea unei calote. În Figura 1.15. (b), cu 

denumirea de metoda indirectă este prezentat principiul metodei. Raza “r”  a sferei din care provine dioptrul, 

poate fi determinată dacă se măsoară înăţimea “h” a unei calote, cu baza circulară de rază cunoscută “R”. 

Dacă se așază sferometrul pe o suprafață plană, tija palpatorului se află în planul inelului sferometric, 

iar indicația comparatorului poate fi considerată ca referință. Așezând dispozitivul pe suprafața de măsurat, 

tija palpatorului se află în vârful dioptrului măsurat. 

Diferența dintre indicația comparatorului în aceasta poziție și citirea de referintă reprezintă înălțimea 

calotei sferice. 

Practic, fiecare dintre diviziunile sale de scară corespunde unei răsuciri complete a șurubului. Scara 

circulară este marcată în fracții de “viraje” complete. Oferă cu precizie fracția suplimentară a unei răsuciri 

(între marcajele la scară verticală). 

Diferența de înălțime este direct legată de raza de curbură, care poate fi calculată din diferența de 

înălțime printr-o formulă simplă. O curbă superficială oferă o mică diferență de nivel și o rază mare de 

curbură. Evident, o lentilă superficială este o mică parte a unei sfere mari. O suprafață mai curbată oferă o 

diferență mai mare de înălțime și o rază de curbură mai mică. Înainte de utilizarea sferometrului, trebuie 

verificată citirea zero a acestuia pentru a se verifica exactitatea. O suprafață plană oferă o diferență de 

înălțime zero, iar sferometrul este livrat cu o bucată de sticlă plată, pe care instrumentul poate fi verificat. 

Scara verticală zero nu este la ambele capete ale scalei, ci undeva aproape de mijlocul acesteia. Acest lucru 

se face astfel încât diferențele de înălțime pozitive și negative, corespunzătoare suprafețelor convexe și 

concavă, pot fi măsurate cu sferometrul, Figura 1.15. (d) 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.15. Principiul de măsurare cu sferometru: (a) Sferometru cu comparator atașat: 1. Dioptrul de 

măsurat; 2. Sferometru; 3. Piuliță; 4. Comparator; (b) Principiul măsurării cu sferometrul (metoda 

indirectă); (c) Așezarea inelului sferometric pe suprafața dioptrului de măsurat, în vârful dioptrului 
măsurat;  (d) Măsurarea cu sferometru a unei suprafețe convexe [1, 47, 135, 136, 137]  
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1.2.2. Echipamente optometrice - oftalmice 

 “Medicul îngrijeşte, natura vindecă”, Hipocrate 

1.2.2.1. Oftalmoscopul 

Oftalmoscopul este un echipament optometrico-oftalmic, care permite proiectarea pe retină a unui 

fascicul luminos și observarea zonei luminate după o axă cât mai apropiată de cea a fasciculului de 

iluminare, ca atare examinarea fundului de ochi. 

Observarea poate urmări:  

 examinarea structurilor oculare interne: iris, cristalin, retină, corp vitros şi investigarea 

patologiei; 

 examinarea corneei, camerei anterioare a globului ocular, a cristalinului: depistarea 

defectelor de transparență ale ochiului , depistarea de corpuri străine; 

 determinarea ametropiei. 

Oftalmoscopia este o metodă de examinare a ochiului cu oftalmoscopul, aparat care permite să se 

observe interiorul globului ocular: retina, coroida și papila nervului optic, părți care constituie fundul de 

ochi. 

Ca metodă, oftalmoscopia poate fi indirectă și/sau directă [36, 44, 122, 123, 198]: 

Oftalmoscopia indirectă se efectuează cu ajutorul unei oglinzi concave, care reflectă lumina venită 

de la un bec situat lateral spre ochiul care trebuie examinat. Oglinda este prevăzută la mijloc cu un orificiu 

prin care privește medicul. În apropiere de ochiul care este examinat se ține o lupă, care are rolul de a mări 

imaginea ce apare răsturnată. 

Oftalmoscopia directă sau electrică are ca sursă de lumină proprie un beculeț şi este prevăzut cu un 

sistem optic care dirijează fasciculul luminos în prelungirea axului vizual al examinatorului. Se privește cu 

oftalmoscopul prin pupila ochiului care trebuie examinat, în timp ce fasciculul de lumină iluminează 

interiorul globului. Sistemul optic al oftalmoscopului direct dă posibilitatea de a vedea imaginile nerăsturnate 

și mărite de circa 14 ori. Prin examenul oftalmoscopic se poate ajuta la precizarea diagnosticului, atât în 

bolile oculare, cât și în bolile extra oculare sau generale care au influență asupra ochiului (tumori 

intracraniene, boli ale aparatului cardiovascular etc.). 

Este cel mai comun tip de oftalmoscopie şi se efectuează în timpul unui examen ocular de rutină, iar  

instrumentul utilizează mai multe lentile. 

Examenul este efectuat cu două tipuri de aparate: un oftalmoscop, cu sau fără interpunerea unei 

lentile puternic convergente, sau un biomicroscop (lampă cu fantă), acesta din urmă necesitând interpunerea 

între aparat și ochi a unei lentile de contact sau a unei lentile de examinare (lentilă cu trei oglinzi). 

Oftalmoscopul servește la examinarea polului posterior al ochiului (centrul retinei, papila și macula), în timp 

ce lentila cu trei oglinzi este utilizată pentru examinarea periferiei retiniene în caz de risc de dezlipire a 

retinei. O dilatație pupilară prealabilă poate fi provocată cu ajutorul unor colire midriatice (inflamație 

oculară ce afectează irisul și corpul ciliar, sau mărire a pupilei), cu scopul de a permite o viziune mai largă. 

Odată dilatația realizată, examenul nu durează mai mult de 3 minute pentru un ochi. 
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Oftalmoscopul direct (simplu) 

Oftalmoscopul direct, Figura 1.16, se folosește pentru examinarea fundului de ochi al pacientului 

folosind sistemul optic al acestuia drept lupă. Imaginea unui segment obiect de pe retina prin sistemul optic 

al ochiului va fi: 

- la infinit, în cazul ochiului emetrop; 

- în față și răsturnată, în cazul miopului; 

- în spate și dreaptă, în cazul hipermetropului. 

Observarea retinei pacientului se poate face dacă sunt îndeplinite condițiile: 

- retina să fie iluminată convenabil; 

- câmpul cercetat din retina pacientului să corespundă cu câmpul vizual al observatorului; 

- ochii pacientului și observatorului să fie compensați cu lentile așa ca retinele lor să fie conjugate; 

- luminarea retinei pacientului poate fi transclerală (glaucom) sau prin pupilă. 

Observarea poate urmări: 

- examinarea structurilor oculare interne: iris, cristalin, retină, corp vitros și investigarea patologiei; 

- examinarea corneei, camerei anterioare, a cristalinului: depistarea defectelor de transparență ale 

ochiului, depistarea de corpuri străine; 

- determinarea ametropiei și evoluția acesteia prin citirea puterii lentilei de acomodație.  

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.16. Oftalmoscopul direct (simplu): (a) Părți componente; 
(b) Oftalmoscop direct “Heine”; (c) Oftalmoscop direct “PanOptic” [18, 28, 71, 116, 199, 200] 

 

Părți componente: 

Oftalmoscopul direct, este alcătuit dintr-un mâner cu o baterie reîncărcabilă și un cap, Figura 1.16. 

(a), adesea detașabil, care conține un bec, un set de deschideri pentru sursa de lumină și un set de lentile. 

Vederea oferită de oftalmoscop este monoculară, nestereoscopică (2D), cu câmp îngust (5 °) și este mărită de 

aproximativ 15 ori. 
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Principiul de funcționare: 

La oftalmoscopul direct, lumina de la un bec este reflectată în unghi drept și proiectată ca un punct 

prin irisul pacientului pentru a ilumina retina, Figura 1.17. Această reflecție se realizează folosind o oglindă 

sau o prismă. Retina iluminată este văzută direct de utilizatorul-doctorul (tehnicianul optometrist), prin irisul 

pacientului. Oftalmoscopul poate fi ajustat pentru a se potrivi sarcinii la îndemână. Un disc / roată conține 

lentile de diferite puteri și obiectivul necesar poate fi adus în linia vizuală pentru a corecta orice eroare de 

refracție din partea pacientului (sau a utilizatorului dacă nu își folosește ochelarii). Utilizatorul priveşte chiar 

deasupra oglinzii sau a prismei reflectante. Multe oftalmoscoape includ un set de filtre (de obicei verde care 

mărește contrastul vaselor de sânge) , pentru a tăia reflexia din cornee sau pentru a reduce strălucirea roșie 

din retină. Un disc sau o roată, permite utilizatorului să schimbe diafragma sursei de lumină, în funcție de 

mărimea ochiului. O deschidere cu fantă este utilizată ca într-o lampă cu fantă. În cele din urmă, 

luminozitatea luminii poate fi reglată prin rotirea gulerului care înconjoară butonul de “pornire / oprire”. 

 

Fig.1.17. Principiul de funcționare pentru oftalmoscopul direct (simplu) [28, 200, 201]  
 

Prin urmare, fundul de ochi al pacientului este iluminat cu un fascicul luminos provenind de la sursa 

de lumină (lampă) și deviat de oglindă. Astfel, iluminat fundul de ochi devine sursă luminoasă pentru 

observare. Ochiul pacientului servește în același timp de lupă pentru observarea fundului său de ochi. Ochiul 

pacientului și cel al observatorului (doctorului, tehnicianului optometrist) sunt corectați dacă este necesar, 

astfel încât cele două retine să fie conjugate. Astfel, puterea lentilei de acomodare este aproximativ egală cu 

suma puterilor de refracție ale ochiului pacientului și cel al observatorului. 

Oftalmoscopul indirect  

Oftalmoscopul indirect ca echipament optometrico-oftalmic, este folosit pentru examinarea 

interiorului globului ocular și a fundului de ochi, care permite proiectarea pe retină a unui fascicul luminos 

și observarea zonei luminate după o axă cât mai apropiată de cea a fasciculului de iluminare. 

Părți componente: 

Părțile componente sunt prezntate în Figura 1.18. Opticianul utilizează o bandă specială, pusă pe 

cap, care are ataşată o sursă de lumină şi are în mâner, lentile speciale. Acest tip de oftalmoscopie furnizează 

un unghi mai larg de vedere a interiorului ochiului şi a fundului de ochi. 
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(a) (b) (c) 

Fig.1.18. Oftalmoscop indirect stereoscopic portabil: (a) Model; (b) Oftalmoscop și trusa; 

(c) Părți componente: 1. Buton adâncime;  2. Buton de pornire;  3. Capătul bentiței;  4. Buton lateral;  5. 

Banda pentru  cap ajustabilă;  6. Buton de blocare;  7. Ocular;  8. Buton de control al iluminării;  
9. Unitate optică; 10. Fereastra de iluminare; 11. Nivel filtru; 12. Nivel diafragmă;  13. Acoperitoare din 

față; 14. Acoperitoare din spate; 15. Husa/capac antipraf; 16. Şurub [36, 37, 49, 123, 198, 201, 212] 

 

Principiul de funcționare: 

Oftalmoscopia indirectă Figura 1.19 (a), se efectuează cu ajutorul unei oglinzi concave (1), care 

reflectă pe o oglindă plană (7), lumina venită de la un bec (4), situat lateral spre ochiul (3), care trebuie 

examinat. Oglinda concavă este prevăzută la mijloc cu un orificiu (6), prin care privește medicul (2). În 

apropiere de ochiul care este examinat se ține o lupă (5), care are rolul de a mări imaginea ce apare 

răsturnată. 

 
 

(a) (b) 

Fig.1.19. Oftalmoscop indirect: (a) Principiul de funcționare (schiţă personală); (b) Oftalmoscop indirect 

Model “Ochi” [200, 202]  
 

Oftalmoscopia se foloseşte pentru a putea detecta diverse dereglări ale ochilor, cum este cataracta, 

pentru a putea diagnostica corect alte probleme ale ochilor, pentru a evalua diverse simptome, cum sunt 

durerile de cap şi pentru a putea detecta alte probleme sau dureri, cum sunt loviturile la cap sau tumorile pe 

creier. 

Pentru a realiza acest test nu sunt necesare preparative speciale. Se pot folosi picături de ochi, pentru 

a dilata pupilele şi a face mai uşoară vederea fundului de ochi. Dilatarea durează cam 15-20 de minute. După 

terminarea testului, timp de câteva ore, ochii vor avea uşoare probleme de focalizare şi vor fi foarte sensibili 

la lumină. 

Oftalmoscop binocular indirect cu sursa de alimentare “mPack” (încărcător de rețea), rezistor, 

transformator și adaptor în unghi de 90°, este foarte ușor (450 g) și imagini mult mai clare. Are sistem nou de 

iluminare, inclusiv o nouă tehnologie cu bec, cu Xenon-Halogen care produce mai puține reflexe pe cornee, 

iar imaginile au rezoluție mult mai mare. 
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Funcția pentru pupilă este îmbunătățită pentru mai multă acuratețe indiferent de mărimea acesteia. 

Optimizarea sistemului: percepția pupilei variază între 10 mm până 1 mm, are 3 dimensiuni ale 

spoturilor: mare, mediu și mic. Are filtru integrat pentru dispersia luminii:  roșu – gratuit, albastru cobalt și 

galben iar confortul bentiței pentru cap, este ajustabil. 

Oftalmoscopie indirectă Retinoscopie “Model ochi”  

Pentru practica oftalmoscopiei indirecte și a retinoscopiei se folosește echipamentul din            

Figura 1.19. (b). Structura retiniană normală și anormală este pictată în interior. Poate simula miopie și 

hipermetropie. Astigmatismul poate fi simulat prin introducerea lentilelor cilindrice în cadrul de încercare. 

1.2.2.2. Retinofotul  

Retinofotul, este un echipament optometrico-oftalmic, care serveste la fotografierea fundului de 

ochi, important pentru retinopatia diabetică şi alte afecţiuni retiniene.  

Părți componente : 

Retinofotul, este alcătuit dintr-o lampă electrică, două condensatoare, diafragmă, o lupă prin care 

examinatorul privește ochiul pacientului. Fotografia aprinde o lampă - “fulger” și această fotografie apare pe 

ecran, Figura 1.20. 

Se realizează imagini ale retinei de o calitate excepţională (imagini de 12 megapixeli).  

Imaginile se pot transmite la un calculator care asigură stocarea, postprocesarea şi tipărirea. 

Imaginile retinei se pot lua sub unghiurile de 45º sau 20º. Procedura de luare a imaginilor este 

deosebit de facilă, nefiind necesare abilităţi deosebite ale utilizatorului, aşa cum se întâmplă în cazul altor 

aparate. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig.1.20. Retinofot:  (a) Retinofot manual, părți componente;  (b) Retinofot automat, părți componente; 

(c) Model clasic de retinofot automat; (d) Fixararea capului pacientului [106, 129, 202] 
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Principiul de funcționare: 

După conectarea la curent a retinofotului, filamentul lămpii electrice se proiecteză printr-un  

condensator într-o așa numită lampă-fulger (lentilă cu condensare variabilă), iar un alt condensator 

proiectează imaginea printr-o diafragmă (oglinda cu orificiu central), a cărei imagine se formează în pupila 

ochiului pacientului, într-o zonă decalată față de centru, Figura 1.21 (a) și (b). Privind prin lupă, se poate 

pune la punct imaginea pe retina ochiului, iar pentru fotografiere se rabate oglinda și se obține imaginea 

corectă. 

Așadar, examinatorul (observatorul) urmărește forma și mișcarea luminii în interiorul pupilei. Se 

adaugă lentile de încercare până când forma și mișcarea ajung la o stare numită, “inversare”. Aceasta oferă o 

estimare a erorii refractive. 

Din punct de vedere optic, principiul de funcționare se bazează pe faptul că dacă lumina este 

reflectată de o oglindă în ochi, direcția în care lumina va traversa pupila, va depinde de starea de refracție a 

ochiului și în acest proces există trei stadii ale pricipiului optic și anume: stadiul de iluminare, stadiul de 

reflexie, stadiul de proiecție, Figura 1.21 (c). 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig.1.21. Principiul de funcționare a retinofotului: (a) Direcția razelor luminioase prin capul 
retinoscopului; (b) Reprezentare schematică a principiului optic de funcționare a retinoscopului; 

(c) Reprezentarea stadiilor pricipiului optic de funcționare a retinoscopului [49, 50, 106] 

 

1.2.2.3. Stereomicroscopul  

Microscopul stereoscopic, este un echipament optometrico-oftalmic, Figura 1.22, mai puţin specific, 

cu puterea de mărire caracteristică situată între 10x şi 80x şi este destinat pentru observarea obiectelor mai 

mari.  

Puterea de mărire mică nu trebuie să inducă în eroare, deoarece imaginea redată este detaliată, 

putând fi observate detalii senzaţionale. Imaginea redată de aceste microscoape este real stereoscopică, adică 

tridimensională, iar datorită celor două obiective, se pot observa imaginile de aproape, iar astfel experienţa 

este deosebită ! De exemplu, se pot observa membrele segmentate şi păroase ale artropodelor. Microscoapele 

stereoscopice reprezintă o alegere bună pentru cei interesaţi de natură. Este ideal şi pentru copiii care 

interacţionează cu natura, dar poate fi folosit şi pentru activităţi mult mai serioase, pentru cei care lucrează cu 

componente de dimensiuni mici: ceasornicari, mecanici în service-urile de telefoane, chimişti, agronomi etc. 
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Părți componente: 

Un microscop stereo are trei părți cheie:  

 Vizualizare cap / corp care găzduiește componentele optice din partea superioară a microscopului.  

 Focus Block care atașează capul microscopului la suport și focalizează microscopul.  

 Stand / bază, care susține microscopul și adăpostește orice iluminare integrată. 

Sunt întâlnite două tipuri principale de microscop cu lumină, compus și stereo. În general, 

stereomicroscoapele sunt utilizate pentru aplicații cu mărire redusă (în mod tipic până la aproximativ 100x). 

Există două căi optice, care transferă imaginea de la oculare până la obiectivul final și chiar până la eșantion, 

pentru unele unități de cost foarte mici. Aceasta oferă o percepție a 3D-ului atunci când se privește subiectul, 

lucru care se datorează faptului că se vizualizează eșantionul din două unghiuri ușor diferite, spre deosebire 

de unul vertical, care vizualizează cu o singură cale optică pe verticală spre eșantion. Trucul cu majoritatea 

sarcinilor de inspecție optică este doar de a utiliza mărirea suficientă, după cum este necesar, să se permită 

vizualizarea detaliile necesare. Aceasta va păstra profunzimea focalizării și câmpurile vizuale mai mari.      

Se folosește adesea o mărire superioară, pentru a încerca să depășească iluminarea sau rezoluția slabă.  

Prin urmare, sunt prezentate două tipuri principale de stereomicroscop , primul tip are designul optic 

greenough (două sisteme optice identice și simetrice), care au căi optice unghiulare convergente. Singurul 

avantaj real este că sunt relativ ieftine de fabricat. Al doilea tip are căi optice paralele de la oculare la 

obiectivul final. Căile optice converg apoi între obiectivul final și subiect. Acestea tind să fie mai scumpe, au 

intervale mai mari de mărire și mai important, permit accesoriilor să fie montate între oculare și obiectiv 

(adaptoare de cameră etc.).  

De obicei, se alege un sistem stereo optic paralel ! Părțile de bază ale microscopului stereo: Cap 

stereo: două oculare - privirea prin oculare, este ceva de genul căutării printr-o pereche de binocluri, cu 

controale similare pentru corectarea rezistenței oculare și setările distanței interpupilare. Ocular: partea 

microscopului prin care se privește. Ocularele din stereomicroscoape, ca în majoritatea microscoapelor 

compuse, au de obicei un obiectiv cu un nivel de mărire de 10x. Ambele oculare au aceeași mărire pe 

microscoapele stereo. Setarea dioptriei oculare: Compensează diferențele de focalizare dintre ochi, este 

foarte important să fie setat corect, pentru a preveni oboseala ochilor. 

Obiectiv: Al doilea obiectiv al microscopului. Obiectivul obiectivului, împreună cu obiectivul 

ocularului alcătuiesc mărirea microscopului. Stereomicroscoapele pot avea un singur obiectiv fix, o turelă 

rotativă cu lentile multiple (cum ar fi cea din imagine) sau în mod ideal un “zoom”. Toate acestea permit 

modificarea nivelul de mărire pentru diferite aplicații. Microscoapele stereo cu cap au de fapt două obiective 

separate, astfel încât fiecare ochi să privească atât printr-un obiectiv ocular, cât și printr-un obiectiv obiectiv. 

Buton de focalizare: deplasează capul microscopului în sus și în jos pentru a aduce obiectul brusc la vedere. 

Majoritatea stereomicroscoapelor au un singur buton de focalizare. Iluminare: Iluminarea superioară 

strălucește și reflectă specimenele opace sau solide; iluminarea de jos strălucește prin obiecte transparente. 

Microscopul din Figura 1.22, are iluminare de sus și de jos, deși nu toate microscopele vor avea ambele. 

Focalizare Rack and Pinion (“cremalieră și pinion”): Majoritatea microscoepelor stereo au focalizare 

standard “rack and pinion”. Se rotește un buton pentru a glisa capul microscopului (mai aproape sau mai 

departe de specimen).  

Cleme de prindere: Pentru ținerea lamelor de microscop sau a altor obiecte subțiri pe loc pe suport. 

Plăcuță de suport: Unde eșantionul este plasat pentru vizualizare; situat direct sub obiectivul obiectivului. 
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Unele stereomicroscoape au plăci de scenă alb-negru reversibile pentru a oferi un contrast adecvat cu 

obiectul vizionat.  

În general vorbind, dacă este necesară o mărire mai mică de 100x și eșantionul este de 3 dimensiuni 

sau, în special, se dorește manipularea penteu refacere - se alege un stereo. Cu toate acestea, dacă se dorește 

măsurarea obiectului, se lucrează la o mărire mai mare sau să se vizualizează găurile adânci, este posibil să 

fie necesar un sistem optic compus.  

 

Fig.1.22. Stereomicroscop, părți componente: 1. Oculare; 2. Tubul ocularului;  3. Butonul de reglare a 
dioptriilor;  4. Focalizarea brațului; 5. Obiective;  6. Controlul focalizării;  7. Iluminare suplimentară; 

8. Clemă de prindere; 9. Plăcuță suport; 10. Iluminarea transmisă; 11. Iluminare incidentă;  

 12. Înterupător, “Pornit / Oprit” [22, 75, 141, 156] 
 

Pentru stereomicroscopul din Figura 1.22, părțile componente sunt: 

1. Oculare sunt ceea ce se privește prin partea de sus a microscopului. De obicei, ocularele standard 

au o putere de mărire de 10x. Sunt disponibile oculare opționale cu puteri diferite, de obicei de la 5x la 30x.  

2. Tubul ocularului ține ocularele în poziție deasupra obiectivului obiectivului.  

3. Butonul de reglare a dioptriilor, permite posibilele inconsecvențe ale vederii obserbatorului în 

unul sau ambii ochi. Microscoapele binoculare, de asemenea, pivotează (reglare interpupilară) pentru a 

permite distanțe diferite între ochii diferiților indivizi.  

4. Focalizarea brațului. 

5. Obiectivele sunt primele lentile optice de la microscop. Într-un microscop de putere redusă, 

acestea oferă mărire fixă sau mărire “zoom”.  

6. Controlul focalizării. Majoritatea stereomicroscoapelor au doar comenzi de focalizare grosiere.  

Etapa de lucru este locul unde este plasat specimenul care trebuie vizualizat. Puterile de mărire mai 

mici necesită mișcări mai puțin subtile decât microscoapele de mare putere. 

7. Iluminare suplimentară asigura mărirea zoomului,e oferită de obicei într-un design Greenough sau 

cu un obiectiv principal comun. 

8. Cleme de prindere sunt utilizate atunci când nu există o etapă mecanică.  

9. Plăcuță de suport (“scena”), masă de lucru. 
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10. Iluminarea transmisă (o lumină de sus), este utilizată pentru a ilumina specimenul, deoarece 

majoritatea exemplarelor examinate la stereo microscop sunt opace.  

11. Iluminare incidentă, o lumină de fundal, pentru unele stereomicroscoape. 

12. Întrerupător “Pornit / Oprit”. 

Stereomicroscopul diferă de microscopul luminos compus, deoarece acesta are lentile oculare și 

obiective separate. Acestea creează două căi optice separate pentru fiecare ochi. Imaginile 3D sunt produse 

de diferitele vederi înclinate pentru ochiul stâng și drept. Acest microscop folosește lumini reflectate din 

specimen, în loc de lumini transmise. Eșantionul care urmează să fie studiat, trebuie să fie opac, gros, solid. 

Cea mai mare parte a microscopului conține două surse de lumină, una din porțiunea superioară a 

specimenului care se reflectă în oculare și a doua din porțiunile de mai jos ale probei, pentru iluminare prin 

probe mai subțiri. Lungimea de undă a luminii și diafragma numerică a obiectivului determină rezoluția 

imaginii. 

Principiul de funcționare: 

Principiul microscopului stereoscopic a rezultat din analiza vederii binoculare, Figura 1.23 (a) şi 

permite vizualizarea, cu mărirea structurilor tridimensioanale.  

Punctul P, din Figura 1.23 (a) este perceput simultan de ambii ochi (S; D) dacă, pentru SP = 250 

mm, distanţa Bo = 65 mm, se îndeplinesc condiţiile de paralaxă stereoscopică (γp) şi respectiv, de acuitate 

vizuală ( fv): γp= 15
o
 şi fv = 10

o
. Neîndeplinirea acestor condiţii conduce la percepţia unei imagini duble. 

Pentru a realiza impresia de relief, adică percepţia distinctă a punctelor P; P1, se privesc semiimaginile (P‟; 

P1‟), (P1‟‟, P‟‟), care pot fi desenate cu paralaxe stereoscopice impuse.  

Microscopul stereoscopic este prevăzut cu:  

– două obiective – două microscoape complete, cu axele înclinate sub unghiul de convergenţă egal 

cu paralaxa stereoscopică: γ= 14-16
o
, Figura 1.23. (b); 

– un singur obiectiv şi două tuburi oculare identice; Figura 1.23. (c). 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.23. Principiul de funcționare la stereomicroscop: (a) Analiza vederii binoculare;  

(b) cu două obiective; (c) cu un singur obiectiv și două tuburi identice [75, 192] 

 

1.2.2.4. Autorefractokeratometrul 

Autorefractokeratometrul, este un echipament optometrico-oftalmic, care se utilizează pentru 

măsurarea razelor de curbură ale suprafeței anterioare a corneei deci, pentru determinarea curburii si a puterii 

de refracţie ajutorul a două cercuri “mira” și 2 LED-uri, Figura 1.24.(a) - (d) 
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Suprafața anterioară a corneei acționează ca o oglindă convexă și dimensiunea imaginii formate 

variază în funcție de curbura sa. 

Se utilizează pentru: 1. Determinarea puterii dioptrice în tratamentul: miopiei, astigmatismului, 

prezbitismului, 2. Determinarea axei și distanței pupilare, 3. În prescripția corecţiilor vizuale. 

  

 (a)  (b)  

  
(c) (d) 

Fig.1.24. Autorefractokeratometru:  (a) Față; (b) Spate; (c) Poziționarea ochiului –Test, Ochiul – test se 

foloseste pentru verificarea autorefractometrului. Acesta se fixează de punctul de sprijin al bărbiei cu 
pioneze/cleme de plastic;  (d) Poziționarea pacientului. Se ajustează masa automată pentru ca pacientul să 

stea comfortabil. Fruntea și bărbia se sprijină pe locurile indicate. Se mișcă șurubul de poziționare a 

bărbiei se potriveste înălțimea ochiului la ferestra de măsurare [132] 
 

Părți componente: 

Părțile componente ale echipamentului sunt prezentate în Figura 1.24, față (a) și spate (b). 

Principiul de funcționare: 

Refractokeratometrul, proiectează o imagine standard în infrarosu (în general, un cerc) a retinei. Prin 

analiza imaginii de pe retină se poate măsura hipermetropia, miopia, astigmatismul și axa. În scopul de a face 

o măsurare de precizie, o aliniere bună cu ochiul este esențială. Refractometrul prevede inele pupilare pentru 

a ușura măsurătoarea. Dacă dimensiunea pupilei este mai mică decât valoarea minimă măsurabilă, 

instrumentul nu poate lucra în mod corect. 

Suprafața anterioară a corneei acționează ca o oglindă convexă și dimensiunea imaginii formate 

variază în funcție de curbura sa, după cum se poate observa, de exemplu, din schema de funcționare a unui 

keratometru (oftamometru) Javal, Figura 1.25. 

Aparatul se compune dintr-un microscop special (1) dintr-un ghidaj în arc de cerc (2) solidar cu 

microscopul și două mire (3), care culisează pe ghidaj, iluminate din spate de lămpi electrice Figura 1.25. 

Centrul arcului de cerc al ghidajului se aduce în centrul de curbură al ochiului.  

Cele două mire sunt geamuri mătuite pe care sunt gravate repere speciale. Ansamblul microscop 

ghidaj, poate fi rotit în jurul axei microscopului într-un lagăr aflat la capătul unei coloane reglabilă în 

înălțime. Întreg ansamblul poate fi deplasat în direcția axei microscopului și perpendicular pe aceasta pentru 
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centrare pe corneea pacientului. Microscopul are în componență un obiectiv L1, o prismă Wollaston (4), 

obiectivul L2 , reticulul (5% și ocularul (6). Imaginile mirelor obținute prin reflexie pe cornee sunt în planul 

focal obiect al obiectivului L1. Reticulul este în planul focal imagine al obiectivului L2 și este observat prin 

ocular. Prisma Wollaston divizează fasciculul incident pe ea în două fascicule polarizate liniar și direcțiile de 

propagare ale acestora fac între ele un unghi 2. Pentru = 589.3 nm și; .= 30
o
. 2. = 5

o
 45.  

 
Fig.1.25. Schema de funcționare pentru keratometrul (optometrul) Javal: (1) Microscop special; (2)  

Ghidaj în formă de arc de cerc;  (3) Microscopul și două mire;  (4) Prismă Wollaston; (5) Reticul; 

(6)  Ocular; L1  obiectiv ocular; L2 obiectiv imagine [5, 44] 
 

Keratometru manual 

Keratometru manual (Bausch & Lomb), este un echipament optometrico-oftalmic, Figura 1.26., 

cunoscut și sub numele de oftalmometru, care este un instrument de diagnosticare pentru măsurarea curburii 

suprafeței anterioare a corneei, utilizat pentru a evalua cantitatea și axa astigmatismului.  

  
(a)  (b)  

Fig.1.26. Keratometru manual (Bausch & Lomb), părți componente: (a) Una dintre părțile laterale: 1. 

Ocluzor; 2. Ansamblu de sprijin pentru frunte; 3. Post de observare; 4. Suport bărbie; 5. Ansamblu 

lampă; 6. Ansamblul axei; 7. Ocular; 8. Mâner rotativ; 9.Ansamblu ascensor (cric); 10. Ansamblul 
baze; 

(b) Partea laterală opusă primei părți:1. Buton de sprijin pentru frunte; 2. Buton de focalizare;           3. 

Buton de blocare; 4. Tambur de măsurare vertical; 5. Tambur de măsurare orizontal; 6. Buton Suport 
bărbie; 7. Butonul ascensor (pentru cric) [27, 78, 131] 

 

Procedură de calibrare. Pentru a verifica acuratețea keratometrului, este nevoie de un set de sfere 

standard. Un astfel de set include de obicei trei bile de oțel, foarte lustruite cu curburi cunoscute (de 

exemplu, 40,50; 42,50 și 44,75 dioptrii) și un dispozitiv de montare magnetizat care se atașează la tetiera 

keratometrului din Figura 1.27.  

Se reglează ocularul, fără a omite niciun pas. Dacă nu se reglează ocularul, s-ar putea crede că 

keratometrul este în afara reglării, atunci când este posibil să nu fie. Se așează o foaie de hârtie albă pe 

spatele keratometrului. Fundalul alb va evidenția mai bine mirele atunci când este privit prin ocular. Se 

pornește instrumentul. Se rotește ocularul complet în sens invers acelor de ceasornic. Se va observa că mirele 

se vor estompa și astfel, vor inhiba acomodarea. Ținând ambii ochi deschiși, se rotește ocularul în sensul 
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acelor de ceasornic (plus) până când mirele intră în focalizare clară, apoi se oprește, deoarece Keratometrul 

este ajustat pentru eroarea de refracție. 

 
Fig.1.27. Direcția razelor luminoase pentru verificarea calibrării unui keratometru manual, cu o poziție 

[27, 90] 

 

NOTE: 1.“Nu se mișcă ocularul înainte și înapoi în direcțiile plus și minus; se abordează punctul de 

focalizare doar din direcția plus. Se montează sfera de testare. Se fixază suportul pentru sferă pe o parte a 

tetierelor keratometrului. Se așează o sferă de testare (de exemplu, sfera de dioptrii 42,50) pe suportul 

magnetic. Se rotește suportul spre keratometru, astfel încât sfera de testare să fie în locul în care în mod 

normal ar fi poziționat ochiul pacientului.” 

2. “Dacă sfera are un aspect plictisitor, este posibil să nu reflecte suficient mirele, ceea ce face ca 

măsurătorile să fie dificile și în acest caz se folosește o cârpă moale din bumbac pentru a-i lustrui suprafața.” 

3. “Deoarece sferele de testare sunt complet sferice, nu este nevoie să se rotească tamburul axei pe 

partea superioară a unității, așa cum ar fi necesar atunci când se evaluează un ochi adevărat.” 

Dacă ambele citiri de pe tamburele de măsurare orizontale și verticale se potrivesc cu valoarea 

dioptriei sferei (plus sau minus o optime dintr-o dioptrie), atunci keratometrul este corect. Dacă sunt și alte 

sfere, se poate repeta procedura pentru a confirma calibrarea. Dacă se descoperă că keratometrul este în afara 

calibrării, instrumentul trebuie calibrat de un tehnician profesionist în echipamente oftalmice. 

Prin urmare și keratometrul manual se bazează pe principiul keratometriei, suprafața anterioară a 

corneei acționează ca o oglindă convexă și dimensiunea imaginii formate variază în funcție de curbura sa, 

Figura 1.28. Măsurând dimensiunea obiectului {AB} și a imaginii {A‟B‟}, se poate calcula curbura 

suprafeței convexe.  

  

Fig.1.28. Principiul keratometriei, keratometrul manual: d = distanța dintre obiect și cornee; O = 

dimensiunea obiectului; AB = dimensiunea  obiectului; A‟B‟= dimensiunea imaginii; r = raza de 

curbură: r = 2d x A‟B‟/ AB [78, 90] 
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Corneea este comparabilă cu o oglindă convexă prin aceea că reflectă obiectul iluminat de mărime 

cunoscută, adică ținta, formând o imagine virtuală, mică și vizibilă. 

1.2.2.5. Sinoptoforul  

Sinoptoforul, este un un echipament optometrico-oftalmic, utilizat pentru tratamentul și 

diagnosticarea strabismului, al slăbirii amplitudinii de convergență relativă, probleme cu vederea binoculară. 

Este folosit pentru a clarifica unghiurile obiective și subiective de strabism, determină starea corespondenței 

retiniene, precum și capacitatea de fuziune binoculară, Figura 1.29 (a) - (d). 

Cu ajutorul dispozitivului pot fi, de asemenea, realizate și exerciții terapeutice (orthoptic), care ajută 

la eliminarea vederii binoculare asimetrice, pentru a îmbunătăți dezvoltarea capacității difuziv normale, 

mobilitatea globilor oculari, precum și pentru a stabiliza vederea binoculară, pentru copii mai ales,  

funcționând datorită unui mecanism simplificat. 

Părți componente: 

În general, un astfel de echipament, Figura.1.29. (a) - (d), are două conducte (cordoane) mobile, 

pentru ajustarea a două lentile (obiectiv), asupra cărora pacientul își îndreaptă ochii, două oglinzi cu rol de a 

reflecta imaginile în lentile, locașuri unde sunt plasate imagini pereche, opuse oglinzilor, lămpi, pentru ca 

pacientul să vadă prin lentile imaginile reflectate în oglinzi, suportul pentru frunte, cupa pentru bărbie, 

mânerul pentru reglarea unghiului orizontal, vizorul, suportul  pentru lentile. 

Două colimatoarele de construcție specială sunt montate pe brațe, care se rotesc în jurul unor pivoți 

ale căror axe trebuie să treacă prin centrele de rotație ale globilor oculari. Distanța dintre pivoţi poate fi 

reglată precum și reazemul bărbiei pacientului, astfel încât axele optice ale celor două colimatoare să 

coincidă cu liniile de privire. Mirele, situate în planele focale ale colimatoarelor, pot fi schimbate. Axele 

optice ale obiectivelor se pot roti în plan vertival cu 30
o
. Mirele test se pot roti și se pot deplasa pe verticală. 

Principiul de funcționare: 

Principiul de funcționare este principiul haploscopic, care se bazează pe principiul împărțirii 

spațiului fizic în două zone separate ale spațiului vizual, fiecare dintre acestea fiind vizibil doar pentru un 

ochi. Trebuie măsurat și instrumentul reglat, astfel încât distanța dintre piesele ochiului să fie egală cu 

distanța interpupilară.  

Obiectul și imaginea acestuia sunt conjugate, fiind îmbinate cu sistemul optic, astfel încât, dacă 

imaginile obiectelor de testare sunt plasate într-o poziție aleasă una față de alta, rezultă că imaginea va fi 

direcționată în poziții similare. 

Prin alternarea poziției obiectelor testate într-un instrument, imaginea lor poate fi realizată pentru a 

simula zonele retiniene selectate, după cum este necesar. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig.1.29. Sinoptofor:   
(a) Față echipament: 1. Comutator simultan / alternativ;  2. Comutatoare intermitente manuale (2);    3. 

Comutator rapid / variabil; 4. Mânere de transport (2); 5. Reostate de estompare (2); 6. Comutator 

selector; 7. Controlul înălțimii bărbierii;  8. Comenzi de blocare a tubului (orizontală) (2);  

9. Comenzile orizontale ale vergenței (2); 10. Scara orizontală a vergenței;  11. Corpuri de iluminat;  
12. Comenzi de deviere verticală (Hiper) (2); 13. Scale de deviere verticale (Hiper) (2); 14. Lampă 

halogenă după imagine;  15. Suporturi de diapozitive (2); 16. Scale de înălțime și depresie (2);  

17. Scale de deviere torsională (Ciclo) (2); 18. Comenzi ale deviației de torsiune (Cyclo) (2); 
19. Controlul creșterii și al depresiunii (2); 20. Încuietoare centrală; 21. Scara distanței interpupilare; 

22. Comutator “pornire / oprire” / lampă indicatoare; 23. Comenzile fazelor luminoase și întunecate 

(2); 24. Comutatoare “pornire / oprire” (perii Haidinger); 25. Comutatoare de mers înapoi (2); 26. 

Comenzi de viteză (2). (b) Spate echipament: 27. Comenzi de selecție a distanței interpupilare (2); 28. 
Mânere pentru reglarea unghiului orizontal între tuburi (2); 29. Reazem bărbie;  30. Suporturi pentru 

lentile auxiliare (2); 31. Pârghie pentru ecran rotativ opal de la optic cale (2); 32. Ejectoare de 

diapozitive (2); 33. Obiectiv pentru ochi (detașabil) (2); 34. Ansamblu perie Haidinger (2); 35. 
Diafragme de iris - comenzi (2); 36. Suport pentru frunte;  37. Filtre albastre (detașabile) (2); 38. 

Spațiu pentru piept; 39. Scale de deviere orizontale (stânga și dreapta) (2); (c) și (d) Partea de 

conectare la curent: 40. Lampă de iluminare cu diapozitive;  41.  Acces la bec (șurub) (2); 42. 
Siguranțe;  43. Priză de alimentare,  44. Selector de tensiune [130]  

 

Astfel, după cum se vede din Figura 1.30.: O rază de lumină din imaginea de la P, întîlnește oglinda 

în punctul O, se reflectă în direcția OD și pare să provină dintr-un punct X, la o distanță în spatele oglinzii, 

egală cu OP. Piesa de ochi conține o lentilă convexă D a cărei distanță focală este DX = (DO + OP). Prin 

urmare, imaginea diapozitivului de testare este situată la focalizarea principală a obiectivului. Razele de 

lumină care emană de la focalizarea principală, după refracția lentilei D din ochi, vor apărea ca raze paralele; 

aceasta înseamnă că un ochi la vizualizarea imaginii este relaxat sau focalizat la distanță, nu este necesară 

nicio acomodare.  
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Fig.1.30. Principiul de funcționare al sinoptoforului [45, 59, 87] 

 

Un alt model  de sinoptofor (Clement Clarke Ltd. UK.), Figura 1.31., a fost utilizat pentru a măsura 

aria de viziune clară a vederii monoculare (zona de viziune clară) și zona de stereopsie a vederii binoculare 

(zona stereopsiei) în prima și a doua perioadă. În fiecare test, viteza de mișcare țintă este setată la                 

3° / secundă, iar toate măsurătorile sunt efectuate de un singur examinator. Pentru a menține precizia testului, 

examinatorul monitorizează cu atenție rotația capului și gâtului pacientului, în timpul testului.  

 

Fig.1.31. Sinoptofor Clement Clarke Ltd. UK: 

1. Lentile convexe;  2. Oglindă refractantă; 3. Țintă (laterală); 4. Lampă (bec); 

5. Scala de măsurare a abaterii [62] 
 

Structura de bază a sinoptoforului este: axa x: centrul de rotație verticală; axa y: centrul de rotație 

orizontală, axa z: centrul de rotație. Mișcările orizontale și verticale și ciclodevierea globilor oculari, 

percepția simultană, amplitudinea fuziunii și stereopsia pot fi măsurate cantitativ, folosind sinoptoforul. 

Sinoptoforul este echipat cu un obiectiv convex în butucul obiectivului, ceea ce îl face teoretic un dispozitiv 

de testare a vederii la distanță. 

 

1.2.3. Instrumente optice  

“Muzica este aritmetica sunetelor, aşa cum optica este geometria luminii.”, Claude Debussy 

 

1.2.3.1. Noțini introductive   

Instrumentele optice sau aparatele optice, sunt destinate observării și măsurării unor mărimi optice, 

lungimi şi unghiuri, fiind precise, stabile şi sigure. În general, aparatele optice conțin în structura lor 

următoarele subansamble principale: dispozitive de iluminat, microscoape sau lunete de poziționare a 

măsurandului și a măsurii, dispozitive de captare sau interpolare, o combinație de oglinzi, lentile, prisme, 

formând un ansamblu unitar [8, 18, 37, 39, 48, 81]. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Oglind%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lentil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prism%C4%83_(optic%C4%83)
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Caracteristicile instrumentelor optice 

Aparatele optice sunt caracterizate prin anumite mărimi, care permit să se facă comparația între două 

aparate de același tip și să se poată alege care dintre acestea, îndeplinește anumite cerințe şi anume: 

- Mărimea liniară se definește ca fiind raportul dintre o anumită dimensiune liniară a imaginii (y2) și 

dimensiunea corespunzătoare a obiectului (y1). 

- Puterea separatoare, reprezintă proprietatea pe care o are un aparat optic de a vedea distinct prin el 

două puncte apropiate ale obiectului. 

- Câmpul unui aparat optic este regiunea din spațiu pe care o poate explora instrumentul. 

- Claritatea unui instrument optic reprezintă raportul fluxurilor luminoase transmise ochiului, de 

suprafețe egale din obiect și din imagine. La aparatele cu putere mică pentru îmbunătățirea clarității se caută 

să se mărească fluxul luminos. 

1.2.3.2. Luneta  

Luneta sau ocheanul este un instrument optic, alcătuit din mai multe lentile și prisme dispuse      

într-un tub, folosită la observarea obiectelor îndepărtate și cu oferire de imagine dreaptă. 

Ca orice instrument optic în care se privește direct, luneta deviază razele de lumină paralele care 

sosesc de la obiect, acestea fiind focalizate pe retina ochiului observatorului. Cu cât această schimbare de 

direcție (unghi) a razelor paralele prin sistemul lenticular al lunetei este mai mare, în același raport crește 

imaginea obiectului vizat în lunetă, și cu cât densitatea razelor de lumină ajunse pe retină e mai mare, cu atât 

imaginea va fi mai luminoasă.  

Părți componente: 

Lupa, cuprinde un obiectiv optic și un ocular, în general montat pe un tub culisant, Figura 1.32.  

   
(a)  (b)  (c)  

Fig.1.32. Lunetă: (a) Lunetă simplă; (b) Lunetă Astronomică, are de obicei un reticul gradat ]n planul 
focal imagine al obiectivului; (c) Lunetă pe suprafața [110] 

 

Principiul de funcționare: 

Principiul de funcționare se bazează pe mărirea imaginilor, Figura 1.33 și oferă imagine dreaptă, ca 

în cazul lunetei lui Kepler. 

Astfel, obiectivul (1) produce o imagine reală și răsturnată (5) a obiectului (4), situat departe de 

observator. Prin lentila ocularului (2) lumina ajunge la ochi (3), care vede o imagine virtuală mărită (6). 

Mărirea imaginii depinde de distanța focală a lentilei obiectivului (f1) și ocularului (f2), precum şi de distanţa 

dintre obiectiv şi ocular (7). 
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Fig.1.33. Direcția razelor luminoase în luneta lui  Kepler [205] 

 

Luneta astronomică este un instrument optic, alcătuit din mai multe lentile, care permite creșterea 

mărimii aparente și a luminozității obiectivelor cerești în timpul observării lor. Cu ajutorul lunetei 

astronomice, se mărește unghiul sub care se vede un corp îndepărtat, astfel încât să se distingă mai multe 

detalii ale acestuia. 

Aşadar, luneta este compusă din două elemente optice: obiectivul și ocularul. Obiectivul este 

compus dintr-o combinație de lentile. Ocularul este de dimensiuni mult mai mici și este construit de 

asemenea, dintr-o combinație de lentile.  

1.2.3.3. Telescopul 

Telescopul (din greacă: tele = departe, skopein = a cerceta, a examina), este un instrument optic, care 

colectează lumina de la un obiect îndepărtat, se concentrează într-un punct (numit focar), și produce o 

imagine mărită. Deși se indică cu termenul “telescop”, de obicei, telescopul optic, care operează în 

frecvențele luminii vizibile, există, de asemenea, telescoape sensibile la alte frecvențe ale spectrului 

electromagnetic. 

Părți componente: 

Părțile componente ale unui telescop sunt prezentate în Figura 1.34. 

 

Fig.1.34. Telescopul, părți componente [203] 

 

Principiul de funcționare: 

Principiul de funcționare este diferit în funcție de cele două tipuri principale de telescoape optice: 

refractor și reflector. 

- Telescopul refractor se bazează pe modul în care lumina interacţionează cu lentile de sticlă. Atunci 

când razele de lumină trec prin lentila biconvexă a telescopului, acestea sunt refractate. Rezultă că razele de 

lumină ce întâlnesc obiectivul telescopului în partea de sus a acestuia vor fi deviate în jos, iar razele de 

lumină ce întâlnesc telescopul în partea de jos a lentilei vor fi deviate în sus, Figura 1.35. 
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(a) (b) 

Fig.1.35. Telescopul refractor: (a) Principiul de funcționare;  

(b) Imaginea răsturnată la ocular, la telescopul refractor [203] 
 

Odată ieşite din lentilă, razele de lumină se concentrează în focar, după care sunt colectate de ocular, 

prin care ochiul are acces la imaginea obiectului aflat în observaţie. O problemă ce apare este aceea că 

imaginea ce ajunge la ocular este răsturnată. Pentru observarea unei stele, de pildă, acest lucru nu constituie 

o problemă. Dacă însă se fac observaţii ale unor obiecte terestre, este nevoie de introducerea unei lentile 

suplimentare care să repună imaginea în poziţia veche. 

Deşi foarte simplu, telescopul refractar are următoarea problemă: la trecerea luminii prin lentilă, 

diferitele culori ale luminii (lumina albă are mai multe culori) sunt refractate în mod diferit, în acest fel fiind 

dificilă realizarea unei focalizări foarte bune. Acest fapt l-a determinat pe fizicianul Isaac Newton să 

construiască un telescop folosind oglinzi. 

În telescopul refractor se folosește refracția în lentile, două lentile, una mare, plasată în partea 

frontală și numită “obiectiv”, care colectează lumina, și una mică în partea posterioară, “ocularul”, care 

focalizează razele luminoase în ochiul observatorului. Refracția luminii reprezintă schimbarea direcției de 

propagare a unei unde, din cauza schimbării vitezei de propagare, la interfața dintre două medii sau la 

gradientul local al proprietăților mediului în care se propagă. 

- În telescopul reflector imaginea observată este reflectată de o oglindă intr-un sistem de prisme și 

apoi la un ocular (oglindă parabolică sau sferică, drept component esențial), așezată de obicei pe partea 

laterală a instrumentului. Prin urmare, în locul lentilelor se folosesc oglinzi, Figura 1.36. 

Atunci când lumina întâlneşte oglinda nu se mai refractă, ci este reflectată sub un anumit unghi, în 

funcţie de poziţionarea oglinzii. Una dintre proprietăţile esenţiale ale unei oglinzi pentru a reda în mod fidel 

obiectele din faţa acesteia este aceea că reflectă lumina sub acelaşi unghi, cu unghiul format de razele 

incidente (aşa cum se poate observa în imaginea din Figura 1.36), indiferent de culoarea luminii. 

O parabolă este o curbă plană, din familia conicelor, ce poate fi definită, în mod echivalent, ca fiind 

locul geometric al punctelor dintr-un plan, situate la egală distanță de un punct fix, numit focar și de o 

dreaptă fixă. 

 

Fig.1.36. Imaginea la ocular în telescopul reflector [203] 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gradient
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După cum se poate vedea în imaginea din Figura 1.36, a doua oglindă, care are rolul de a prelua 

lumină reflectată de oglinda primară şi a o retransmite către ocular, este între obiectul observat şi oglinda 

primară. Oglinda secundară este atât de mică, încât nu împiedică telescopul să-şi îndeplinească funcţia. 

Avantajele telescopului 

Avantajele telescopului, comparativ cu luneta astronomică, sunt:   

 posibilitatea construirii obiectivelor de diametre mari; 

 lipsa aberațiilor cromatice; 

 efecte de difracție mai mici; 

 putere separatoare și grosisment superior; 

 la același diametru al obiectivelor, telescopul este mai ușor și mai ieftin. 

1.2.3.4. Lupa 

Lupa este un instrument optic, o lentilă biconvexă (care are ambele feţe bombate către exterior) ce 

produce o imagine mărită a obiectului observat. În funcţie de poziţionarea lupei, imaginea virtuală a 

obiectului este mai mică sau mai mare. 

Principiul de funcționare: 

Sistemul optic convergent al instrumentului formează o imagine dreaptă, mărită și virtuală a unui 

obiect. Acțiunea optică a lupei constă în mărirea unghiului sub care se vede obiectului. Pentru ca ochiul să 

privească în repaus (fără efortul de acomodare), trebuie ca obiectul să fie situat în planul focal obiect , 

imaginea sa formându-se astfel la infinit. Pentru măsurare, este necesar să se monteze o diafragmă de 

deschidere mică în planul focal imagine. 

Clasificarea lupelor, după gradul de corectare al aberațiilor: 

a). Lupa simplă – este o lentilă de cea mai bună formă privind aberația de sfericitate sau aberația de 

comă sau poate avea suprafețe asferice (Fresnel, parabolice), Figura.1.37. (a). 

b). Lupa compusă – este alcătuită din cel puțin două lentile lipite sau nelipite , în scopul corectării 

unor aberații; cele mai întâlnite sunt: - lupa acromatică (un sistem optic alcătuit din două sau mai multe 

lentile , care formează o imagine corectată cromatic); - lupa aplanetică (un sistem optic alcătuit din două 

sau mai multe lentile, imaginea este corectată de astigmatism și de curbura de câmp); - ocularul poziții  

(alcătuit din mai multe lentile); - microscopul (o lupă alcătuită din două sisteme situate la distanță); -  lupa 

binoculară (alcătuită din două lupe simple), Figura.1.37. (b). 

Sau, lupă este un instrument optic format dintr-o lentilă convergentă sau dintr-un ansamblu 

convergent de lentile, fixate într-o montură, care, așezat în fața unui obiect, dă o imagine mărită a acestuia, 

permițând examinarea unor obiecte de foarte mici dimensiuni. O lupă uzuală are o distanță focală de circa   

25 cm, corespunzând unei puteri optice de 4 dioptrii. Grosismentul (mărirea aparentă a dimensiunilor unui 

obiect cu ajutorul unor instrumente optice) unei astfel de lupe este de “2×”.  

Câteva exemple de lupe, sunt prezentate în Figura 1.38. 
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(a) (b) 

Fig.1.37. Lupă:  (a) Simplă; (b) binoculară pentru intervenții chirurgicale L3 ( marire: 3x) [110, 144]  

 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.38. Exemple de lupă: (a) Reglabile interpupilar, cu câmp visual: 60mm; (b) Montate pe rama de 

ochelari; (c) Cu distanțe de lucru: 330mm, 380mm, 430mm, 480mm  [110] 
 

a. Cum măreşte lupa un obiect? 

Motivul pentru care o lupă poate produce o imagine mărită a unui obiect este acela că, o lentilă 

biconvexă are proprietatea de a curba traiectoria rezelor de lumină ce o traversează. Lumina reflectată de 

obiect intră în lentilă în linii drepte. La ieşirea din aceasta, razele de lumină (ce suferă o deviere a direcţiei de 

deplasare, refracţie) sunt concentrate într-un punct numit focar (situat, la o lentilă banală, de citit, la 

aproximativ 25 de centimetri). Această capacitate a lentilei de a concentra lumina se poate folosi, de 

exemplu, focalizând razele Soarelui, pentru a aprinde o bucată de hârtie. 

  
(a)  (b)  

Fig.1.39. Imagini văzute prin lupă: (a) Imaginea reală inversată; (b) Imaginea virtuală [204] 

 

După cum se poate observa în imaginea din Figura 1.39. (a), imaginea reală este inversată după 

pătrunderea razelor de lumină în ochi. Acesta este modul în care funcţionează, ochiul uman. Creierul face 

inversarea imaginii răsturnate, în aşa fel încât lucrurile să ne pară în poziţia corectă. 

Imaginea virtuală a unui obiect este imaginea care se vede în fapt, atunci când se folosește lupa. 

Aceasta este imaginea mărită a obiectului. Dacă se elimină lupa din imaginea de mai sus, se va vedea 

obiectul aşa cum este reprezentat în imaginea din Figura 1.39. (b). 
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b. Schimbarea dimensiunii imaginii virtuale odată cu schimbarea distanţei dintre lupă şi obiect 

La schimbarea distanţei lupei faţă de obiect se poate observa cum imaginea virtuală îşi schimbă 

dimensiunile. După cum se poate vedea în imaginea din Figura 1.40, odată cu depărtarea lupei de obiect, 

acesta pare mai mare; este ca şi cum obiectul ar fi mai aproape de observator ca şi cum o fotografie a 

obiectului se apropie sau de depărtează de ochi. 

 

Fig.1.40. Formarea imaginii virtuale la mutarea lupei [204] 

 

În realitatea, există o limită a depărtării lupei de obiect şi prin urmare, a capacităţii lupei de a mări 

obiectul. Dacă se îndepărtează prea mult lupa de obiectul observat, imaginea va deveni neclară şi nu se  mai 

poate vedea nimic. 

 

 

1.2.4. Corpuri de iluminat  pentru aparatura optică medicală 

“În viaţa unora, doar dioptriile sunt pozitive”, Mladen Vukovic 

1.2.4.1. Noțiuni introductive 

Sursele pentru iluminat, în general sunt: 

 cu incandescență; 

 energoeconomice; 

 cu vapori mercur, sodiu și iodura metalică; 

 cu halogen; 

 dicroice (spot); 

 auto, cu: incandescență, halogen, xenon - agrementate R.A.R. (Registru Auto Român); 

 pentru trafic (semafoare, afișaje fibră optică); 

 tuburi fluorescente; 

 cu diverse aplicații speciale; 

 colorate și ornamentale; 

 tuburi flexibile colorate; 

 led  (light-emitting diode= diodă electroluminiscentă); 

 pentru aparatura medicală în general și optica medicală,  în special; 

 pentru cabinete de optică medicală și alte cabinete. 
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Se vor prezenta în ordine, sursele de iluminat pentru echipamentele folosite în optica medicală de 

către tehnicianul optometrist (aparatele optico – mecanice, echipamentele optometrice – oftalmice și 

instrumentele optice) [145]. 

1. Microscopul, care are părțile principale și schița principiului de funcționare, prezentate în      

Figura 1.41, poate utiliza drept sursă de iluminat, bec de incandescență, lampă cu fluorescență, led, lampă 

cu halogen, halogenură etc. 

  
(a) (b) 

Fig.1.41. Microscop (pentru corpuri de iluminat):  (a) Principalele părți componente: 1. Ocularul; 2. 

Turelă rotativă; 3. Lentile obiectiv; 4. Butoane de reglaj (reglaj grosier); 5. Reglaj fin; 6. Platformă; 

7. Sursa de lumenă; 8. Diafragma și condensorul; 9. Cleme de poziționare; 
(b) Reprezentarea direcției sursei de lumină la un microscop [53, 211] 

 

a. Becul cu incandescenţă 

Este forma de iluminare cea mai ieftină. Filamentul subţire din interiorul becului produce lumină 

prin trecerea curentului electric. Becul cu incandescenţă, Figura 1.42 (b), este o sursă de lumină continuă, 

ieftină, dar are şi anumite dezavantaje. Lumina redată este gălbuie, ceea ce poate influenţa corectitudinea 

cromatică ale unor mostre. De multe ori acest detaliu nu reprezintă o problemă. O problemă mult mai mare 

este dată de faptul că becul cu incandescenţă produce o cantitate considerabilă de căldură, putându-se încălzi 

chiar şi la 180 
o
C.  

În altă ordine de idei, o altă problemă poate fi faptul că, în momentul în care microscoapele cu acest 

tip de iluminare au devenit răspândite, nu a existat un standard pentru becuri. Astfel, au rezultat mai multe 

sute de tipuri de becuri, care sunt şi în prezent în circulaţie, pentru diferite tipuri de microscoape. De aceea 

căutarea şi găsirea becului potrivit este destul de dificil. Becurile cu incandescenţă sunt ieftin de produs şi 

uşor de introdus în microscop. Pe aceste instrumente se găsește doar un buton de “pornire/oprire”, fără să 

avem posibilitatea de a seta intensitatea iluminării. Pentru alte tipuri de iluminare este nevoie de instrumente 

sofisticate, dar, în general acestea au un cost de producţie mai mare, dar, cu siguranţă, utilizarea acestora face 

să merite investiţia mai ridicată. 

b. Lampa fluorescentă   are la cele două capete doi electrozi 

În lămpile fluorescente, Figura 1.42. (a), se pot găsi diferite gaze (xenon), care au la cele două 

capete electrozi şi care în anumite situaţíi, emit lumină. Preţul acestora este cu ceva mai ridicat, dar 

consumul este mai scăzut decât a becurilor cu incandescenţă. Acestea dispun de diferite caracteristici care le 

transformă în alegerea perfectă pentru utilizarea în microscop. În primul rând, lumina redată de aceasta pare 

mai albă, fiind mai asemănătoare luminii solare naturale. Utilizând acest tip de iluminare, mostrele (lentilele) 

analizate sunt redate mult mai natural din punct de vedere cromatic. Totodată, emanaţiile de căldură sunt 

reduse, încălzindu-se la maximum 32 
o
C. Datorită acestei călduri reduse se pot analiza ore în şir chiar 
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vietăţile microscopice sensibile. Cu siguranţă, lampa fluorescentă este alegerea corespunzătoare în cele mai 

multe cazuri. În al doilea rând, se apreciază luminozitatea acestora. Se poate spune că o lampă fluorescentă 

de 7 W va reda o lumină corespunzătoare unui bec cu incandescenţă de 20 W, iar una de 5 W, va corespunde 

unui bec de 15 W. 

De obicei, cercetarea respectivei proprietăți de fluorescență are loc în prezența unei molecule numite 

fluorofor: proteina verde fluorescentă, fluoresceină. Proba de analizat este supusă unei lumini cu o anumită 

lungime de undă. Radiația luminoasă este absorbită de către fluoroflor, care ulterior va emite o altă radiație 

luminoasă, cu o altă lungime de undă (astfel apare și o altă culoare a luminii emise, culoare diferită față de 

cea primită).  

 
  

(a) (b) (c) 

Fig.1.42. Exemple de lămpi utilizate la microscop: (a) Lampă cu xenon: (b) Bec cu incandescenţă, cu 

părțile componente: 1. Balon de sticlă; 2. Gaz inert (argon sau vid); 3. Filament; 4. Fir de contact; 5. 
Fir de contact; 6. Suport de sârmă; 7. Montură de sticlă; 8. Contact lateral; 9. Soclu filetat; 10. Izolație; 

11. Contact central; (c) Lampă cu vapori de mercur [194] 

 

Un microscop folosit în acest scop este format din: sursă de lumină (de regulă o lampă cu xenon 

sau lampă cu vapori de mercur), oglindă dicroică, un filtru de excitație și un filtru de emisie. Microscopia de 

fluorescență este utilizată mai ales în biologie, dar și în cazul lentilelor colorate, aceasta fiind etalonul pentru 

alte tipuri de microscopie: microscopia cu laser confocal și TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence 

Microscope).  

Fluroflorul își poate pierde capacitatea de a emite fluorescența printr-un fenomen numit 

photobleaching, fenomen care poate fi redus, fie prin utilizarea unor fluoroflori mai puterni, fie prin 

reducerea intensității luminii. 

c. LED-ul 

Cea mai recentă inovaţie tehnică în domeniul iluminării microscoapelor este redată de iluminarea 

LED (light-emitting diode - diodă electro luminiscentă), Figura 1.43. LED-ul are un consum de energie 

foarte redus şi au o durată de viaţă, aproape nelimitată. În cazul multor microscoape, acestea sunt alimentate 

de acumulatoare reîncărcabile, aşadar nu este nevoie de conectarea la reţeaua electrică. Totodată, asemănător 

lămpii fluorescente, acestea redau o lumină rece. Dacă se alege un microscop cu iluminare LED, este indicat 

să se aleagă un model care să aibă posibilitate de setare a intensităţii luminii. În multe cazuri, iluminarea cu 

LED se poate dovedi a fi prea puternică. De asemenea, dacă se alege un model care funcţionează cu 

acumulatori, trebuie să se încerce și să se aleagă un model care să funcţioneze cu baterii standard (de 

exemplu, AA acumulator alcalin, NiMH-Acumulator acid cu Ni-hidrură metalică), nu cu baterii specifice sau 

unice. Astfel, când durata de viaţă a bateriilor va expira (după 500-1000 de reîncărcări), se va putea 

achiziţiona cu uşurinţă, altele. Având în vedere că lumina LED-ului este albăstruie, rezoluţia microscopului 

este îmbunătăţită (acesta este motivul pentru care foarte mulţi cercetători folosesc filtre albastre la 

microscop: lungimea de undă a culorii albastre este mai scurtă, astfel rezoluţia imaginii redate de un filtru 

albastru poate fi de 1,5-2 ori mai mare decât în cazul observării cu lumina roşie). Totodată, acest lucru 

presupune că nu se va reda o imagine corectă cromatic. (Exemplu: Bec LED G9/5W/230V 4000K 

ND3201(d)).  



37 

 

 
   

(a) (b)            (c)                 (b) (d) 

Fig.1.43. Modele de LED-uri [145, 194]   

 

d. Lampa (bec) cu halogen sau halognură diferite modele 

La microscoapele din optica medicală şi de cercetare, se poate întâlni tipul de iluminare cu lampa 

(bec) cu halogen sau halogenură. Lumina acesteia este caracteristic albă, puternică şi concentrată,          

Figura 1.44. Aceste microscoape, în general, dispun de instrumente pentru reducerea intensităţii luminii, 

ceea ce presupune şi reducerea căldurii emanate.  

    
(a) (b)               (c)                      (d) (e) 

 
(f) 

Fig.1.44. Modele de lampă - bec  cu halogen: (a) și (e); Lampă;  (c) Bec; (b) și (d) Bulb; 

(f) Bec cu Halognură (iodură metalică) [145, 194] 

 

Dacă se alege un microscop binocular, datorită intensităţii luminozităţii, este indicat să se aleagă un 

microscop cu iluminare LED sau cu halogen (Exemplu: N0682 - Bec halogen R7s/120W/230V - model (e)). 

e. Lampa cu vapori de sodiu  

Lampa cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior oval opalizat, flux 

luminos ridicat și durată de viață efectivă mare, se prezintă în Figura 1.45, cu tubul ceramic de descărcare 

echipat cu conceptul unic Philips Integrated Antenna (PIA), pentru o durată de viață mare și fiabilă. 

Conceptul Plus cu eficacitate ridicată se traduce prin fluxul luminos mare și prin menținerea extinsă a 

fluxului luminos. Construcția robustă cu câteva puncte de sudură este foarte rezistentă la vibrații și la șocuri, 

reducând și mai mult defectările premature și extinzând durata de viață a lămpii (Master SON PIA Plus 

250W/220 E40). 

 
 

            (a)                               (b) 

Fig.1.45. Exemple de lămpi: (a) Lampa cu vapori de sodiu; (b) Lampa cu sodiu [145, 194] 
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2. Oftalmoscopul, echipament optometrico – oftalmic, folosit pentru examinarea interiorului 

globului ocular și a fundului de ochi, care permite proiectarea peretină a unui fascicul luminos și observarea 

zonei luminate după o axă cât mai apropiatâ de cea a fasciculului de iluminare, are ca părți principale (vezi şi 

Figurile 1.16 şi 1.18), Figura 1.46: 

- sursă de lumină-condensator; 

- un filtru verde (nu trebuie sa fie rosu) care mărește contrastul vaselor de sânge; 

- diafragmele, care permit adaptarea unei iluminări maxime a fundului de ochi sau a structurilor 

anterioare; 

- o miră test care se proiecteaza pe retină; 

- două obiective; 

- o oglindă deviatoare, reglabilă, care permite iluminarea fundului de ochi; 

- un disc , numit “Recoss”, compus din lentile de acomodare, care permit o observare fără efort. 

  
(a)  (b)  

Fig.1.46. Modele de oftalmoscop (pentru corpuri de iluminat): (a)  Oftalmoscop direct (de buzunar); 
(b) Oftalmoscop indirect [198]  

 

Ca surse de ilumintat la oftalmoscop, se prezintă unele exemple, în Figura 1.47. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.47. Exemple de surse de iluminat pentru oftalmoscop: (a) Becuri Xenon (6000k - D1S, Putere - 
35W); Culoarea luminii – 6000 k D1S (bulb ascuns); Putere - 35W; Voltaj - 12V; 

(b) K-LED prevede lumina albă pentru mai multe ore. Far K-LED oferă o lumină uniformă, cu o 

claritate de până la 18000 lux. 3W LED-ul este setat coaxial în “şa” şi funcţionează cu o baterie de 
litiu (Li) sau potasiu (K), care permite funcţionarea continuă a cca. 4 ore;  

(c) Becuri xenon XL 2.5V și 2.7 V [194] 

 

3. Foropterul, este utilizat ca aparat pentru diagnosticarea pacientilor cu probleme miopie (0-19 D), 

hipertropie (0-16,75 D), astigmatism (0-6 D), pentru care se obțin teste de vedere. Ca sursă de iluminat se 

utilizează LED-ul, Figura 1.48. 
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(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.48. Foropterul și accesorii: (a) Foropter manual;  (b) Foropter automat; 

(c) Cadru universal de încercare ochelari; (d) LED special  [146, 194]  

 

4. Aurorefractometrul – Keratometrul, este utilizat pentru măsurarea razelor de curbură ale 

suprafeței anterioare a corneei deci, pentru determinarea curburii și a puterii de refracție cu ajutorul a două 

cercuri mira și 2 LED-uri (alb de obicei), Figura 1.49. 

   

(a)   (b)  (c) 

  
(d) (e)  

Fig.1.49. Keratometru și accesorii: (a) Keratometru; (b) Led lumină albă  (rece);  (c)  Harta Zernike;  

(d) și (e) Porturi HDMI (High-Definition Multimedia Interface) [27, 78]  
 

Sistemul optic este optimizat, cu tehnologie Wavefront (determinarea aberației oculară a frontului 

de undă), funcții pentru aberațiile de joasă și înaltă sfericitate și harta Zernike (c) permit prescrierea corectă 

de lentile; Camera de observare CCD (Charge-coupled device -Dispozitiv cu cuplaj de sarcină), “full color” 

și LED alb; Funcție de asistare pentru potrivirea lentilelor de contact și mod de calculare automată; Căutare 

automată a ochiului în 3 dimensiuni, inclusiv focalizare; Ecran TFT (Thin-film-transistor); “Film color de 7” 

rabatabil; meniu perfect structurat, cu simboluri grafice și operare “touchscreen=ecran tactil”; ghid animat 

pentru operare; Funcție de comparare vizuală; suport de bărbie motorizat; imprimantă termică rapidă, cu 

tăiere automată a hârtiei; Port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pentru monitor extern; Blocare 

facilă a părții superioare; Date precise de keratometrie; Posibilitate de conectare facilă cu alte dispozitive 

Huvitz (firmă reprezentativă). 

Capacul prismei de refractometrie optică cu iluminare este potrivit pentru toate refractometrele 

optice din gama de produse Huvitz. 

Sub simbolul sursei este amplasat un microcomutator pentru controlul iluminării. 

Iluminarea nu trebuie utilizată la fiecare măsurare. Este suficientă utilizarea acesteia în cadrul 

măsurării în spaţii întunecate, zone industriale şi alte locuri asemănătoare. În condiţii normale de lumină, 

capacul cu iluminare are caracteristici optice asemănătoare unui capac standard fără iluminare. 

5. Sinoptoforul, Figura 1.50, este un dispozitiv prin intermediul căruia se efectuează manipulare de 

diagnostic și terapeutice, pentru stabilirea unghiului de fugă a ochilor. Este deosebit de valoros în caz de 

probleme cu vederea binoculară și strabism. 
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După cum se cunoaște Sinoptoforul (vezi Figura 1.28), are în componență, două colimatoare de 

construcție specială, corespunzătoare celor doi ochi. 

Fiecare ochi privește prin obiectivul colimatorului corespunzator imaginea mirei test, iluminată de 

sursa de lumină. Colimatoarele sunt montate pe brațe care se rotesc în jurul unor pivoți ale căror axe trebuie 

să treacă prin centrele de rotație ale globilor oculari. Distanţa dintre pivoți poate fi reglată precum și 

reazemul bărbiei pacientului, astfel încât axele optice ale celor două colimatoare să coincidă cu liniile de 

privire. Mirele, situate în planele focale ale colimatoarelor, pot fi schimbate.  

Axele optice ale obiectivelor se pot roti în plan vertical cu 30
o
. Mirele test se pot roti și se pot 

deplasa pe verticală.  

Ca sursă de lumină la sinoptofor se poate utiliza, becul cu halogen sau halogenură, Figura 1.50: 

Bec de 12 V, la reostat, pentru iluminarea slide-ului, pentru modificarea luminozității sinoptoforului, 

două becuri pentru fiecare ochi (lumina standard și lumina halogen), Flash automat pentru slide-uri. Există 

sinoptofor cu flash simultan sau alternativ în modurile “Rapid” sau “Variabil” 

Ca moduri de iluminare și moduri de selecție sinoptofor, pot fi cinci moduri de iluminare a slide-

ului și anume: normal, flash pe partea dreapta, flash pe partea stanga, flash pe partea dreapta + stanga, flash 

automat, care poate fi selectat de la un singur buton. 

Sinoptoforul conține și un dispozitiv automat de producere licăriri: 30 la 150 pe minut. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.50. Sinoptofor și surse de iluminare pentru Sinoptofor: (a) Sinoptofor;  
(b)  și  (c)  Bec cu halogen;  (d)  Bec cu halogenură [110, 194] 

 

6. Lensmetru / Frontifocometru / Focimetru, Figura 1.51., se foloseşte pentru determinarea puterii 

dioptrice la centrul lentilelor cu axe simetrice şi astigmatice, precum şi a combinaţiilor, în intervalul +/- 

25,00 dpt; de asemenea, se pot determina direcţiile principale ale lentilelor astigmatice, precum şi acţiunea 

prismatică între 0,00 şi 6,50 dpt şi direcţia razei lentilelor prismatice. 

 

Fig.1.51. Lensmetru [125, 126] 
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Se ține cont de părțile componente (vezi Figura 1.7.), pentru alegerea sursei de iluminat: 

- sursa de lumină care iluminează un test mobil de-a lungul axei optice a aparatului; 

- colimator; 

- suport care sprijină lentila de măsurat , un sistem cu tuș. 

- sistem de vizare constituit dintr-o lunetă astronomică cu un reticul gradat în planul focal imagine al 

obiectivului; 

- sistem de citire a puterilor dioptrice, a cărui riglă gradată este solidară cu testul.  

Puterea dioptrică a lentilei este corect măsurată atunci când testul se vede net, aceasta relevându-se 

cu putere pe rigla gradată. Lentila este centrată atunci când axa optică a acesteia, coincide cu axa optică a 

aparatului. Această poziție este obținută atunci când testul ocupă poziția în centrul reticulului. Cu ajutorul 

sistemului cu tuș se vizualizează centrul , marcându-l pe lentilă. 

Astfel, în Figura 1.52., sunt prezentate câteva surse de iluminare. 

  
(a)   (b)   

  
(c)   (d)   

Fig.1.52. Surse de iluminat la Lensmetru: (a) Bec LED E27, LED cu bulb AC220; (b) Lampă 

“Porumb” cu LED E27, E14, 220 AC; (c) și (d) Sisteme electronice de iluminare corespunzător [194] 

 

7. Proiectorul de teste oftalmologice, ACP-68 (Actual Contribution Percentage = Procent de 

contribuție reală),  folosește lămpi de la Firma “OPTIGEN” sau “MULTIZONE”, Figura 1.53. 

   
(a)   (b)   (c)   

Fig.1.53. Proiector și accesorii: (a) Proiector de teste;  (b) Harta și acesorii alternattive;  
 (c) Lampă “porumb” cu  led , 220 AC sau DE 6 V ȘI 20 W [48, 139] 

 

8. Optopitul, este o reprezentare grafică a unor figuri sau caractere (litere, cifre,......), care permite 

măsurarea acuității vizuale, precum și a culorilor, Figura 1.54. (a). 

Optotipurile pot fi prezentate pe tabele tipărite sau pot fi proiectate pe un ecran. Designul ergonomic, 

este realizat din aluminiu , pentru care se pot folosi lămpi sau LED-uri, Figura 1.54. (b) și (c).. 
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(a)   (b)   (c)   

Fig.1.54. Optopit și surse de iluminat: (a)  Optotip; (b)  Lampă cu neon;  (c)  LED [194] 

 

Pentru iluminarea cabinetelor medicale se utilizează diferite corpuri de iluminat, Anexa 1.1. 

 

 

1.3. Maşini şi utilaje 

“Să nu laşi să treacă o zi fără să auzi, să vezi sau să citeşti ceva frumos!”, Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

1.3.1. Maşini de prelucrat conturul lentilelor 

1.3.1.1. Noțiuni introductive 

Încă de la apariția mașinilor, semiautomate, automate sau computerizate, s-a realizat un pas foarte 

important în industria opticii medicale, datorită faptului ca acestea au îmbunătățit foarte mult timpul de lucru, 

calitatea estetică a lucrărilor și posibilitatea realizării prescriptiei de ochelari în cel mai riguros standard [249, 

251]. 

Dacă la montajul manual un optician pierdea cca. 20-40 min, pentru realizarea unui ochelar, la 

mașini semiautomate și automate timpul a scăzut sub jumătate, iar în mileniul III, sunt şi mașini 

computerizate, ce realizează cca. 30 perechi ochelari pe oră, cu o calitate a prelucrării pe contur de un estetic 

deosebit și o precizie în respectarea prescripției mult sub normele admise. 

Ca principiu de bază, în funcționarea acestora, toate mașinile au la bază același principiu: Tăierea 

formei lentilei și fațetarea după o formă scanată în prealabil (prin copiere); La mașinile semiautomate, 

automate, copierea se face cu un palpator (copiator) după un șablon executat anterior iar la cele 
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computerizate forma ramei se scanează și apoi cu un procesor se reține și se dă comanda mașinii asupra 

operației care să se execute, operații preselectate de tehnicianul optometrist. 

Pentru întreaga activitate a atelierului de optică medicală este nevoie de echipament modern. Mai 

întâi de toate, este echipamentul tehnologic pentru prelucrarea lentilelor de ochelari. Dar pentru 

funcționarea completă a atelierului optic este bine ca acesta să fie echipat cu alte dispozitive care să ajute 

optica master la locul de muncă. 

Alegerea echipamentului tehnologic pentru un atelier de optică medicală nu este o sarcină ușoară. 

Mulți factori afectează criteriile de selecție, dar principalul lucru astăzi, este prețul și performanța. O 

atenție deosebită trebuie acordată aspectului tehnologic al echipamentului achiziționat pentru atelier.  

Acestea sunt, funcțiile (modul de acțiune al mașinii respective), performanțele (cele mai bune 

rezultate ale mașinii respective în ceeea ce privește una dintre caracteristicile mașinii) și capacitățile 

(posibilitatea sau proprietatea mașinii de a executa o operație, de a produce un efect sau de a suferi o 

transformare)  mașinilor și dispozitivelor.  

Printre performanțe se enumără și fiabilitatea (siguranța în exploatare în condiții date), practicitatea 

(activitate practică), interfața prietenoasă (plăcută, atrăgătoare) și intuitivă (bazată pe intuiție). 

Echipamentele utilizate pentru prelucrare contur lentile, se pot clasifica în patru categorii [36,37, 

39]: 

Mașini semi-automate cu două sau trei cercuri pentru fabricarea lentilelor de ochelari. Proiectarea 

acestui echipament asigură gestionarea ciclului de producție prin intermediul sistemelor electronice sau 

releu. La aceste tipuri de mașini, funcționalitatea este limitată la ciupirea lentilelor și la prelucrarea sticlei. 

Șablonul, care este utilizat pentru a da lentilei forma dorită, este produs separat pe alte echipamente. 

Mașini semi-automate cu trei sau patru cercuri pentru procesarea și fabricarea lentilelor de 

ochelari. Cu ajutorul acestora, prelucrarea necesară a lentilelor este realizată, de asemenea, în conformitate 

cu modelul, în timp ce, în afară de funcțiile inerente mașinilor din categoria de mai sus, mașinile 

semiautomatice de acest tip au, de asemenea, capacitatea de a controla parametrii lentilei supuse procesării. 

În același timp, rămâne manuală furnizarea de lentile. 

Mașini semi-automate cu patru cercuri pentru prelucrarea lentilelor de ochelari, care au un număr 

diferit de opțiuni suplimentare, cu excepția celor trei de bază. Prezența funcționalității suplimentare permite 

îmbunătățirea performanțele prin reducerea semnificativă a timpului petrecut în prelucrarea lentilelor. Acest 

tip de mașină nu are nevoie de șabloane, parametrii de formă necesari sunt citiți de un dispozitiv special. 

Forța de tăiere, prelucrare și precizia de poziționare a fațetei sunt controlate de procesor, de asemenea 

realizează desenarea preliminară a conturului. 

Mașini automate pentru fabricarea și prelucrarea lentilelor de ochelari de vedere şi de soare din 

noua generație. Acest echipament unic este o adevărată mini-stație de producție cu un sistem de control 

complet electronic. Permite să ofere lentilelor diferite forme pentru orice cadre. În aceste mașini automate 

sunt combinate funcții precum citirea formei, blocarea și centrifugarea, reglarea automată a forței de presiune 

pe lentilă, forțele de tăiere și alte condiții tehnice de procesare 

Avantajele diferitelor mașini pentru fabricarea și prelucrarea lentilelor. 

Echipamentul primei și celei de-a doua categorii se distinge prin simplitate, fiabilitate și 

durabilitate, dar datorită numărului mare de operații manuale și a diferitelor manipulări auxiliare, prelucrarea 

lentilelor de ochelari necesită prea mult timp.  
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Mașinile automate ale generației moderne rezolvă această problemă prin scurtarea timpului pentru 

efectuarea fiecărei operații literalmente de mai multe ori, minimizând participarea umană în procesul de 

producție.  

Prin urmare, gradul de automatizare, precum și prezența unei funcții care permite controlul 

exactității procesării - sunt criterii importante pentru alegerea echipamentului pentru fabricarea lentilelor 

pentru ochelari de vedere. 

Caracteristici de prelucrare a lentilelor de ochelari, moderne 

Dezvoltând și creând echipament modern pentru tratarea lentilelor de ochelari, producătorii caută să 

găsească soluții pentru a simplifica și a îmbunătăți precizia procesării obiectivelor, reducând astfel, rata de 

respingere. Introducerea de noi tehnologii face posibilă abandonarea aproape totală a muncii manuale în 

procesul de fabricare a ochelarilor, inclusiv prin reducerea numărului de operațiuni intermediare, efectuate de 

tehnicinul optometrist. Acest lucru va îmbunătăți calitatea produselor și va compensa lipsa de personal 

calificat. 

Programele de control pentru mașinile automate de prelucrare ochelari sunt în multe feluri similare 

cu programele de control pentru telefoane moderne sau jucării pentru calculator. Producătorii încearcă să 

simplifice cât mai mult procesul de gestionare și să concentreze atenția utilizatorului asupra funcțiilor oferite 

pentru manipularea lentilelor. Cele mai recente modele de echipamente automate oferă utilizatorului o gamă 

largă de funcții suplimentare pentru prelucrarea lentilelor din diverse materiale. Dar cum se poate alege 

combinația potrivită de caracteristici pentru a gestiona un anumit obiectiv? Producătorii principali de lentile 

oferă recomandări pentru prelucrarea unei lentile de policarbonat (alil-diglicol carbonat), fragile (rafinate, 

astigmatice) sau din alte materiale polimerice (policarbonat acrilic și trivex), a unei lentile cu acoperire 

hidrofobă sau hidrofugă (alunecoasă), dar nu orice mașină este capabilă să proceseze corect astfel de  

"lentile complexe” sau de sticlă. 

La orice mașină de prelucrat lentile se ține cont de: forma dioptrilor, tipul de lentile, Tabelul 1.1., de 

posibilitățile de combinare a formei celor doi dioptri ai unei lentile, Figura 1.55., precum și de materialul din 

care sunt confecționate lentilele. 

Tabel 1.1. Clasificarea lentilelor după criteriul formei dioptrilor 
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Fig.1.55. Posibilități de combinare a formei celor doi dioptri ai unei lentile [30] 

 

Prelucrarea lentilelor alunecoase 

Atunci, când se prelucrează lentile cu acoperiri hidrofuge (nu permite pătrunderae apei), este 

necesar să se utilizeze autocolante speciale adezive, livrate împreună cu lentilele. Adezivele vor proteja 

lentila de a nu întoarce sistemul de prindere al mașinii și prin urmare, va evita distorsionarea formei. Dar nu 

fiecare producător furnizează aceste autocolante cu lentile, iar cabinetele oftalmologice trebuie să mărească 

semnificativ forța de prindere a lentilei, ceea ce, la rândul său, cauzează deteriorarea stratului de acoperire pe 

lentilă și formarea unei urme, care copiază forma blocului dur folosit pentru fixarea obiectivului. Prin 

urmare, producătorii de echipamente au început să ia în considerare caracteristicile procesării acestor lentile 

și să adauge moduri speciale la programul de control. De exemplu, în complexul “E-900”, produs de 

compania japoneză Takubomatic, atunci când se selectează modul “Covering”, aparatul schimbă automat 

direcția de rotație a cercurilor, reduce forța de apăsare a cercurilor pe obiectiv și mărește forța de prindere a 

obiectivului, reducând astfel, probabilitatea de deplasare. Acest lucru crește durata de prelucrare a 

obiectivului, dar reduce semnificativ probabilitatea de deteriorare a stratului de acoperire de pe obiectiv. 

Prelucrarea lentilelor fragile 

La prelucrarea lentilelor de sticlă fragile, rafinate și astigmatice, există posibilitatea de a deteriora 

lentila în centru sau de-a lungul marginii. Lentilele din materiale polimerice, cum ar fi CR-39 (alil-diglicol 

carbonat), pot fi, de asemenea, rupte în timpul procesării, dar mai des nici măcar tehnicianul optometrist nu 

observă deteriorarea unui astfel de obiectiv. Ca rezultat al presiunii cercurilor pe lentilă, se produce o ușoară 

deformare a lentilei în timpul procesării, rezultând un mic astigmatism. De exemplu, în complexul 

Takubomatic-Japonia “E-900”, pentru a se rezolva această problemă, se recomandă utilizarea modului  

“Fragile”. Când este pornit, cercurile atinge ușor lentila în timpul procesării, presiunea cercurilor pe obiectiv 

și viteza de rotație a obiectivului sunt reduse, iar modul de prelucrare inversă a obiectivului este oprit. 

Producătorul recomandă utilizarea acestui mod la procesarea tuturor tipurilor de lentile rafinate din sticlă. 

Pentru prelucrarea lentilelor rafinate polimerice se recomandă alegerea modului adecvat în locul modului 

standard de prelucrare a lentilelor polimerice. 

Prelucrarea lentilelor polimerice 

Majoritatea mașinilor automate sunt echipate cu o funcție de lustruire pentru partea finală a lentilelor 

de polimer. Dar, după cum se știe, această operație nu este recomandată în fabricarea lentilelor, în care 

lățimea părții finale este mai mare de 3-4 mm. Prin urmare, la plasarea comenzii, vânzătorul informează 

cumpărătorul. Dar, folosind echipamente moderne, această problemă poate fi de asemenea rezolvată, 
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deoarece atunci când obiectivul este lustruit cu o roată cu diamant, se pot obține suprafațe cu calități 

diferite. În același timp, lentila nu își pierde proprietățile estetice și se rezolvă problema reflectării luminii în 

interiorul obiectivului. În complexul “E-900”, de exemplu, există 7 moduri de lustruire a părții finale a 

obiectivului, iar opticianul-tehnicianul optometrist, poate alege unul dintre aceste moduri în funcție de 

grosimea lentilei în jurul marginii. Sunt disponibile și moduri speciale de lustruire pentru materiale precum 

policarbonatul, acrilicul și trivexul (pentru copii și persoane active). Se recomandă utilizarea modului 

“Material”. 

Prelucrarea lentilelor complexe 

Pe lângă întrebările legate de prelucrarea  “lentilelor complexe”, tehnicianul optometrist are adesea 

probleme în fabricarea cadrelor cu unghi drept, multe mașini, fie în jurul colțului, fie îndoind profilul 

lentilei, schimbând forma.  

Complexul “E-900”, de exemplu utilizează modul “Sharp”, pentru fabricarea unor astfel de cadre. 

Este suficient ca tehnicianul optometrist să activeze acest mod o singură dată, iar aparatul va copia forma 

cadrului cu cea mai mare precizie. Mai ales acest mod va ajuta în fabricarea de rame cu șuruburi, pentru 

fabricarea cărora s-a dezvoltat o funcție pentru ajustarea formei cadrului, înainte de prelucrare. Pentru a face 

acest lucru, tehnicianul optometrist trebuie să transfere forma cadrului din scaner în mașină și după câteva 

secunde, să ajusteze forma, întinzându-l de-a lungul lățimii sau înălțimii. Această caracteristică poate ajuta să 

se creeze cadre/rame, pentru un client cu o față mare sau pentru a instala lentile progresive într-un cadru 

inițial îngust. 

Înainte de efectuarea oricărei operații de prelucrarea a lentilelor și ramelor de ochelari, tehnicinul 

optometrist trebuie să cunoască părțile componente ale ochelarilor, Figura 1.56. 

 

Fig.1.56. Părțile componente ale ochelarilor [213]  

 

Avantaje și dezavantaje ale materialelor utilizate pentru construcția lentilelor și a ramelor de ochelari 

La confecționarea lentilelor pentru ochelari sau pentru unele componente ale echipamentele 

oftalmologice se utilizează, fie sticlă, fie plastic, fiecare dintre aceste materiale prezentând unele avantaje,  

dar și dezavantaje. 

Lentilele din sticlă au propriile avantaje: 

 Rezistență mecanică (cu excepția impactului, ca dezavantaj), lentilele din sticlă suportă sarcini 

mecanice mult mai mari decat plasticul.  

 Așa se explică faptul că lentilele din sticlă pot fi mult subțiate (față de cele din plastic) (în unele 

cazuri mai puțin de un milimetru grosime - dioptrii mici sau lentile plane).  
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Lentilele din plastic, ca dezavantaje se consideră faptul că se zgârie mai ușor și nu sunt la fel de 

transparente ca cele din sticlă, iar ca avantaje: 

 Un prim avantaj al lentilele din plastic care sunt produse din diferite tipuri de polimeri speciali ai 

căror proprietăți optice chiar le sunt superioare în unele cazuri, nu sunt mai prejos decât cele ale sticlei 

optice medicale. 

Pe deasupra, polimerii nu au culoare proprie, deci nu există nici o deosebire între o lentilă de plastic 

și una din sticlă din punctul de vedere al aspectului.  

Bineînteles, plasticul este un material mai moale decât sticla, dar folosind tehnologie și materiale de 

calitate se protejează lentilele cu un strat de durificare “Duralux”, care le îmbunătățeșe considerabil 

rezistența la zgârieturi. În folosirea de zi cu zi, lentilele din plastic necesită un pic mai multă atenție, 

deoarece particulele fine de praf depuse pe lentile, pot acționa ca material abraziv în cazul ștergerii, pe uscat. 

De aceea, se recomandă spălarea lentilelor sub un jet de apă înainte de ștergerea cu o lavetă din microfibre. 

 Un alt avantaj major al plasticului ar fi greutatea mult redusă, cu 40-50%  față de sticlă. 

Densitatea plasticului este de două ori mai mică decât a sticlei. De asemenea, rezistența superioară a 

plasticului la impact poate proteja ochiul,  în cazul unor evenimente neplăcute. 

Din punct de vedere estetic, lentilele din plastic prezintă un mare plus, spre deosebire de cele din 

sticlă, deoarece pot fi colorate în diferite nuanțe pentru un aspect modern și confort vizual sporit, nuanțe 

monocrome, degrade, nuanțe care sporesc contrastul etc. cu aparatură corespunzătoer de colarat lentile. 

Instalația, Figura 1.57, colorează lentile organice, prin scufundarea într-o baie cu soluție de ulei 

colorat, de exemplu, cu 4 capacități și agitare magnetică, permanent. Temperatura (reglată cu un termostat) 

și viteza agitatorului mecanic sunt păstrate constante. 

Instalația este destinată încălzirii vopselei lichide pentru colorarea lentilelor de ochelari polimerici 

printr-o metodă de difuzie. Încălzirea se face prin transfer direct de căldură de la un element de încălzire, la 

capacitate și nu este prevăzută nicio altă utilizare. 

 

Fig.1.57. Instalație pentru vopsirea lentilelor cu patru capacități [110] 

 

Un alt material plastic se numește “Trivex”, care nu este noul policarbonat. Este un material 

polimeric, cu indicele de refracție (refractarea luminii) egal cu 1.53, iar avantajele sunt superioare 

policarbonatului: 

 rezistență este la fel ca și a policarbonatului, însă oferă flexibilitate, ceea ce înseamnă că lentila 

nu va suferi fisuri cu timpul în jurul găurilor date în lentilă (caz intâlnit des la ramele cu șurub); 

 claritate îmbunătățită prin reducerea aberțiilor cromatice; 

 cea mai ușoară lentilă de pe piață, cu o densitate de 1.11g/cm
3;

 

 absorbție 100% a razelor UV. 

Ca dezavantaje se menționează:   se zgârie la fel de ușor precum policarbonatul. 

Este recomandată pentru ramele fără contur (șurub, capse sau fir), pentru copii și sportivi care 

desfășoară activități în aer liber.  
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Pentru confecționarea ramelor de ochelari se utilizează în afară de plastic și un aliaj metalic, 

“Titanflex”, care - după cum sugerează numele - conţine titan. Este incredibil de dur şi în acelaşi timp, 

extraordinar de flexibil, ca urmare a tensiunii sale realmente constante, de-a lungul unei game largi de 

extindere. 

“Titanflex” oferă combinaţia supremă: rezistenţă, greutate redusă şi flexibilitate. Şi din acest motiv 

acest material a devenit materialul ideal pentru fabricarea ramelor de ochelari de cea mai bună calitate, fiind 

cu până la 50 % mai uşoare decât alte rame metalice, similare. Efectul de “memorare” al metalului înseamnă 

super-flexibilitate și revenire la forma sa iniţială, în așa fel că materialul oferă cele mai înalte standarde de 

calitate, pentru confecționarea ochelarilor. 

 

1.3.2. Mașini semiautomate și automate de prelucrare a conturului lentilelor 

1.3.2.1. Noțiuni introductive 

Mașinile semiautomate sunt prima generație de mașini de prelucrare pe contur și la vremea apariției 

acestora a reprezentat o evoluție a opticii ca și la mașinile automate. Schema de principiu de funcționare este 

aproximativ aceeași, diferența fiind ca la mașinile semiautomate poziționarea lentilei pe piatra de șlefuit se 

face manual. 

Cu o nouă dezvoltare și cu un program de succes mașinile “WECO” oferă cea mai bună soluție 

pentru prelucrarea pe contur a lentilelor, un lucru ce nu poate lipsi din atelierele de optică medicală. 

Mașinile sunt membre ale grupului “Rodenstok” și lider în lume în distribuirea aparatului optic de 80 de ani. 

Mașina semiautomă “WECO 12 SC”, este una din cele mai longevive mașini de prelucrare pe 

contur semiautomate, Figura 1.58., urmată de mașininile automate din același brand “WECO” (Western 

Electric Company), Figura 1.59. 

  

Fig.1.58. Mașina semiautomată  “WECO 12 SC” [179, 206] 
 

   
(a) (b)  (c) 

Fig.1.59. Mașini automate din seria  “WECO”: (a) Mașina automată “WECO 12 SC”;  

(b) Mașina automată de tăiat și șlefuit lentile, “WECO 450”; (c) Mașina automată  “WECO 461 S” 

[179, 206] 
 



49 

 

1.3.2.2. Elementele componente ale mașinilor semiautomate și automate 

 

1. Panoul de comandă; 

2. Carcasa inferioară și superioară; 

3. Palpatorul (copiatorul); 

4. Sistemul de prindere lentilă (pensete de prindere); 

5. Sistemul de blocare lentilă; 

6. Pietrele de polisare; 

7. Sistemele pentru adosuri; 

8. Sistemele fixare șablon; 

9. Maneta poziționare lentilă pe discuri; 

10. Axul de blocare fațetă; 

11. Dispozitivul apă; 

12. Sistemul de control al debitului apă; 

13. Două motoare independente. 

1. Panoul de comandă 

Panoul de comandă, Figura 1.60, conține patru butoane fiecare cu funcția sa și anume: 

 buton pentru “pornit – oprit” sistem; 

 buton pentru sistemul de apă; 

 buton pentru realizarea prelucrării complete; degroșarea fațetării; 

 buton pentru realizarea unei singure operații, fațetere sau degroșare; 

Panoul de comandă este interfața dintre tehnicianul optomăetrist și mașină. Tehnicianul optometrist 

dă comanda, iar mașina prin sistemul mecanic și sistemulelectronic execută lucrarea. 

2. Carcasa inferioară și superioară 

Carcasa inferioară și superioară, Figura 1.60, au rol estetic și de protejare a circuitelor electrice, a 

asamblărilor mecanice și a motoarelor. 

 

Fig.1.60. Panoul de comandă; Carcasa inferioară; Carcasa superioară [179] 
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3. Palpatorul (copiatorul) 

Palpatorul sau copiatorul realizează degroșarea și fațetarea lentilei prin copierea formei șablonului. 

Ca și practică, șablonul și lentila sunt în același plan, paralele și colineare. La fel și sistemul discuri abrasive 

- palpator, prin apăsarea lentilei pe disc, aceasta începe a fi șlefuită până când șablonul intră în contact cu 

palpatorul. 

Palpatorul este elementul prin care se face măsurarea suprafeţei reperului supus inspecţiei 

dimensionale, care poate funcţiona pe două principii: 

 prin contact cu măsurandul; 

 fără contact cu suprafaţa măsurată. 

Un sistem de palpare este alcătuit, în general, din următoarele părţi componente, Figura 1.61.: 

 mecanismul de acţionare a sistemului de palpare; 

 palpatorul propriu-zis; 

 extensia (extensiile); 

 vârful de palpare. 

 

 

 

(a)  (b) (c) 

Fig.1.61. Palpatoare:  (a) Palpator propriu-zis; (b) Mecanismul de acţionare a unui sistemul de palpare, 
mecanic: 1 – mecanism de acţionare;  2 – element de adaptare a palpatorului;  

3 – palpatorul propriu zis; 4 – extensie; 5 – vârf de palpare;  

(c) Palpator canturi cu afisaj luminos și semnal acustic [23, 46] 
 

În Figura 1.61.(a)-(c) se prezintă un exemplu de palpator propriu-zis, precum și un exemplu de 

palpator canturi cu afisaj luminos și semnal acustic. 

Palpatorul canturi cu afisaj luminos și semnal acustic are următoarele caracteristici: 

 Este tratat și rectificat pentru precizie; 

 Are precizie 0,01 mm, Ø coadă: 20 mm; 

 Afișajul este luminos roșu, cu LED; 

 Este atinsă linia zero, ținând cont de semicercul bilei palpatoare; 

 Se rabatează pentru a evita deteriorarea palpatorului, la trecerea peste cantul piesei bilă; 

 Este preferată utilizarea cu ax staționar sau rotativ; 

 Se utilizează pentru măsurarea pe utilaje de găurit și de frezat, centre de prelucrare, centrări 

exterioare și interioare; 

 La atingerea cantului piesei apare un semnal luminos și se aude un semnal acustic. 

 

Metoda de prelucrare a pieselor prin copiere 

Principiul metodei. Metoda constă în utilizarea dispozitivelor automate care asigură transmiterea 

informațiilor de la un palpator, la scula de prelucare, Figura 1.62. Palpatorul urmărește profilul șablonului 



51 

 

(piesei etalon). Orice mișcare a palpatorului este transmisă sculei prelucrătoare-așchietoare, care execută 

prelucrarea semifabricatului (lentila sau rama de ochelari).  

Avantaje și dezavantaje. Productivitatea este ridicată, se cere o calificare ridicată a tehnicianului 

optometrist. Șablocul este complicat de realizat, iar reglarea mașinii de prelucrat necesită un volum mare de 

lucru.  

 

Fig.1.62. Principiul de lucru al metodei prelucrării pieselor prin copiere: 
S - șablon; PA - palpator;  A - amplificator; DC - dispozitiv de comandă; P - piesă; SA - scula de 

prelucrare așchietoare; CF - cap de frezare; G - ghidaj; I -mișcarea principală de prelucrare; 
II - mișcarea de avans de transport; III - mișcarea de avans de copiere [86] 

 

4. Sistemul de prindere lentilă 

Este format din două axuri unul mobil și unul fix, Figura 1.63. Poziționarea se realizează în același 

plan cu șablonul, rotița de strângere și două pensete de prindere. 

O pensetă de prindere este concavă, în stânga, în care se fixează lentila ventuzată și o parte dreaptă, 

cu capătul dintr-un material semimoale și nealunecos, ce realizează fixarea lentilei prin rotirea manetei de 

strângere și mișcare a axului mobil. 

   
(a)  (b)  (c)  

Fig.1.63 Sistem de prindere și accesorii: (a) Cap prindere lentilă; (b) Sistem de prindere lentilă; 
 (c) Pensetă de prindere [6, 7, 179, ] 

 

5. Sistemul de blocare și demontare / deblocare lentilă 

Câteva exemple de sisteme de blocare-deblocare lentilă, sunt prezentate în Figura 1.64. 

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

Fig.1.64. Exemple de sisteme de blocare demontare/deblocarea lentilă: (a) Blocare 
semiautomată; (b) și (c) Centroscop, blocant, decentrare, scară retroiluminată scară suplimentară 

și pentru lentilele bifocale; (d)  Blocant “Mini Nidek”; (e) Aparat de demontare suport fixare 

lentilă [179, 206, 207] 
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Blocantul inteligent “Mini Nidek” este prezentat în Figura 1.64. (d), care este un suport flexibil 

pentru lentile cu 3 “pini”, care ține foarte mult obiectivul de sus, ajută pe tehnicianul optometrist să realizeze 

o blocare ușoară și precisă. Panoul tactil LCD (Liquid Crystal Display = Ecran cu cristale lichide), 8,4 inci, 

ușor de utilizat, oferă afișaj clar și operare ușoară. Se poate conecta direct la două tăietoare de obiective. 

Pasul 1 - Pur și simplu se așează obiectivul marcat pe masă. Pasul 2 - Se introduc toate datele pe ecranul 

tactil LCD: tipul obiectivului, tipul cadrului, modul de tăiere-prelucrare, aspectul obiectivului care includ 

FPD (Fresnel Phase Difraction = Fază de diofracție Fresnel), PD (Distanță pupilară), înălțimea centrului 

optic și mărimea. Pasul 3 - Se blochează cu brațul de blocare.  

 Blocantul prezintă un sistem inteligent de ventuzare. Ventuzarea corectă și precisă este baza pentru 

toate prelucrările lentilelor. Ochelarii obținuți au ca rezultat o satisfacție sporită a clienților, joacă un rol 

important în realizarea unui contur perfect lentilelor și oferă în cele din urmă, suport pentru un finisaj 

excelent al lentilelor.  

Sistemul de ventuzare multifuncțional, urmărește ușurința în utilizare: Ventuzarea se realizează cu o 

singură atingere, prezintă funcție de gestionare a datelor, funcție de scanare a imaginii lentilei, funcție de 

editare găuri și design, suport flexibil al lentilei (opțional). 

În Figura 1.64. (e), este prezentat și un aparat de demontare suport fixare lentilă, îndepărtarea 

ventuzei. 

6. Pietre de polisare 

În general sunt folosite de la două, trei pietre de polisare la mașinile semiautomate, până la patru, 

cinci pietre, la mașinile computerizate. Pietrele de polisare au rolul de a polisa lentila și de o aduce la forma 

finită. 

Pietre de polisare se împart în două categorii: 

 a. Din punct de vedere al funcției, sunt pietre pentru degroșare și fațetare. 

 b. Din punct de vedere al materialului de prelucrare, sunt pietre pentru sticlă organică, sticlă 

minerală și policarbonat sau trivex. 

Câteva exemple sunt prezentate în Figura 1.65. 

  
(a) (b) 

Fig.1.65. Exemple de pietre de șlefuit: (a) Pentru diferite mașini de șlefuit lentile, degroșare, fațetare, 
polisare; (b) Pentru sticlă organică, sticlă minerală și policarbonat [194, 195] 

 

7. Sisteme pentru adaosuri 

În funcție de diferențele dintre dimensiunea șablonului și dimensiunea reală a lentilei de realizat, se 

fixează adaosurile în plus sau în minus pentru a mări sau micșora dimensiunea lentilei finite față de șablon. 

În funcţie de modul de dispunere pe suprafaţa de prelucrat, adaosurile de prelucrare pot fi:  
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- simetrice: în cazul prelucrării suprafeţelor exterioare sau interioare de revoluţie (cilindrice, conice 

etc.) sau al prelucrării simultane a suprafeţelor plane opuse, Figura 1.66. (a). 

 - asimetrice: în cazul prelucrării succesive a suprafeţelor plane, Figura 1.66. (b). 

  
(a) (b) 

Fig.1.66. Modele de șabloane: (a) Șablon adaos simetric; (b) Șablon adaos asimetric [86] 
 

8. Sisteme fixare șablon 

Dispozitivul de prindere șablon Figura 1.67, este situat pe axul central, colinear cu dispozitivul de 

prindere al lentilei și este format din două părți: 

 O parte fixă pe ax, ce are trei nituri, două de aceeași dimensiune și unul mai mare în care se vor 

încadra găurile din șablon; 

 O parte mobilă care asigură fixarea. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.67. Exemple sisteme de fixare: (a) (b) Fixare șablon; (c) Ventuză prindere lentilă (blocare)  

[179, 206] 

 

9. Manetă poziționare lentilă pe discuri 

Maneta de poziționare a lentilei pe discuri este prezentată în Figura 1.68. (a). 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.68. Mașina semiautomată “WECO”: (a) Manetă poziționare lentilă pe discuri;  

(b) Ax blocare fațetă; (c) Jet de apă [6, 7, 179, 206] 

 

10. Axul de blocare fațetă 

Axul de blocare fațetă estecel ce permite realizarea unui fațet controlat, adică poziționarea fațetului 

unde se dorește, raportat la axul vertical al lentilei, Figura 1.68. (b). 
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11. Dispozitivul de apă 

Sistemul de degajare apă, Figura 1.68 (c), este alcătuit din trei părți componente: 

 - bazinul sau sursa curentă de apă, situată sub mașină; 

 - motorul (pompa) este cea care trage apa din bazin și o trimite pe coloană; 

 - stropitoarea formată din două țevi de un diametru mic ce eliberează apa asupra lentilei în 

momentul contactului cu discurile, cu excepția lentilei policarbonată, care se prelucrează sub jet de apă. 

12. Sistemul de control al debitului de apă 

Controlul debitului de apă eliberată de sistemul de udare, se efectuează cu ajutorul unei rotițe, 

dispusă în partea de jos a mașinii de prelucrat contur lentile, Figura 1.68. (c) (nu se vede în figură). 

13. Două motoare independente 

Mașina semiautomată “WECO” este dotată cu două motoare independente, Figura 1.69. (a). 

Cea mai nouă mașină monobloc, combină toate funcțiile necesare pentru fabricarea funcțiilor de 

puncte: scanare și marcare, blocare, întoarcere a marginii lentilei, găurire, efectuare caneluri și lustruire. 

În același timp, modelul “WECO E.3”: nu ocupă mult spațiu (728 x 600 x 442 mm) și este realizat într-un 

design elegant și modern. Este o alegere ideală pentru laboratoarele cu spațiu de lucru limitat, precum și 

pentru tehnicienii opometrişti, care preferă instrumente universale, Figura 1.69. (b). 

 

  
(a) (b) 

Fig.1.69. Mașini  “WECO”: (a) Semiautomată  “WECO 12 SC” cu două motoare independente; 

(b) Automată  “WECO E.3” [179] 
 

Cu ajutorul mașinii “WECO E.3”, tehnicianul optometrist, cu ușurință surprinzătoare, poate executa 

toate lucrările, pe o singură mașină. Gestionarea se realizează utilizând o interfață convenabilă pe un ecran 

tactil color mare. Chiar și un tehnician optometrist neexperimentat nu ar trebui să aibă dificultăți. În toate 

etapele procesării, se efectuează o scanare 3D continuă a obiectivului pentru a monitoriza procesul. 

Scanerul patentat cu mai multe axe este prevăzut cu un strat de protecție care protejează împotriva 

murdăririi și stropilor de apă. Se pot scana cadrele metalice și din plastic, șabloanele și lentilele demo. Sonda 

la scanare, precum și clemele la fixarea ramei, se mișcă ușor, evitând astfel, deformarea ramei. Durata 

ciclului este foarte scurtă: în doar 1 minut, ambele deschideri ale luminii sunt scanate, iar dimensiunile, 

forma și curbura ramei sunt determinate cu precizie. Modificatorul de formă permite efectuarea lucrărilor 

dorite, în doar câteva etape.    

 

1.3.3. Mașini pentru efectuarea canelurilor la lentile 

Mașina Takubomatic (Japonia) este cu adevărat unică, cu materiale de înaltă calitate, cum ar fi 

bucșa de alamă și rulmenți de calitate, o tehnologie motor complet dezvoltată și perfect fabricată. Este pentru 

utilizare profesională, pentru fiabilitate ridicată și pentru rezultate mai bune decât oricând.  
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Principalele motive pentru care se recomandă această mașină de înaltă calitate includ: rolele de 

ghidare mari, special sprijinite, permit canelarea chiar și a formelor dificile de lentile (exemplu canelură 

curbă). Adâncimea de canelare reglabilă este continuă. Este posibilă canelarea paralelă, cu față din spate cu    

4 tipuri diferite de caneluri, din care se pot alege caneluri controlate paralel cu suprafața din față sau din 

spate. Canelarea liberă a roții, include roata de canelare standard (0,55 mm) și adaptorul cadru cu jumătate de 

ochi.  Există și un adaptor de lentilă, disponibil.  

Câteva modele de mașini pentru efectuarea canelurilor la lentile, sunt prezentate în Figura 1.70. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.70. Exemple de mașini pentru efectuarea canelurilor la lentile: (a) Model Mașina  “Takubomatic”; 
(b) Mașina  “Takubomatic”, partea de prelucrare; (c) Mașină  “Huvitz” pentru executare  canal, la 

ramele pe fir; (d) Mașina  “Medop”, de tăiat caneluri, sub o formă de V-812II ]150, 179] 

 

Unele părți componente din partea de prelucrare caneluri a unei mașini “Huvitz” se pot urmări în 

Figura 1.71. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.71. Părți componente din partea de prelucrare de la mașina  “Huvitz”: (a) Rolele de ghidare 

speciale, permite canelarea formelor dificile; (b) Rulment durabil cu bile datorită protecției de apă; (c) 
Plăcuțele de mandrină din silicon moale asigură o prindere sigură a lentilelor și o distribuție uniformă a 

presiunii la prinderea acestora; (d) Ghidajele pentru lentile sunt prevăzute cu coliere din plastic, fiecare 

dintre acestea putând fi reglate fin pentru a asigura poziția precisă deasupra roții de șlefuire [150, 194] 
 

O canelură de calitate relizată în atelierul de finisare a lentilelor sau în laborator, foloseşte masa cu 

crestătură, care permite canelarea unor forme extra plane ale lentilelor. Canelarea variabilă și poziționarea 

obiectivului pentru roata liberă este de fapt canelare controlată. Nu este necesară nicio adaptare la curbura 

obiectivului inclusiv, două roți cu șanț standard (0,55 mm) și adaptor pentru cadre cu jumătate de ochi. Roata 

abrazivă de schimb este disponibilă în 3 dimensiuni: Este disponibilă o roată de canelare suplimentară pentru 

policarbonat.  

Date tehnice Dimensiune (l x h x d): 170 x 152 x 220 mm, Adâncimea canelurii: până la 0,7 mm, 

Lățimea canelurii: 0,55 mm. Grosimea obiectivului pentru o formă dreptunghiulară: 1,5 până la 11 mm min. 

Obiectiv nou pentru toate lentilele, cu diametrul obiectivului, 23 -70 mm. Adâncimea de canelare a 

intervalului 0-0,7 mm poate fi setată cu un cadran cu 0,1 mm. Re-canelarea este posibilă dacă adâncimea 

canelurii este insuficientă. Sunt disponibile diferite stiluri de canelare a obiectivelor cu operare rapidă.   

Se poate alege:  

[1] Canelare cu curbă liberă (canelare pe centrul marginii obiectivului); 
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[2] Canelare pe centrul marginii obiectivului, “oving” , canelare curbă, față-față (pentru lentile); 

[3] Canelare curbă față posterioară (pentru lentila obiectiv); 

[4] Rola de ghidare a obiectivului reglabilă (ambele părți dreapta și stânga) pentru canelarea curbă 

liberă, face ca poziția canelurii pe obiectiv să fie mai precisă; 

[5] Dispozitivul de tăiat cu diamant înclinat, asigură o lățime de canelare stabilă; 

[6] Lățimea canelurii standard este de 0,6 mm. O altă lățime este disponibilă opțional. 

Mașina este construită din materiale non-corozive, potrivit pentru lentile din plastic și din sticlă. 

Poziția canelurii este ajustabilă (față-centru-spate). Există precizie la toate formele. Nu necesită sistem cu jet 

de apă.  

Mașina “Medop”, Figura 1.70 (d) are dispozitivul special pentru reglarea cursului cercului de tăiere 

(spre stânga sau spre dreapta); Este posibil să se decupeze orice formă de obiectiv și şanț maxim: 54 mm 

(lungime) și 15 mm (lățime); Auxiliar în funcțiune, chiar și pentru persoane neprofesionale; Reglarea simplă 

a unghiului de înclinare în funcție de curbura unui obiectiv cu posibilitatea blocării acestuia. 

Specificații: Dimensiuni: 270 x 210 x 150 mm; Greutate: 2.7 kg; Alimentare: 200-240 V / 50 Hz, 

Expert, 90 W 

 

1.3.4. Mașini de șlefuit/finisat/lustruit muchii 

Mașinile de șlefuit urmează un procedeu de finisare a suprafețelor cu muchiile așchietoare 

geometric nedefinite ale granulelor abrazive libere, dispersate într-un lichid sau încorporate într-o pastă 

abrazivă, așchierea producându-se prin deplasarea relativă a sculei de lustruit (netezire extrem de fină a 

suprafeței cu ajutorul unei substanțe abrazive speciale), față de piesa de prelucrat (mecanic) sau a unei 

piese-pereche care își transferă forma contra-piesă, cu rol de sculă de șlefuit (mecano-manuală), granulele 

abrazive individuale efectuând traiectorii de așchiere neordonate. Suprafețele șlefuite prezintă, aproape 

exclusiv, urme de procesare neordonate, un aspect semi-lucios și atunci când sunt supuse unei solicitări, 

suportă o uzură redusă.  

Acesta este un procedeu de prelucrare ultra-precisă, poate fi urmată de un proces de lustruire 

(polishing process), pentru a obține suprafețe extrem de fine, chiar cu luciu de oglindă. 

Exemple de mașini și motoare de șlefuit/finisat/lustruit muchii sunt prezentate în Figura 1.72.: 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Fig.1.72. Exemple de mașini și motoare de șlefuit/finisat/lustruit muchii: (a) Mașină NH-35W pentru 

îndepărtarea unei muchii ascuțite a lentilelor;  (b) Mașină de șlefuit/ lustruit  cu senzor;   (c) Aparat de 

finisat împreună cu clește;  (d) Motor de lustruire/ șlefuire; (e) Unitatea de lustruit , cu disc de pânză, 
flanelă și pastă color; (f) Motor de lustruire/ șlefuire cu rotire în sensul acelor de ceasornic și 

respectiv, rotire în sens antiorar [10, 20, 102, 148,149, 150, 177, 194 ] 
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Motorul de lustruire / șlefuire poate fi cu: 

 Cu două vârfuri conice (fir dreapta / stânga) și un adaptor pentru roți; 

 Două setări de viteză diferite;  

 Nu este conceput pentru utilizare continuă (maxim 20 de minute). 

Motor de lustruire / șlefuire cu sensul acelor de ceasornic și rotire în sens antiorar 

Motorul de lustruire are controlul cuplului și al turației variabile în timpul rotației, în sensul acelor de 

ceasornic și în sens antiorar.  

Caracteristici speciale: viteză redusă pentru lustruirea ușoară a materialelor delicate, materiale 

precum policarbonatul. Un arbore flexibil opțional extinde gama de aplicații. Se poate baza pe acest model 

multifuncțional realizat în Germania, dacă se dorește o lustruire eficientă. 

1.3.4.1. Mașina de șlefuit, cu tăietor “Huvitz Excelon 3d” 

Procesul de finisare a obiectivului este unic. Constând din tehnologia de ultimă oră, Excelon
TM

            

(TM-Trade Mark), simplifică operația de finisare cu o eficiență de neegalat. Procesele de înclinare, lustruire, 

canelare și siguranță sunt complet integrate și ușor de realizat printr-o simplă atingere a unui buton.  

Tehnologia digitală tridimensională este avansată. Toate procesele de finisare, urmărind până la 

tăiere, sunt complet operate cu tehnologia digitală tridimensională avansată, optimizând productivitatea și 

eficiența. Ecranul color TFT-LCD (Thin Film Transisto = Film subțire Transito – Liquid Crystal Display = 

Ecran cu cristale lichide), de înaltă rezoluție (10,4 pixeli) și interfața intuitivă bazată pe pictograme sunt 

armonizate pentru a oferi confortul maxim pentru utilizarea de zi cu zi.  

Calitatea de finisare este de neegalat. Excelon™ oferă o calitate superioară și o precizie de neegalat 

cu caracteristicile excelente: 

 Trasare precisă, potrivită formelor și materialelor cadrului.  

 16.000 de puncte de scanare de înaltă rezoluție. 

 Selecții de canelare reglabile cu pas de 0,01 mm, în adâncime și lățime.  

 Fazare de siguranță personalizată, în două faze.  

Funcția versatilă cu tehnologie digitală ‟Modelul Digital” permite previzualizarea și personalizarea 

grafică a formelor obiectivului, evitând potențialul de deteriorare. 

Pot fi stocate maximum 300 de cadre lucrările, cu baza de date mare, cu 15 planuri pot fi procesate 

simultan, precum și conexiunea cu cititorul de coduri de bare.  

Sistemul de control este ușor, cu întreținere simplă. Modul de testare proiectat grafic, permite 

tehnicianului optometrist să efectueze în mod eficient întreținerea de rutină fără asistența tehnică. Ingineria 

bazată pe module. permite înlocuirea ușoară și convenabilă a discurilor de rectificat și a componentelor. 

Exemple de mașini de finisare sunt prezentate în Figura 1.73. 
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(a) (b) 

Fig.1.73. Exemple mașini de finisare: (a) Mașină de șlefuit, cu tăietor 

 ‟Huvitz Excelon 3D”; (b) Unitate de șanfrenare [151, 194] 
 

Unitatea de șanfrenare 

Unitatea de șanfrenare, Figura 1.73. (b), se folosește pentru tăiat oblic o suprafață, după unghiuri, 

cu V-fațet, suprafață fină cu V-teșit. Are o carcasă compactă și robustă din plastic. Se poate comuta pentru a 

schimba sensul de rotație 34 mm, cu roată diamantată, cu format conic ‟V”. 

Date tehnice. Viteza: 2.800 rpm, Măsurarea roții diamantate: 100 mm, cu 34 mm, Grosimea stratului 

de granulare: 2,5 mm, Capacitate: 75 W, Putere consumată la 10 minute: 0,0125 kWh, Tensiune: 220-240 V, 

50/60 Hz, Dimensiune (l x h x d): 180 x 180 x 260 mm, Greutate: 5 kg. 

1.3.4.2. Mașina de prelucrare pe contur “EZFit”,  computerizată 

Pe lângă servicii, experiență și profesionalism, tehnologia este o parte esenţială a unei prelucrări. 

Tehnologia aplicată direct prelucrării lentilelor, în prezent și viitor, este frezarea ‟EZFit” (Easy Z fitting = 

montare ușoară în “Z”), Figura 1.74. Tehnologia de frezare a fost folosită de ani de zile de cele mai 

importante companii industriale de optică medicală, spre deosebire de discurile de șlefuit tradiționale. 

Această tehnologie este disponibilă pentru magazinele de optică medicală, laboratoare și cabinete private. 

 
 

 
(a)  (c)  (b)  

Fig.1.74. Mașina “EZFit”: (a)  și  (b) Mașina “EZFit All in one ” profesională (computerizată);           (c) 
Exemple de lentile obținute cu mașina computerizată “EZFit” [152, 153] 

 
Avantajele mașinii de prelucrare pe contur “EZFit” - computerizată sunt prezentate în Tabelul 1.2. 

 

Tabel 1.2. Avantajele mașinii de prelucrare pe contur “EZFit” – computerizată [152, 153]  

 

Precizie 
Datorită preciziei mari, se obține 100% potrivire într-o singură prelucrare, evitându-se 

retușurile. Spre deosebire de șlefuirea pe contur a lentilelor cu discuri diamantate, datorită 

tehnologiei de frezare, cu EZFit precizia de prelucrare se menține în timp 

 

Flexibilitate 
EZFit este singura mașină de tăiere a oricărui fațet (conic, fir, capsă, șurub, lustruit, conic T, 

pas inapoi,.…) la orice înclinare (până la baza 16), printr-o singură procesare 

 

Fiabilitate  
Cea mai bună calitate și fiabilitate maximă, garantate de ani de experiență, a liderului global în 

soluții de montare a lentilelor, MEI R&D (Mesuring Eco-Innovation Research and 

Development) 
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Protecție Ecologică 
Pentru că nu necesită jet de apă în procesul de prelucrare, se economisesc 1 milion litri apă/an. 

Sistemul de filtrare al apei este eliminat. EZFit este ecologică ăi economică 

 

Productivitate 
Procesul de prelucrare pe contur este incredibil de rapid. Timpul de lucru pentru fiecare ciclu de 

tăiere este de neegalat, indiferent de material sau tratament. Se poate încărca în acelaşi timp 

lentilele pentru ochiul drept și ochiul stâng ca să fie finalizate simultan, optimizând în felul 
acesta fluxul de lucru 

 

Ușurință în utilizare 

Interfața simplificată, ușor de urmărit pe un monitor tactil de 17 inci, pentru a garanta cea mai 

bună experiență de utilizare. Amplasarea lentilei în imediata apropiere a lensmetrului integrat 
duce la eliminarea blocatoarelor și pad-urilor dublu-adezive 

 

Autocalibrare 

Calibrarea automată a mașinii de montaj facilitează înlocuirea pieselor chiar de către tehnicianul 
optometrist 

 

Asistența tehnică 

Echipa tehnică de suport EZFit asigură asistența imediată în rezolvarea oricărei probleme, prin 

asistența la distantță sau, dacă este necesar, un tehnician optometrist, se poate deplasa 

 

1.3.5.  Maşini pentru montajul ochelarilor 

1.3.5.1. Noțiuni introductive 

Montura ochelarilor trebuie potrivită de către tehnicianul optometrist, astfel încât lentilele să aibă o 

anumită distanţă şi o anumită poziţie faţă de ochi [6, 7, 93, 110, 111].  

Pentru a putea fi îndeplinite toate aceste condiţii, trebuie să se cunoască anumite caracteristici pentru 

fiecare purtător de ochelari.  

Primul pas este alegerea ramei, un pas important în alegerea diametrului lentilei pentru respectarea 

distantei interpupilare. 

Pasul numărul doi este efectuarea șablonului ramei respective, doar în cazul când aceasta nu 

însoţeşte șablonul, de la furnizor. 

Șablonul se efectuează dintr-o bucată de material plastic dur, care este compus din sisteme de fixare 

în aparat (orificii) și gradaţii. Acesta poate fi confecționat:  

 - Manual, prin desenarea demolens-ului pe plastic ținând cont de gradații, pentru efectuarea 

corectă a desenului și apoi tăierea pe contur cu o foarfecă. 

 - Cu un aparat automat, prevăzut cu un ac, ce intră în canalul ramei fixate în aparat și 

urmărind conturul acesteia prin rotație pe interior, se va tăia șablonul așezat de cealaltă parte a aparatului, cu 

un cuțit acționat electric.  

Pasul trei, se ia o lentilă, se măsoară cu ajutorul lensmetrului, pentru a se asigura că dioptriile 

înscrise pe ambalaj, sunt identice cu cele ale lentilei și conform rețetei; apoi se punctează centrul optic al 

lentilei, prin: 

 măsurarea lentilei; 

 punctarea lentilei. 

Punctarea lentilei este efectuată cu un dispozitiv cu tuș, care pe orizontală marchează trei puncte în 

linie. La o lentilă sferică, interesează doar punctul din mijloc, semnificând centrul optic al lentilei. 
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Acestea sunt foarte importante în cazul lentilelor sfero-cilindrice sau plan-cilindrice. Odată lentila 

fixată la gradația înscrisă de pe rețetă, ea va fi punctată, iar aceasta nu se va mai putea roti când se va ajunge 

la etapa următoare și anume reglarea distanței interpupilare și totodată fixarea sistemului de blocare al 

lentilei cu o ventuză. 

Ventuza de fixare a lentilei 

După ce lentila a fost punctată se trece la pasul următor și anume centrarea lentilei, astfel încât 

distanța interpupilară să corespundă rețetei și verificarea cu șablonul, dacă lentila are diametrul necesar 

pentru a nu rămâne lufturi (distanțe-spații libere), între aceasta și conturul ramei. 

Aparatul de centrat este prevăzut cu gradații milimetrice în partea se sus. Datorită acestor gradații 

centrul optic al lentilelor de pe ochelar este fixat, mutând punctul din centrul lentilei în partea nazală pe 

fiecare ochi în parte. 

Aceste mărimi sunt:  

 distanţa interpupilară;  

 înălţimea pupilelor;  

 distanţa bitemporală;  

 lăţimea nasului la punctul de spijin al ochelarilor;  

 lungimea necesară pentru braţele monturii.  

Etape necesare înainte de montarea ochelarilor: 

 Verificare dimensiunilor liniare cu rigle sau șubler. Grosimea la centru și diametrul lentilelor 

șlefuite se măsoară cu șublerul, micrometrul sau comparatorul cu cadran, în funcție de toleranța cotelor 

nominale. Grosimea la centru a lentilelor polisate se măsoară cu micrometru cu vârfuri sau cu comparatorul 

cu cadran. Grosimea la margine se măsoară cu rigle, scări gradate, șublere sau lupe cu scări gradate. 

Dimensiunea fațetelor se controlează cu lupe de măsurare cu puterea de 10…16x, prevăute cu echere, 

șabloane sau raportoare. 

 Verificarea razelor de curbură. Razele de curbură ale suprafețelor șlefuite se pot verifica cu 

următoarele aparate: dispozitive de rodat, șabloane la rază și cu ajutorul comparatoarelor cu cadran, 

montate cu ajutorul sferometrului și a calibrelor optice sferice, iar cele polisate pentru precizii mari, cu 

interferometrul. Sferometrul se utilizează pentru măsurarea razei de curbură în cazul în care nu există calibru 

de control. 

 Verificarea preciziei razelor de curbură și a abaterilor de la forma geometrică ale suprafețelor 

polisate cu calibre optice, se bazează pe fenomenul de interferență a luminii. 

 Verificarea acurateței suprafețelor polisate, se efectuează cu o lupă cu puterea de 6…8 ori. 

 Verificarea centrului lentilelor , se  efectuează cu un aparat pentru controlul centrării. 

 Verificarea parametrilor optici, se execută cu standuri optice, în dotarea cărora intră 

autocolimatoare, lunete, microscoape etc. 

Cu alte cuvinte etapele în procesul de montare a lentilelor în ramele de ochelari este necesar să se 

efectueze: 

 Măsurarea puterii dioptrice a lentilelor; 

 Centrarea lentilelor; 
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 Trasarea lentilei după contur;   

 Polisarea conturului lentilei; 

 Montarea lentilelor în montura aleasă; 

 Verificarea montajului; 

 Ajustarea brațele monturii după canalul auricular al pacientului/pacientei. 

Condiții tehnice generale specifice monturilor pentru ochelari 

 La dimensiunile principale ale monturilor pentru ochelari, se admit următoarele toleranțe: 

lungimea monturii până la 150 mm, lungimea brațului până la 140 mm, lățimea și înălțimea locașului lentilei 

până la 0,3 mm. 

 Balamalele sunt nichelate și se vor folosi în funcție de lățimea brațelor. Balamalele montate nu 

trebuie să aibă joc care să provoace oscilarea liberă a brațelor. Capetele niturilor nu trebuie să iasă în afară 

mai mult de 0,5 mm. 

 Monturile executate din alamă trebuie să aibă o acoperire galvanică decorativă și anticorosivă 

(nichelate sau cromate). Piesele executate din alpaca pot fi folosite și fără a fi acoperite galvanic. 

 Acoperirile anticorosive decorative nu trebuie să se cojească și să nu aibe fisuri și pori. Acestea 

trebuie să fie rezistente. 

 Monturile trebuie depozitate în încăperi ferite de umezeală, căldură și ferite de foc. 

1.3.5.2. Tehnologia de montaj a ochelarilor cu mașini semiautomate 

A. Alegerea monturii 

Rolul monturii este să asigure poziționarea lentilelor ochelarului față de ochi. Montura (materiale 

plastice sau metalice) trebuie să se ajusteze pe cap, respectând integritatea zonelor de pe cap, cu care vine în 

contact și armonia trăsăturilor feței. 

B. Comandarea lentilelor după prescripția pacientului 

C. Axarea lentilelor și determinarea centrului optic cu ajutorul lensmetrului (frontifocometrului) 

D. Calcularea descentrărilorpentru a putea respecta distanța interpupilară 

E. Executarea șablonului 

Executarea șablonului se obține cu mașina de tăiat șabloane. Mașina de tăiat șabloane ,           

Figura 1.75. (a) - (d), este compusă din patru părți importante: 

a. Axul șablonului și sistemul de prindere al șablonului este cel pe care se poziționează șablonul și va 

fi tăiat de către cuțitul de tăiere al șablonului după forma ramei printr-o mișcare verticală de “du-te vino”. 

b. Sistemul de prindere și așezare al ramei este format dintr-o parte metalică de formă 

dreptunghiulară marcată pe orizontal și pe vertical, cu marcaje milimetrice și în centru cu un orificiu circular 

pe unde palpatorul va scana rama. Pe tabla de prindere se mai află sistemul de fixare și funcționare a ramei. 
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(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.75. Operații necesare la montarea lentilelor: (a)  Măsurare lentile;  (b)  Scaner pentru rame; 
(c)  Punctare lentilelor; (d)  Fixarea ventuzei pe lentile  [6, 7, 38, 76, 187, 214] 

 

c. Palpatorul (copiatorul) este format dintr-o tijă cu axul perpendicular pe șablon și o limbă de 

palpare ce va copia forma calibrului pe șablon. 

 d. Ca și sisteme adiționale, sunt: butonul de eliberare al șablonului după care acesta a fost tăiat, rotița 

de adaosuri și maneta de spart. 

 

F. Reverificarea descentrării în caz că șablonul nu a fost executat simetric. 

G. Ventuzarea lentilei, se realizează cu ajutorul pozimetrului (aparatul de centrare a lentilei 

șablon-ventuză) și a ventuzei cu pastilă dublu adezivă, Figura 1.75 (d). Pozimetru este aparatul ce realizează 

ventuzarea cu scopul de a păstra descentrarea pe lentilă și a o putea prinde în penseta de pe mașina de 

prelucrat. 

Pozimetrul este alcătuit din: - suportul de așezare al lentilei; - șablonul milimetric; - sistemul de 

iluminare al șablonului; - maneta de ventuzare și orificiul de prindere al ventuzei. 

Ventuzarea se face, fie manual, fie electronic: 

 Manual, fie fixarea ventuzei pe lentilă se face prin punerea lentilei cu mâna în dispozitivul 

pozimetrului, fie ventuza este fixată printr-un sistem de pârghii, dar acționarea se face tot cu 

mâna. Permite poziționarea simultană a șablonului cu lentila și ventuza. 

 Electronic, suportul placă al șablonului este înlocuit de un ecran (de regulă pozimetrul 

electronic este partea integrată în sistemul electronic de scanare a montarii). 

H. Prelucrarea pe mașină 

Se introduce șablonul și lentila, fiecare în locul destinat acestora, după care se fixează bine pentru a 

evita rotirea axială; se adaugă sau se scade adaosul (vezi Figura 1.66.), necesar pentru dimensiunea 

șablonului și se pornește mașina. Trebuie să se poziționeze manual lentila pe piatră de degroșare , apoi 

mașina va executa operațiunea singură. 

I. Verificarea 

După ce lentila a fost prelucrată se verifică dacă aceasta coincide cu calibrul , acesta trebuind să se 

închidă fără a forța în lentilă, pentru a nu crea tensiuni ce pot duce la deteriorarea lentilei și să nu existe fante 

de aer și lufturi (distanțe-spații libere) între calibru și lentilă. 
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Dacă toate acestea au fost corecte se poate înlătura ventuza și se trece la pasul următor, dacă nu se 

mai prelucrează lentila, fie manual, fie pe mașină, până ce cerințele de mai sus sunt îndeplinite. 

J. Prelucrarea pe mașina manuală a contra-fațetului 

Fațetul este aceea muchie “vie”care rămâne după prelucrarea pe mașina automată. 

K. Fixarea lentilei în ramă (calibru) 

Se fixează lentilele în ramă. 

L. Controlul final 

Cu ajutorul Lensmetrului se verifică conformitatea cu prescripția și respectarea abaterilor premise. 

M. Ajustarea ramei 

Se face ca ultim pas cu clientul ca model și se stabilizează ochelarii de vedere, pe fața purtătorului, 

pentru ai asigura acestuia confort optim dorit și se livrează ochelarul cu instrucțiunile de folosire , un toc și 

soluțiile speciale de curățat. 

Prin urmare, acesta a fost procesul de montare a unui ochelar cu mașina semiautomată de prelucrare 

pe contur și maşinile/aparatele folosite pentru realizarea procesului. 

În plus, ca scule adiționale se mai folosesc: 

 clești speciali (cambrat, ajustat); 

 încălzitor (pentru ramele din plastic); 

 șurubelnițe (pentru strângerea șuruburilor). 

Pentru aceste operații se utilizează unele accesorii, Figura 1.76. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.76. Accesorii pentru ajustarea rame: (a) Clești speciali (cambrat, ajustat, îndreptat); (b) Încălzitor 
(pentru ramele din plastic); (c) Șurubelnițe (pentru strângerea șuruburilor) [194, 195] 

 

1.3.5.3. Montarea lentilelor sferice de ochelari 

1. Prelucrarea conturului lentilelor sferice pentru ochelari și montarea lor în montura de 

ochelari 

Montarea lentilelor de protecție sau corecție înmonturi necesită următoarele operații: verificarea 

lentilei și fixarea centrului optic, confecționarea șablonului, trasarea lentilei, taierea (cioplirea), șlefuirea, 

montarea propriu-zisă. 

a) Verificarea lentilei constă din controlarea acurateței și a valorii puterii dioptrice. Astfel, lentilele 

se spală (sau se curăță de praf) și se verifică să nu aibă incluziuni filiforme, bule, zgârieturi, cioburi. Se 

verifică valoarea puterii dioptrice a lentilei, să corespundă cu indicațiile din prescripție și se punctează 
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centrul optic al lentilei cu tuș negru lavabil. Puterea lentilei și punctarea centrului optic se verifică cu 

frontifocometrul / lensmetrul. 

b) Confecționarea șablonului se execută funcție de montura de ochelari, manual sau automat. 

c) Trasarea se poate executa manual cu un creion “Wide” (V2A - widea) sau diamante, sau mecanic 

pe mașini specifice. 

d) Tăierea lentilelor se face până la limita trasată după șablon. Manual se folosește un clește de tăiat 

lentile care este prevăzut cu pastile de V2A sau diamant, operație cunoscută şi sub denumirea de cioplire. 

Tăierea se poate executa și automat pe mașini specifice. 

e) Șlefuirea lentilelor se execută pe mașini de șlefuit. Uneori această operație mai este denumită și 

fațetare. 

Fațetul de protecție este o teșitura executată pe marginea ascuțită a suprafeței, executat corect la 45°. 

În cazul în care lentilele vor fi montate în monturi perivist (semirame cu brațe) sau glazant (fără contur), 

executate din metal, lentilele se fixează prin șuruburi cu bride metalice (piesă metalică în formă de U, care 

afce legătura dintre rame şi braţele de ochealri) sau cu cleme, se recomandă fațetul patent. Pentru montarea 

lentilelor pe fir, se recomandă fațetul invizibil (fără reflexii). La operația de fațetare, trebuie ca lentila să fie 

perfect șlefuită și fațetarea să fie executată pe mijlocul conturului lentilei. Sunt cazuri când se execută un 

fațet lateral, la lentilele foarte concave, ca acestea să nu fie vizibil ieșite din montură. După fațetare, tăișul 

lentilei trebuie puțin șlefuit, pentru a nu se ciobi în monturi. La montarea acestor lentile, trebuie acordată 

mare atenție, pentru ca acestea să nu se spargă. În acest scop lentilele trebuie șlefuite exact. Dacă lentila este 

șlefuită prea mult, între montură și lentila apare un gol la montare, ceea ce nu este estetic și există riscul ca 

lentila să cadă sau să se spargă. 

f) Găurirea lentilelor 

Găurirea lentilelor se aplică acelor lentile șlefuite ce vor fi montate în monturi prevăzute cu șuruburi 

sau care vor fi prinse cu fir de nailon. Găurirea se execută cu mașini de găurit, Figura 1.77., numai până la 

jumătatea grosimii lentilei, apoi lentila se întoarce și se continuă găurirea. În timpul găuririi se scoate 

burghiul de mai multe ori din lentilă, împiedicându-se astfel supraîncălzirea lentilei. Se trece apoi la lărgirea 

găurii. 

Clasificarea maşinilor de găurit 

I. După modul de acţionare: 

1. Cu acţionare manuală, de mână sau de piept; 

2. Cu acţionare electromecanică; 

3. Cu acţionare pneumatică. 

  a. după mobilitate: portabile și fixe; 

  b. după modul constructiv: de banc, cu coloană și radială. 

Mașină de găurit universală este compusă din următoarele părți, Figura 1.77. (a): 

1 – placa de bază prin intermediul căreia mașina de găurit se fixează de fundație; 2 – coloana sau 

montantul are rolul de a susține masa; 3 – masa. 
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Pe masa mașinii de găurit se așează piesele de prelucrat, fie direct, fie într-un dispozitiv special de 

fixare în cazul pieselor mai complicate. 

Adesea, pentru prinderea pieselor pe o mașină de găurit, se utilizează menghină ușoară pentru mașini 

de găurit. 

   
(a) (b) 

Fig.1.77. Exemple de mașini de găurit lentile: (a) Mașină de găurit universală cu părțile componente; 
(b) Mașină de găurit lentile, manual GFC (Generale Costruzioni Ferroviarie) “Colona”  

[110, 111,147, 149] 

 

Poziția mesei (3), poate fi modificată după necesitățile de prelucrare prin deplasarea pe verticală cu 

ajutorul șurubului (7). Blocarea mesei în poziția necesară se realizează cu ajutorul manetei (8). În partea 

superioară a mașinii se gășeste capul de acționare (4), în care se află cutia de viteze și avans. O mașină de 

găurit, manuală, este acționată cu ajutorul motorului (5). Axul principal (6), în care se fixează scula 

așchietoare execută mișcarea principală de așchiere “n”, care este o mișcare de rotație, precum și mișcarea de 

avans axial “s”. 

- Mașina de găurit lentile, manual - GFC, “Colona”, Figura 1.77. (b) 

Caracteristici: - mașină de găurit manual; - ideal pentru efectuarea capurilor simetrice în lentile; - 

nu necesită marcajul ambelor lentile; - factor de risc redus; - sistem de centrare a lentilelor ce asigură o 

aliniere perfectă a axelor; - posibilitate de înclinare de până la 10 grade; - sistem de fixare a lentilelor cu 

ventuze reglabile; -  posibilitate de găurire, crestare și despicare a lentilelor. 

Pachetul include: - mașină de găurit “Colona”; - adaptor de prindere a lentilei pentru toate tipurile 

de ventuze; - set de burghie și freze de diferite mărimi; - perii; - transformator; - Dimensiuni:                      

170 x 360 x 200mm. 

- Mașină de găurit lentile, automată 

Mașină de găurit ușor de utilizat pentru rame fără margini. Captură ușoară și rapidă a coordonatelor 

găurii de foraj prin utilizarea obiectivelor anterioare sau a obiectivelor demo. Memorează coordonatele 

găurilor de foraj ale cadrului scanat curent. Găurile salvate vor fi abordate automat una câte una, procesul de 

găurire este complet automat pentru toate găurile. Foraje bune rezultă într-un timp foarte scurt inclus:   

Ajutor pentru marcare pentru lentile, burghie (1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 2,0) și 3 freze (0,8; 1,1; 1,2; 1,4) 

Exemple de mașini de găurit sunt prezentate în Figura 1.78. 
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(a) (b) (c) 

Fig.1.78. Exemple de mașini de găurit rame: (a) Mașina de găurit GFC  “COLONA” - Digitală, manuală; 

(b) Mașină automată de găurit, rame din metal, NH-3G; (c) Mașină de găurit folosită pentru ramele 
 cu șuruburi [6, 7, 148, 194] 

 

Mașină automată de găurit, rame din metal, NH-3G, are procedura de operare intelectuală și digitală, astfel: 

 Funcția de introducere a furnizării unei deschideri în memorie pentru efectuarea continuă a 

lucrărilor similare. 

 Prezintă două moduri de măsurare: 

 - măsurarea unui șablon; 

 - măsurarea plasării unui cadru. 

 Modul oglindă în timpul găuririi. 

 Afișarea pe ecran a furnizării unui burghiu și coordonatele deschiderilor. 

 Precizie ridicată cu o eroare de marjă mai mică de 0,075 mm. 

 Foraj automat stabilit de program, cu posibilitatea de reglare manuală. 

Câteva părți componente importante ale acestor mașini de găurire, sunt prezentate în Figura 1.79. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.79. Părți componente importante ale mașinilor de găurit: (a) Sistemul de fixare blocare;  

(b) Dispozitiv cu țuș pentru marcarea obiectivului și suport pentru stilou;  (c) Vizualizator, cititor de 
marcare progresivă, vizualizare gravuri pe suprafața posterioară și frontală a lentilelor;   

(d) Panoul de comandă [148, 149, 194, 195] 

 

Bormașină pentru rame și lentile, Figura 1.80. (a), este ideală pentru lentilele din plastic și din 

sticlă. Are sistemul de burghie dublă, care permite perforarea simultană a lentilelor din ambele părți pentru o 

precizie foarte bună și evitarea ciobirii sau spargerii lentilelor. Brațul suport al lentilei este ajustabil cu 

ventuză pentru a menține unghiul de perforare. 

Bormașină pentru demolens, Figura 1.80. (c). Demolensul înlocuiește șablonul când se utilizează 

mașina de polisat automată. Și este practic, fiabilă și scutește de munca, în plus. 

Lentilele pot fi și gravate cu mașini corespunzătoare pentru gravat lentile, Figura 1.80. (b) 
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(a) (b) (c) 

Fig.1.80. Exemple de bormașini: (a) Bormașină pentru  rame și lentile;  

(b) Mașină pentru gravat lentile;  (c) Bormașină pentru demolens [194, 195] 
 

g) Montarea lentilelor în monturi 

În monturi metalice, montarea lentilelor se face astfel: se desface șurubul monturii și se probează 

lentilele de mai multe ori. Dacă șurubul este prea lung, acesta se desface până când lentila intră în montură, 

dacă nu, se scoate șurubul de tot. Când lentila este potrivită ca mărime, se prind cu cleștele părțile desfăcute, 

cu multă atenție să nu se ciobească lentila. Șlefuirea este bună atunci când părțile desfăcute se ating și lentila 

nu se mișcă. Dacă lentila se mișcă în montură înseamnă că a fost prea mult șlefuită sau montura s-a deformat. 

Înainte de montarea lentilelor, montura trebuie verificată. Sunt cazuri când canalul interior nu este drept. 

Acesta se poate îndrepta cu cleștele de îndreptat. Atunci când canalul interior al monturii prezintă denivelări, 

acestea se pot îndrepta cu pila. Denivelările apar în timpul lipirii monturilor. Dacă montura este în regulă, se 

șterg lentilele și se montează. 

Pentru montarea lentilelor în monturi din plastic, trebuie încălzită montura. Încălzirea se realizează 

prin mai multe metode. Timpul de încălzire este de aproximativ 30 de secunde. După încălzirea monturii, 

lentila este așezată cu un capat în canalul interior al monturii și apoi se apasă celalalt capăt, până se așează 

corespunzător. Totdeauna lentila este așezată în partea exterioară a cadrului și se termină operația spre nazal. 

Tabel 1.3. Etapele parcurse la montarea ramelor și a ochelarilor [194, 195] 

Opțiunea 1: Montare cu clește, pensetă și mână 

Atașare Întindere Ținere 

   
Se ţine într-o mână brațul lateral 

(instrumentul /templu ) orientat 

spre exterior, în cealaltă  mână 
brațul ochelarului 

În știftul  instrumentului  se 

ataează brațul ochelarului 

Se întinde/se arcuieşte 

instrumentul și se ține cu o mână 

Strângere Eliberare și fixare Strângere 

   
Se elibereazăi clema și se 

fixează balamaua, rulând pe cel 

mai jos punct aproape de 
balama 

Se eliberează instrumentul prins 

de pin 

Se atașează instrumentul la cadru, 

se introduce șurubul și se strânge. 

Se eliberează cleștele prin 
împingerea mânerelor împreună 

Opțiunea 2: Montare cu știfturi, pensetă și unealtă manuală. 
Se repetă etapele 1-3, după care se trece la următoarele etape, de mai jos: 7, 8 și 9 
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Strângere Eliberare și fixare Strângere 

   
Se alege dimensiunea corectă a 

pinului / acului și se plasează în 
spațiul dintre rolă și balama 

Se eliberează știftul  prins de 

instrumentul manual 

Se atașează templul la cadru, se 

introduce șurubul și se strânge. Se 
eliberează știftul 

 

h) Ajustarea monturii (echilibrarea ochelarului) constă în poziționarea brațelor față de cadrul 

monturii, în așa fel încât dacă ochelarul este așezat pe o placă de sticlă, să atingă placa în patru puncte fără să 

se miște. Cambrarea brațelor trebuie să fie simetrică în jos, cât și înspre interior. După inchiderea brațelor, 

acestea trebuie să se suprapună perfect. 

Etapele parcurse la montarea ramelor și a ochelarilor sunt prezentate în Tabelul 1.3. 

Lipirea și sudarea ramelor se efectuează cu aparatură specială, Figura 1.81. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.81. Procedeul de lipire: (a) Dispozitiv de lipire cu microflacără; (b) Set complet cu supapă și dozare 
completă; (c) Dispozitiv de microsudare [194, 195] 

 

Dispozitiv de lipire (Micro-flacără + Set complet cu supapă de dozare centrală)  

 Dispozitiv practic de lipit, eficient și cu economisire de spațiu; 

 Cu supapă de dozare centrală pentru reglarea flăcării, care reduce foarte mult consumul de oxigen 

și gaze; 

 Pregătit pentru a fi folosit; 

 Accesorii incluse: 2 microrezervoare de oxigen nr. 2760 02, piesă manuală nr. 2761 01, cartuș de 

gaz Nr. 2761 06, adaptor Triox cu supapă de dozare Nr. 2762 06 și unic jeturi nr. 2840 06, 2840 08, 2840 10 

și 2840. 

Dispozitiv de microsudare (De presiune joasă pentru incintă, tensiunea nominală de 0,4 kV) 

 Unitate mică și la îndemână;  

 Un jet special cu alimentare cu aer asigură o temperatură mică, sau de 1.600 °C, flacără fierbinte  

si “ascuțită”;  

 Gata de utilizare, livrare cu 1 sticlă Nr. 2761 06; 

 Greutate: 160 g. 

1.3.5.4. Montarea lentilelor bifocale 

La montarea acestor tipuri de lentile este important să se respecte distanța interpupilară, distanța 

folosită la centrarea lentilelor față de ochi, cu pupilometrul, de exemplu. 
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Tehnologia de montare cuprinde următoarele etape: alegerea monturii, executarea șablonului, 

fixarea șablonului pe lentilă, tăierea lentilei, cioplirea, fațetarea, montarea, controlul înainte de montare. 

Lentilele trebuie verificate cu ochiul liber, pentru a observa diferitele defecte de suprafață sau în interior cum 

ar fi: incluziuni filiforme, bule, zgărieturi, cioburi marginale. Se verifică la frontifocometru/lensmetru, 

valorile dioptrice și corespondența acestora cu indicațiile din prescripția ochelarului, se fixează centrele 

optice. Se alege o montură fie din material plastic, fie din metal, cu câmp vizual suficient de mare, funcție de 

nevoile vizuale ale purtatorului. Se confecționează șablonul, se trasează conturul lentilei. Urmează tăierea 

lentilei după șablon și cioplirea. Cioplirea se poate executa direct sau după tăierea pe contur a lentilei. În 

continuare, se va șlefui lentila pe mașina de șlefuit manual, semiautomat sau automat, obținându-se fațetul 

dorit. Lentilele bifocale se montează în așa fel încât centrele optice ale porțiunilor pentru vederea la distanță 

să corespundă cu centrele pupilelor, când ochii privesc la infinit. Porțiunea pentru vederea la aproape, se 

montează astfel ca axele de simetrie ce trec prin punctul cel mai înalt al circumferinţei și prin centrul optic al 

lentilei, să fie rotit cu 10 sau 15°. După montarea lentilelor, urmează operațiile finale de retuș: îndreptarea 

brațelor, realizare a înclinării ochelarului, verificarea conformității cu prescripția ochelarului, ambalarea și 

predarea către client. 

Pupilometru economic, Figura 1.82., cu afișaj digital și măsurare simplă și precisă a distanței 

pupilei. Se comută pentru a selecta, între măsurarea monoculară și binoculară. Punctul focal luminat asigură 

o citire ușoară din reflexia corneei. Afișajul LC monocromic (cu cristale lichide) mare, este ușor de citit, cu 

afișare simultană a PD total și individual. Măsurarea distanței vertexului corneei se face prin comutarea 

măsurării distanței PD (distanță pupilară) la măsurarea CVD (deficiența vederii colorate)(dicromatopsia). 

Mai sunt și glisoare netede pentru măsurarea PD, comutator de mărire pentru purtătorul de ochelari,  

carcasă de culoare neutră și baterii incluse. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.82. Exemple de pupilometre, aparate pentru măsurarea distanței pupilare și a deficienței vederii 

colorate: (a) Părți componente; (b) și (c) Pupilometre electronice [194, 195] 

 

1.3.5.5. Montarea lentilelorastigmatice 

Pentru montarea acestor lentile trebuie parcurse următoarele etape: 

a) Alegerea monturii în așa fel ca marginea acesteia să nu micșoreze câmpul vizual. În functie de 

distanța interpupuilară, se alege o montură la care șaua nazală să fie corespunzatoare nasului, iar mărimea 

monturii să încadreze bine fața. Raportul dintre față și ochelari este corespunzător, dacă lungimea ochelarului 

pe axa de montaj coincide cu distanța temporală. Montura nu trebuie să atingă fața, ci să fie la o distanță de  

3 mm. Practic, montura se alege funcție de fizionomie și de distanța interpupilară. 

b) Alegerea lentilelor conform prescripției ochelarului. Se controlează acuratețea suprafețelor 

lentilelor. La măsurarea lentilei sfero-torice, pentru care torul este definit în Figura 1.83., la frontifocometru 

/ lemsmetru, apar valorile celor două direcții principale. Valoarea dioptrică mai mică reprezintă valoarea 
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sferică a lentilei cilindrice în această direcție, lentila neavând efect cilindric. Deci, această direcție cu puterea 

mai mică, reprezintă axa fără efect a lentilei cilindrice. Cea de-a doua valoare a lentilei, măsurată în secțiunea 

corespunzatoare perpendiculară, reprezintă valoarea totală (valoarea sferică plus valoarea cilindrică). 

Diferența astigmatică, deci valoarea cilindrului, va fi dată de diferența între valoarea totală și cea sferică. 

 

Fig.1.83. Torul este o suprafață generată de rotația unui cerc în spațiul tridimensional 
în jurul unei axe din planul său, axă care nu taie cercul [31] 

 

c) Axarea lentilelor după sistemul “TABO” (*) sau Sistemul International (**).  

Lentilele astigmatice pozitive formează o imagine alungită în direcție verticală a obiectelor, axa se 

află pe porțiunea cea mai groasă, iar la lentilele negative, imaginea obiectelor se formează în direcția 

orizontală, axa se află pe porțiunea cea mai subțire. 

d) Confecționarea șablonului se efectuează, fie manual , fie pe mașini semiautomate și automate. 

e) Trasarea tentilele se efectuează, fie  manual, fie automat. 

f) Cioplirea se realizează cu ajutorul cleștelui oblic pentru cioplit. 

g) Șlefuirea lentilelor pe contur trebuie efectuată cu grijă pentru a se evita spargerea sau ciobirea 

lentilei pe margine. Șlefuirea se execută pe mașini automate sau manual [113]. 

h) Montarea propriu-zisă. 

NOTĂ: 

(*) Sistem “TABO” , se referă la scala încorporată în cadru. Meridienii sunt determinați prin 

impunerea unei scări speciale pe suprafața frontală a unuia dintre ochi. De regulă, o astfel de scală este 

încorporată într-o mostră a cadrului, care este utilizată pentru a măsura acuitatea vizuală și selectarea 

ulterioară a ochelarilor.  

(**) Sistem internaţional se referă la procentul de lumină, care trece prin lentilă faţă de total. 

1.3.5.6. Prelucrarea și montarea lentilelor, în sistem computerizat 

Pentru prelucrarea lentilelor, compacte (dense), de ultima generație, se folosesc două sisteme 

digitale care au încorporate câte o unitate de prelucrare digitală cu reproducerea tridimensională a fațetului 

lentilei și o unitate de scanare-centrare-blocare, din sistemul “Opticon” [33, 34], Figura 1.84. (a) și (b): 

Cele două unități ale sistemelor de prelucrare pot funcționa independent, astfel că în timpul execuției 

unei șlefuiri de lentile, se poate scana o altă ramă de ochelari sau se poate centra-ventuza o lentilă pentru un 

alt montaj. Scanarea se realizează în trei dimensiuni, pentru ambii ochi sau prin copiere de la un ochi la 

celalalt, după: rama de ochelari, șablon, lentilă sau demolens, cu o precizie de sutime de milimetru, care se 

păstrează și la prelucrarea finală a lentilei. 
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Unitatea de prelucrare realizează scanarea simultană a feței și a spatelui lentilei și are următoarele 

moduri de prelucrare: 

 Fațet automat; 

 Fațet dirijat: după curbura ramei, după forma scanată, distribuţie procentuală (%) pe conturul 

lentilei, după faţa lentilei, după spatele lentilei, ajustare parţială sau totală, deplasare; 

 Prelucrare fără faţet; 

 Canal: adâncimea şi lăţimea canalului sunt reglabile (în trepte de 0.05 mm) canal automat, după 

curbură ramă, distribuţie procentuală (%) pe conturul lentilei, după faţa lentilei, după spatele lentilei, 

ajustare parţială sau totală, deplasare; 

 Contrafaţet pe faţă şi spate - sticlă, plastic şi policarbonat; 

 Program specific pentru lentile tangente la formă; 

 Prelucrare a lentilelor pentru rame în șuruburi. 

Unitatea de scanare-centrare-blocare realizează: 

 Poziţionare automată a ramei; 

 Înserare automată a palpatorului; 

 Scanare automată rame, şabloane, lentile demo (comune, clasice); 

 Scanare automată binoculară în trei dimensiuni: 

 - Scanare binoculară simetrică; 

 - Scanare binoculară nesimetrică; 

 - Scanare de mare precizie binoculară şi monoculară. 

 Măsurare automată pentru şaua nazală; 

 Centrare automată, în funcție de tipul de lentilă (monofocală, progresivă, bifocală).  

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.84. Exemplu de mașini de montaj:  (a), (b) și (c)  “Opticon” România cu“Silver Premium” [214] 
 

Etapele parcurse la prelucrarea și montarea lentilelor, în sistem computerizat “Opticon”-România. 

1. Se studiază rețeta oftalmologică și rama aleasă de client.  
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2. În funcție de rețeta oftalmologică și tipul de lentile alese de client, se verifică dioptriile și se 

fixează centrul lentilei, care reprezintă centrul natural al ochiului. 

3. Se marchează lentila cu “OD” pentru ochiul drept și cu “OS”, pentru ohiul stâng. 

4. Se demontează lentilele demo din rama de ochelari. 

5. Se introduce rama de ochelari în aparatul de scanat și citit de rame de ochelari. Se scanează în 400 

de puncte, atât interiorul ramei, cât și exteriorul acesteia. 

6. Se transmit datele de la scaner la aparatul de fixare (distanță pupilară și rază). 

7. Se folosește un suport special cu bandă dublu adezivă pentru fixarea lentilei. 

8. Se selecteză tipul de lentilă, material lentilă, ochiul drept. 

9. Se ia lentila de la ochiul drept și se pune în aparatul de fixare, astfel încât centrul lentilei să 

coincidă cu centrul de la rama de ochelari conform scanării. Aparatul de fixare are o cameră care mărește 

imaginea de zece ori, pentru a facilita reglare a centrului lentilei. 

10. Se blocheză și se fixează suportul special de prindere a lentilei. 

11. Se introduce lentila în aparatul de șlefuit, care decupează lentila (prin polisare și șlefuire cu 

piatră dimantată), conform scanării ramei de ochelari ochiul drept. 

12. Se montează lentila pentru ochiul drept, în rama de ochelari și se verifică. Se folosește un aparat 

special pentru demontarea suportului de fixare a lentilei. 

13. Se reia procesul pentru lentila de la ochiul stâng. Se pregătește suportul de fixare a lentilei cu 

bandă dublu adezivă. Se fixează lentila astfel încât centrul pupilar să coincidă cu centrul lentilei. Se verifică 

lentila stângă și se montează lentila în rama de ochelari și se realizează ultimele ajustări a acestora. Se șterg 

ochelarii se ambalează în vederea predării către client. 

A. Tehnologia de prelucrare a lentilelor “Silver Premium” 

Mașina de procesare a lentilelor  “Silver Premium” combină munca întregii stații de lucru. Acest 

sistem compact “All-in-One” este universal, “multi-tasking” și ușor de utilizat datorită pictogramelor și 

meniurilor intuitive, Figura 1.84. (c). 

Mașina efectuează principalele funcții de prelucrare și finisare a lentilei cu precizie de bijuterie, 

precum și tăierea unei caneluri sub “linia de pescuit” și realizarea unei fețe securizate. 

Un uscător de păr pentru cadrele de încălzire FW-05 va asigura o încălzire uniformă și rapidă fără 

riscul de aprindere a cadrului ochelarilor. Pentru măsurarea rapidă și precisă a lentilelor de ochelari, se poate 

alege o dioptrie automată tip lensmetru/focimetru “FL-8600P”. 

Descriere Scaner “Scanform ™”
 

 Detectarea automată a șablonului introdus sau a obiectivului demonstrativ. 

 Inițializare automată. 

 Scanare automată în 3D în două sau un ciclu la alegere. 

 Poziționarea automată a unui cadru. 

 Măsurarea automată a unui cadru, șablon / obiectiv. 

 Amplasarea automată a lentilei. 
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 Scanarea unui cadru, șablon / obiectiv. 

 Diametrul cadrului scanat: 

 Maxim: 80 mm 

 Minim: 21 mm 

B. Tehnologia de prelucrare a lentilelor “Interoptik” 

Unele laboratoare folosesc tehnologii de prelucrare “Interoptik”, pentru o vedere  perfectă. 

Lentilele “Interoptik” sunt structurate pe două linii de produse, respectiv cea “Premium 

Interoptick”, Figura 1.85 și cea de variantă “Avantaj, lentile unifocale, bifocale, progresive sau degresive 

realizate într-o gamă largă de indici de refracție, materiale fotocromatice, materiale polarizate, trivex sau 

policarbonat. 

Opțiunile antireflex cuprind tratamente antireflex, super hidrofobice, cu protecție împotriva luminii 

albastre, cu duritate quarz, antistatice sau depuneri oglindă. 

“Design Free Form”- Prelucrare de top pentru suprafeţe precise 

“Free Form”,  presupune prelucrarea suprafeţei punct cu punct. Frezarea, şlefuirea şi polisarea se 

fac folosind maşini precise, provenite din optica de precizie ridicată. 

Suprafaţa progresivă este optimizată pentru toate combinaţiile de puteri, garantând performanţe 

optice optime indiferent de putere. Tehnologia “Free Form” elimină anumite limite constructive existente la 

prelucrarea convenţională şi permite:  precizie superioară a prelucrării suprafeţei;  alegerea exactă a razei de 

bază potrivite; fiecare punct vizual este optimizat şi adaptat pentru unghiul sub care ochiul priveşte prin el, 

altfel spus lentila este compusă din câteva mii de lentile calculate în parte pentru fiecare unghi vizual; 

reducerea aberaţiilor cauzate de raza de bază; estetică superioară comparativ cu sistemul clasic. 

  
(a) (b) 

Fig.1.85. Tehnologia de prelucrare “Interoptik”: (a) Măsurare; (a) Polisare [10, 208] 
 

POW - “Position of Wear” - realizarea lentilelor pentru Poziția în purtare, garantează obținerea 

puterii optice corecte în fața ochiului. Spre deosebire de măsurarea în lensmestru, ce implică trecerea razelor 

de lumină prin lentilă la un unghi de 90 de grade, ochiul uman privește sub un anumit unghi pantoscopic 

(Unghi în plan vertical între axa optică a unui obiectiv de spectacol şi axa vizuală a ochiului în poziţia de 

primar, de obicei luate să fie orizontală). Efectul vizual obținut este distorsionat mai ales pentru vederea 

aproape. Rezultatul este apariția astigmatismului oblic ce duce la îngustarea zonelor vizuale. În cazul 

lentilelor cu “POW”, suprafața prelucrată “Free Form” ține cont de unghiul pantoscopic și elimină 

astigmatismul oblic. 

CTO - “Central Thickness Optimization”- permite calcularea și realizarea grosimilor lentilelor în 

parametrii maximi de performanță pentru un aspect plăcut. Reducerea grosimii la centru prin prelucrare 

ținând cont de forma ramei, îngroșarea lentilelor pentru montarea în ramele cu fir sau șurub, echilibrarea 

grosimilor diferite datorate diferențelor mari de dioptrie. 
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AOT - “Atorical Optimization Technology”- performanțe optice superioare prin optimizarea a 

suprafeței asferice ( nu este sferică)/atorice: 

 - reducerea astigmatismului oblic din zonele periferice ale lentilei duce la mărirea zonelor 

vizuale cu acuitate de 100 %; 

 - perfomanțele vizuale cresc semnificativ, pentru toată plaja de puteri; 

 - principalele probleme reclamate în cazul lentilelor convenționale (cum ar fi efectul Swim 

sau acuitate vizuală redusă la marginea lentilei) sunt aproape eliminate datorită optimizării pentru fiecare 

prescripție în parte; 

 - în plus, lentilele cu optimizare “AOT” sunt, în funcție de putere, cu pânã la 10 % mai 

subțiri și ușoare în comparație cu lentile convenționale din același material. 

C. Tehnologia de prelucrare a lentilelor cu mașina “Briot Attitude I” 

Sistem avansat de prelucrare a lentilelor oftalmice ce permite executarea cu mare precizie a 

finisării. Viteza ridicată, interfața intuitivă, memorarea unui număr mare de lucrări și conexiunea în rețea 

recomandă utilizarea sistemului “Briot Attitude” pentru laboratoarele de optică medicală ce recepționează 

zilnic comenzi pentru execuția unui număr minim de 100 ochelari, Figura 1.86. 

Specificații tehnice “Briot  Attitude I” 

 Urmărirea cadrului, obiectivele demo, modelele și obiectivele cu borduri/margini.  

 Tehnologie specială pentru măsurarea cadrelor de înfășurare.  

 TrueScan: recunoașterea celor 4 dimensiuni ale cadrului, inclusiv poziția canelurii 

cadrului, oferind o potrivire mai bună a obiectivului în cadru.  

 Trasarea ochiului drept și / sau a ochiului stâng: transferul unei singure părți sau a 

ambilor ochi.  

 Măsurarea cadrului PD (distanță pupilară) și a punții.  

 Forma afișată pe ecran (scara 1, 2).  

 Diametru maxim măsurabil 80 mm.  

 Sistem de recunoaștere optică superioară (PROS) 2.0, care include detectarea precisă a 

găurilor de foraj și tehnologia SD (Smart Design Detection) 2.0. 

 Digiform inclus: modificare avansată a formei cu obiectiv suprapus și afișare hartă. 

 Bibliotecă alfanumerică extinsă, care include 5.000 de locuri de muncă și 10.000 de 

forme (modele, forme forate etc.) cu funcții de căutare avansată.  

 Transfer automat de date de la blocator la afişaj.  

 Se crează forme noi din cele existente utilizând funcțiile utile de import și export de 

burghie. 
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În mare, modelul conține: 

 Dispozitivul de creare a formei “Smart Design”, tăiere, frezare,  teșire , finisare. 

 Dispozitivul de centrare blocare. Tipuri de descentrare acceptate ½ PD, ∆ x - ∆ y, înălțimea 

înălțimea cadrului. * Decentrare: pas de 0,05 mm. * Detectarea automată a lentilelor cu viziune unică, 

bifocale și progresive. * Măsurarea puterii bazată pe tehnologia Wavefront pentru lentilele cu o singură 

viziune. * Cartografiere, inclusiv măsurarea puterii punct-la-punct pentru lentile progresive și cu viziune 

unică. * Presiune de blocare controlată. 

 Ecran tactil intuitiv. Folosind tehnologia populară a ecranului tactil cu capacitatea de a  “glisa” 

ecranele între diferite funcționalități, “Briot Attitude” oferă intuitivitatea finală, interfață fiind disponibilă 

pentru toată lumea. 

 Sertar pentru accesorii. Într-un laborator ocupat, organizarea reprezintă cheia. “Briot Attitude” 

prezintă de obicei sertar conceput pentru păstrarea tuturor dintre cele mai utilizate instrumente, pentru 

procesarea locului de muncă într-un singur loc.  

 Desen ergonomic, conceput astfel, încât să se încadreze în spații compacte. Cu o atenție 

specială acordată egalității cel mai mic detaliu, “Briot Attitude” a fost conceput pentru a fi ergonomic și ușor 

de folosit. 

    
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Fig.1.86. Mașina de șlefuit “Briot Attitude I”: (a) Modelul propriu-zis; (b) Dispozitivul de creare a 

formei “Smart Design”, tăiere, frezare teșire, finisare; (c) Dispozitivul de centrare blocare; 

 (d) Ecran tactil intuitiv; (e) Sertarul cu accesorii; (f) Desen ergonomic [180] 
 

Caracteristici ale mașinii de şlefuit “Briot Attitude I” 

 posibilitatea combinării diferitelor tipuri de prelucrări pe aceeași lentilă; 

 execuție precisă a lentilelor puternic curbate; 

 funcție specială de execuție a faţetelor de curbură și grosime mare; 

 executarea operaţiilor de găurire sub unghi pentru lentile organice; 

 execuţie foarte precisă a formelor (precizie de 0,05mm); 

 interfaţă color tip “touch screen = ecran tactil”; 

 viteză mare de prelucrare; 

 reglaj numeric de mare precizie a parametrilor de prelucrare; 

 consum redus de apă. 
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Caracteristici ale automatului de centrare/blocare “Briot Attitude I” 

 scanare automată a ramei în patru dimensiuni cu o nouă tehnologie “GraviTech® = Tehnologie 

ecologică® (Resources)” ce permite scanarea facilă a ramelor puternic curbate; 

 detecție gravaje lentile progresive; 

 evaluare cu tehnologia frontului de undă ce permite vizualizarea designului real al lentilelor 

progresive; 

 măsurarea, centrarea şi blocarea lentilei complet automatizată; 

 scanare fotografică cu tehnologie GraviTech® – detecție extrem de rapidă a formelor complexe; 

 modificare de formă, creare de forme etc.; 

 bază de date ce arhivează 5000 de lucrări şi 10.000 forme. 

Astfel, se vor asigura diverse operații, Tabelul 1.4.: 

Gravare cu laser. Se folosește o cameră de înaltă definiție cu laser, gravare pe lentile, progresiv. 

Utilizatorul poate decide pe cea mai bună centrare în funcție de aspectul de imprimare sau obiectiv gravuri în 

cazurile în care există abateri între cei doi. 

Tehnologie “Wavefront” (frontul de undă)  “Briot Attitude I” combină cele mai bune metode cu 

centrare fără paralaxă și tehnologie front de undă. Cu tehnologia Shack Hartmann, obiectivul propriu-zis 

designul este vizibil. Cu aceste informații, cea mai bună corecție vizuală pentru purtătorul poate fi luat în 

considerare în timpul centrării și procesul de blocare. Selectând orice zonă a obiectivului, puterea optică și 

prisma sunt prezentate eliminând mister al celui mai avansat obiectiv personalizat digital modele.  

Modificare inteligentă a formei Când se efectuează modificări ale formei, “Briot Attitude I” arată 

harta obiectivului efectivă în fundal. Acest lucru permite utilizatorului să vadă unde sunt canalele de 

alimentare va fi cu noua formă sau dimensiune și va îmbunătăți confortul vizual al utilizatorului și 

performanța obiectivului. 

Scanare, “True High Curve Trasor Attitude by Briot” prezintă o nouă tehnologie concept care 

permite urmărirea cadrelor de ochelari şi lentile, cu ușurință. Urmărirea este orientată pentru viteză, în timp 

ce mecanica permite o atingere foarte moale pe cadre evitând orice tip de deformare. 

Finisare înaltă a curburilor. Pentru a asigura o potrivire perfectă a cadrelor de înfășurare, “Briot 

Attitude” oferă finisare specială, a curburilor. Această caracteristică este personalizabilă pe orice zonă a 

obiectivului și poate fi combinată cu orice curbă teșită, precum și cu mini teșit. Acest lucru permite rezultate 

de înaltă calitate și procesare ușoară pentru cadre cu zone groase nazale sau de tâmplă. 

Finisare rapidă și ușoară “Briot Attitude”, reduce timpul de procesare pentru pregătirea zonei de 

lucru, inclusiv urmărirea, centrarea și blocarea. Riscul de rupere este de asemenea, foarte redus prin 

automatizare sporită, inclusiv putere de măsurare. “Briot Attitude” este una dintre cele mai rapide sisteme de 

finisare disponibile.  

Partea de finisare încorporată cu “Briot Attitude”, permite opticienilor să poată arăta expertiza direct, 

clienților lor. Introducerea unui motor nou pentru un sunet minim, poate prezenta toate caracteristicile 

speciale ale lentilelor și implicarea în proprii ochelari personalizați. 

Se realizează finisare ecologică. “Briot Attitude” nu este doar mai performantă decât oricare “Briot 

edger - prelucrare”, dar consumă și mai puțină energie și de asemenea are caracteristicile unui nou sistem de 

filtrare pentru a reduce consumul de apă. 

Etapa de teșire. Anumite rame de înfășurare pot necesita uneori un aspect special treapta teșită pe 

marginea obiectivului pentru a asigura potrivirea corectă și siguranță pentru purtător. “Briot Attitude” 
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produce teșituri personalizate cu pas, cu ușurință, asigurând potrivirea cu opțiuni variabile de lățime și 

adâncime. 

Nouă etapă de teșitură: cea mai bună teșitură pentru rame sport cu profiluri asimetrice:  

a) Versiune din plastic: Patru roți de margine de 90 mm: toate materialele plastice (CR 39, 

policarbonat, Trivex ™, index ridicat), finisare teșită și fără margini, lustruire teșită și fără margini, roată 

înclinată înclinată.  

b) Versiune din sticlă: Cinci roți de tăiere de 90 mm: toate materialele din plastic și mineral, finisare 

teșită și fără rame, lustruire fără arme, roată TBS. * Funcție de găurire integrată: găuri înfundate, crestături, 

pentru rame, găuri alungite închise sau găuri alungite deschise, funcții speciale “dreptunghi”. Unghiuri de 

găurire basculabile în funcție de program, de la 0 ° la 30 °. * Urmărire înainte de degroșare cu o precizie de 

50 μ. Linie de curbură față și spate și grosimea lentilei. * Previzualizare vizuală a obiectivului la cerere, 

înainte de a începe ciclul de găurire. * 4 teșituri diferite: normală, mini-conică, conică înclinată, conică mini-

înclinată, conică parțială. * 6 programe diferite: față frontală, procentaj (setare implicită), ½-½, conic 

complet personalizat (manual), conic automat. * Diametre minime ale muchiei: finisaj fără garnitură de17 

mm, finisaj canelat 18,2 mm, finisare teșită 18,6 mm, finisare teșită de siguranță 21 mm. * Programe de 

canelare: față frontală, procentual, 1 / 2-1 / 2, personalizat (manual), automat cu adâncime și lățime reglabile. 

Unghiul de canelură ajustat automat în funcție de curbă și înălțimea obiectivului. * Conice de siguranță 

personalizate (față față, față spate). * Prelucrare parțială (Bevel-Groove / Groove-Groove / Bevel-Flat / Flat-

Groove) * Step Bevel: cea mai bună teșit pentru rame sport cu profiluri asimetrice * SD Smart Design 

Technology 2.0. 

Tabel 1.4. Operații asigurate de Mașina “Briott Attitude I” [180] 

   
Gravare cu laser Tehnologie “Wavefront” Modificare inteligentă a formei 

   
Scanare Finisare înaltă a curburilor Etapa de teșire 

   
Metoda gravitației a punctului 

lentilei 
Tehnologie inteligentă de găurire Realizarea unor găuri noi 

 

Folosirea metodei gravitației. Așezând obiectivul cu fața în jos, “Briot”, a dezvoltat o metodă 

brevetată pentru urmărirea optică, folosind gravitația punctul lentilei. “Briot Attitude I” este capabilă să 

prelucreze cele mai complexe forme, inclusiv burghiu pentru găuri cu precizie excepțională în doar câteva 

secunde. Forma reprodusă iese perfect chiar pe lentile având curburi de bază, mai mari. 

Folosirea unei tehnologii inteligente. “Briot Attitude I” este capabilă să proceseze chiar cele mai 

complexe forme și modele personalizate cu tehnologia îmbunătățită Smart Design (SD) 2.0 , care permite 

finisarea completă a obiectivului fără a-l scoate din locaşul maşinii, rezultând forma sau designul final, fiind 

perfect realizate, respectiv găurirea. 
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Realizarea unor găuri noi. Lucrul cu găuri nu a fost niciodată mai ușor. Cu noua interfață intuitivă 

și software inteligent, amplasarea găurilor este rapidă, ușoară și precisă. 

D. Tehnologia de prelucrare a lentilelor cu mașina  “Briot Attitude II” 

Modelul “Briot Attitude II”, se bazează pe securitate digitală, Figura 1.87. (a)., care este un sistem 

avansat de prelucrare a lentilelor oftalmice ce permite executarea cu mare precizie a oricărui tip de finisare. 

Viteza ridicată, interfața intuitivă, memorarea unui număr mare de lucrări și conexiunea în rețea recomandă 

utilizarea sistemului “Briot Attitude” pentru laboratoarele de optică medicală ce recepționează zilnic comenzi 

pentru execuția unui număr minim de 100 ochelari. 

Caracteristici tehnice: 

• execuție fațet tip treaptă pentru rame sport cu profile asimetrice; 

• posibilitatea combinării diferitelor tipuri de prelucrări pe aceeași lentilă; 

• execuție forme complexe cu ajutorul frezei și a minidiscului de finisare; 

• execuție precisă a lentilelor puternic curbate; 

• executarea operaţiilor de găurire sub unghi pentru lentile organice; 

• execuţie foarte precisă a formelor (precizie de 0,05 mm); 

• viteză mare de prelucrare; 

• interfaţă tip “touch screen= ecran tactil”; 

• reglaj numeric de mare precizie a parametrilor de prelucrare. 

Caracteristici, automat de centrare / blocare, “Briot Attitude II” 

• scanare automată a ramei în 4 dimensiuni cu o noua tehnologie ce permite scanarea facilă a ramelor 

puternic curbate; 

• detecţie gravaje lentile progresive; 

• evaluare cu tehnologia frontului de undă ce permite vizualizarea designului real al lentilelor 

progresive; 

• măsurarea, centrarea şi blocarea lentilei complet automatizată; 

• scanare fotografică cu tehnologie GraviTech® – detecţie extrem de rapidă a formelor complexe; 

• modificare de formă, creare de forme etc.; 

• bază de date cu lucrări şi forme multiple. 
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(a) (b)  

Fig.1.87. Mașini de șlefuit lentile  pe contur:  (a) Modelul “Briot Attitude II”;  

 (b) Modelul “Briot Perception 2” [181, 182] 
 

E. Tehnologia de prelucrare a lentilelor cu mașina “Briot Perception 2” 

Modelul “Briot Perception 2”, Figura 1.87. (b)., este o maşină de şlefuit lentile pe contur din clasa 

compactă, care combină funcționalitatea cu designul într-un echipament esențial pentru atelierul de optică. 

“Briot Perception 2”, oferă toate funcțiile necesare executării ochelarilor în condiții de viteză, precizie și 

fiabilitate. “Briot Perception 2”, este un echipament “all-in-one” ideal pentru laboratoare de mici dimensiuni 

sau pentru opticienii ce preferă o mașină de șlefuit simplă și intuitivă, însă bine echipată. 

Modelul “Perception 2” include “GraviTech® 2.0” – tehnologie revoluționară, patentată de “Briot 

International”, cu ajutorul căreia scanarea fotografică durează mai puțin de 4 secunde și este extrem de 

precisă. 

- Toate etapele prelucrării – scanarea, blocarea și șlefuirea - se simplifică prin intermediul unui 

meniu intutiv și a interfeței cu pictograme. Centrarea este asigurată de “LiveView=vizualizare directă”, ecran 

tactil color cu înaltă rezoluție, pe care sunt afișate simultan, în mărime naturală, cele două lentile. 

- Operaţii: degroşare, finisare, superfinisare (lustruire), găurire (găurire sub unghi fix de 10°). 

- Tipuri de prelucrare a conturului: faţet tip V, faţet plan, canal. Execuție canal cu lățime și 

adâncime varibilă. 

- Șanfrenare (A executa, manual sau cu ajutorul unei mașini, o fațetă oblică la extremitatea unei 

găuri cilindrice sau la marginea unei suprafețe plane, a unei piese, pentru a înlătura muchiile ascuțite): Față 

anterioară a lentilei – execuție într-un pas / Fața posterioară – execuție în 3 pași. 

- Tipuri de materiale prelucrate: toate tipurile de lentile confecționate din material organic (inclusiv 

policarbonat, NXT- material , compatibil cu pigmenții fotocromici și cu polarizarea și Trivex- material 

pentru lentile tri performante, o combinație triplă de optică superioară, rezistență la impact și greutate ultra 

ușoară , firma Pittsburgh Plate Glass ) și mineral. 

- Programe de prelucrare speciale pentru lentile sensibile şi prevăzute cu tratamente de tip hidrofob. 

- Centrator/blocator manual cu sistem de vizualizare prin intermediul unei camere digitale, fără erori 

de paralaxă sau prismatice. 

- Interfață cu ecran color tactil de înaltă rezoluție pe care sunt afișate simultan, în mărime naturală, 

cele două lentile. 

- Oferă posibilitatea modificării dimensionale a formei. 

- Bază de date ce memorează 2.000 de lucrări şi 10.000 de forme (include parametri de centrare și 

șlefuire). 
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F. Tehnologia de prelucrare a lentilelor cu mașina “Briot 4000 Edger” 

Modelul “Briot 4000 Edger”, Figura 1.88. (a)., este o maşină de prelucart contur lentile din clasa 

performantă a dispozitivelor mecanice și electronice, vizualizând conturul lentilei, situat pe vedere frontală 

dreaptă a tăișului. 

G. Tehnologia de prelucrare a lentilelor cu mașina “Briot Emotion 2” 

Modelul “Briot Emotion 2”, Figura 1.88. (b)., este o maşină de şlefuit lentile pe contur din clasa 

compactă, care combină funcționalitatea cu designul într-un echipament esențial pentru atelierul de optică. 

“Briot Emotion 2”, oferă toate funcțiile necesare executării ochelarilor în condiții de viteză, precizie și 

fiabilitate. Mărimea compactă transformă “Briot Emotion 2”, într-un echipament ideal pentru laboratoare de 

mici dimensiuni sau pentru opticienii ce preferă o mașină de șlefuit simplă și intuitivă, însă bine echipată. 

Ecranul tactil, de 9 inci, asigură o interfață facilă cu toate meniurile de prelucrare ale mașinii. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.88. Mașini de prelucrat contur lentile: (a) Modelul “Briot 4000 Edger”; 

(b) Modelul “Briot Emotion 2”; (b) Modelul “Ecom 6” [182, 183, 188] 
 

H. Tehnologia de prelucrare a lentilelor cu mașina “Ecom 6” 

Modelul “Ecom 6”, Figura 1.88. (c), este proiectată să proceseze lentilele de ochelari de-a lungul 

conturului, pentru fixarea ulterioară în rama ochelarilor corectori, pentru laboratoare de mici dimensiuni. 

Fiecare dispozitiv din dotare are rolul bine precizat. 

Principiul funcționării dispozitivului general “Ecom 6”este descries prin câteva etape • Pasul 1. Se 

fixează lentila de ochelari, cu blocul rigid instalat pe aceasta cu LS-3, în dispozitivul de prindere al carului        

“Ecom 6”. • Pasul 2. Se așează șablonul de plastic tăiat anterior folosind PM-8 șablon, amplasat în partea 

stângă a căruciorului. • Pasul 3. Se setează parametrii necesari, poziția și curbura, pentru a face fațeta pe un 

obiectiv de ochelari. • Pasul 4. Se apasă butonul “Start” pentru a începe prelucrarea obiectivului, cercurile 

vor începe să se rotească. • Pasul 5. Se coboară căruciorul cu lentilele de ochelari fixate pe acesta pe discul 

rotativ cu diamant dur pentru prelucrarea lentilelor de la: polimeri sau sticlă. Dintr-o lentilă rotundă se obține 

un obiectiv cu forma dorită. • Pasul 6. După un ciclu complet de prelucrare a lentilelor de ochelari de pe 

cercul de tracțiune, căruciorul se va ridica și se va deplasa în cerc facial, pentru a aplica fațeta pe obiectiv. • 

Pasul 7. După un ciclu complet de prelucrare a lentilelor de pe oglindă, căruciorul se va ridica. Se apasă din 

nou butonul “Start” pentru a opri rotirea cercurilor. • Pasul 8. Se deplaseazăi căruciorul spre dreapta și se 

fixează în poziția inițială. • Pasul 9. Se ia lentila rezultată, dar înainte de a o instala în cadru, se scoate șanțul 

folosind dispozitivul NH-22. 

• Dispozitivul LS-3 este destinat centrărilor și blocării lentilelor de ochelari care nu sunt prelucrate 

de-a lungul conturului, pentru instalarea lor ulterioară într-o mașină “Ecom 6” sau “E-950” pentru 

prelucrarea lentilelor de-a lungul conturului.  



81 

 

• Dispozitivul RM-8 este conceput pentru a tăia un șablon de plastic instalat în mașină, care 

procesează lentilele de-a lungul conturului pentru a transmite forma deschiderii cadrului. 

• Dispozitivul AG-5 este destinat pentru executarea canelurii sub “linia de pescuit” în partea de capăt 

a lentilei polimerului, pentru instalarea ulterioară în cadrul ochelarilor corectori.  

• Dioptrul GL-7000 este proiectat pentru marcarea și măsurarea puterii optice a lentilelor de ochelari, 

a lentilelor de contact moi și dure. 

Caracteristici tehnice: • Dimensiuni: lungime 140 mm, lățime 140 mm, înălțime 290 mm;                • 

Greutate: 1,80 kg; • Alimentare: 230 V ± 10%; • Putere: 450 W; • Frecvențe: 50 Hz; • Siguranță: T 2. 5 AL 

250 V; • Temperatura camerei: de la 5 ° C la +40 ° C • Umiditatea relativă maximă: 80%;                       • 

Temperatura de funcționare: de la 100 la 150 ° C; • Procedura de operare: se realizează de la un comutator;• 

Uscătorul de păr va fi gata de funcționare după încălzire timp de 1, 5 minute • Se așează partea din cadru pe 

dorită în conducta de aer. • Durata încălzirii depinde de sarcină și de materialul ramei. 

Dispozitivul NH-22 este destinat să îndepărteze șuruburile (suplimentare) de la lentilele de ochelari 

la prelucrarea acestora de-a lungul conturului. 

I. Alte exemple de mașini și echipamente pentru prelucrarea lentilelor 

Echipamente de la firma “Essilor”, sunt modele realizate în atelierele europene, ca mașini de 

prelucrare a lentilelor de încredere: “Gamma”, “Kappa” și “Kappa CTD”, Figura 1.89. (a), (b), (c). 

a) Essilor “Gamma” 

Echipamentul “Gamma” - funcționează în sistemul 3d, Figura 1.89. (a), (măsurarea tridimensională 

a parametrilor cadrelor și lentilelor) pentru prelucrarea liberă a lentilelor de vedere, de-a lungul conturului a 

înlocuit sistemul bidimensional 900Mx + Lx. Datorită măsurării tridimensionale a parametrilor cadrului și 

lentilei, circumferința lentilei va fi întotdeauna egală cu circumferința cadrului, indiferent de curbura sa. 

Sistemul “Gamma” este alcătuit din două dispozitive: un scaner cu funcția de blocare a centralizatorului și o 

mașină de șlefuit, care măsoară grosimea lentilei, curbura externă și internă, înainte de începerea ciclului de 

procesare. Ambele dispozitive sunt dotate cu afișaje. Fiecare sistem nou păstrează avantajele celor 

precedente, dar oferă masterului, caracteristici noi. Mașina și scanerul sunt ușor de întreținut, configurați și 

calibrați. 

b) Essilor “Kappa” 

Echipamentul “Kappa” este aproape similar cu echipamentul “GammA”. Figura 1.89. (b). Acesta se 

prezintă ca un nod nou, cu funcții de canelură pentru cadre/rame frontale și respective pentru îndepărtarea 

șanfrenului frontal și din spatele lentilelor. 

c) Essilor “Kappa CTD”  

Echipamentul “Kappa CTD” (Concept and Technological Dévelopment) Figura 1.89. (c), conține:  

Manual de utilizare; Un set de șabloane de calibrare pentru mașină și scaner;  Cititor de coduri de bare; 

Coduri de bare; Cablurile de alimentare și de conectare; Supape electromagnetice; Furtunuri de alimentare cu 

apă; Furtunuri de evacuare; Suporturi și cleme pentru lentile; Blocuri mari și mici sub segmente lipicioase; 

Segmente lipicioase; Bare pentru curățarea cercurilor. 

Mașinile de strunjit lentile ale companiei Essilor sunt fiabile, asigură o înaltă calitate și precizie în 

prelucrarea lentilelor și atunci când sunt utilizate pe un sistem de răcire prin flux și funcționare atentă, nu 

necesită întreținere frecventă. 
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(a) (b) (c) 

Fig.1.89. Alte exemple de mașini prelucare contur lentile: (a) Essilor “Gamma”; (b) Essilor“ Kappa”; 

(c) Essilor “Kappa CTD” [185, 186, 187] 
 

 

1.4. Scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri), utilizate de tehnicianul optometrist 

“Omul trebuie să fie acolo unde poate să fie de folos “, Euripide 

 

 

 

1.4.1. Noțiuni introductive 

Desfășurarea normală a procesului de prelucrare a conturului lentilelor și de montare a ochelarilor, 

impune asigurarea locurilor de muncă cu diferite scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri), problema care 

se cere rezolvată de către un compartiment specializat, numit secția de SDV-uri [193]. 

Scule / Instrumente de execuție, cu ajutorul cărora se execută operațiuni de prelucrare contur, 

găurire-frezare burghie (normale și de centru), filiere, tarozi , alezoare, cuțite de strung, freze și/sau 

instrumente ajutătoare, de tip menghină, dispozitiv de fixare, prisme (plane sau profilate), colțare, bride, 

instrumente/aparate de măsură și control (AMC), cu ajutorul cărora se efectuează măsurarea și verificarea 

pieselor ce urmează să fie executate conform desenului sau schiței. 

 Dispozitive / Instrumente de măsură, șubler (de diferite categorii), micrometru (de diferite 

categorii), riglă gradată, riglete, ruletă etc. 

 Verificatoare / Instrumente de verificat, riglă de verificat planeitatea, echere, raportoare, șabloane, 

calibre, ac de trasat etc.  

Asigurarea cu SDV-urile corespunzatoare influențează în mod direct asupra calității ochelarilor, a 

nivelului costurilor acestora, ceea ce impune gruparea acestora după caracteristicile lor constructive si 

tehnologice. 

Există numeroase sisteme de clasificare a SDV-urilor, dar sistemul cel mai folosit și care de altfel 

este utilizat frecvent este sistemul zecimal de clasificare și codificare:  
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 sistemul de numerotare în ordine cronologică;  

 sistemul cu litere și cifre zecimale; 

 sistemul zecimal. 

De exemplu, potrivit acestui sistem. diferitele SDV-uri din industria construcțiilor de mașini, se 

impart - în zece grupe numerotate de la 0 la 9, în funcție de destinația acestora. 

Fiecare grupă se împarte în 10 subgrupe, fiecare subgrupă în 10 feluri și fiecare fel în 10 variante. 

Se mai poate folosi și un alt criteriu de clasificare a SDV-urilor și anume în funcție de gradul de 

specializare al acestora. Potrivit acestui criteriu , există două grupe mari de SDV-uri, universale și speciale. 

Grupa SDV-urilor universale cuprinde acele SDV-uri folosite pentru executarea unei categorii de 

lucrări la toate produsele din optica medicală, iar cele speciale sunt folosite doar pentru prelucrarea unei părți 

componente sau a unei anumite piese de ochelari. 

SDV-urile pot fi de asemenea clasificate în: 

 normale ( care corespund standardelor în vigoare); 

 nominalizate (utilizate in cadrul procesului de producţie pentru produse realizate pe baza unor 

norme interne tipizate); 

 speciale (utilizate la fabricarea unor produse pe bază de desene speciale de execuție). 

În optica medicală, SDV-urile utilizate de către un tehnican optometrist se pot clasifica în funcție 

de etapele procesului tehnologic parcurs în obținerea ochelarilor, cu ajutorul mașinilor corespunzătoare, dar 

și SDV-urile pentru mașinuile utilizate și anume, Figura 1.90.: 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.90. Exemple de truse cu SDV-uri: (a) și (c) Măsurare - trasare; (b) Asamblare/dezasamblare – șlefuire 
[99, 193, 210] 

 

SDV-uri necesare executării operațiilor pregătitoare aplicate pieselor pentru asamblare și 

organizarea locului de muncă, metode de control, norme de tehnica securității muncii, curățare manuală,  

protecția mediului, lentile, rame, brațe etc.; 

SDV-uri necesare la trasare, masă de trasat, ac de trasat,  compas, distanțor, riglă, șubler; 

SDV-uri pentru tăierea formei lentilei prin scanare, utilizare de șablon, fațetare; 

SDV-uri pentru prelucrarea pe contur a lentilelor de ochelari (discuri diamantate) palpator/copiator, 

pensete de prindere, sistem/adaptor de blocare și poziționare lentilă, ax blocare fațetă, fațetare (discuri); 

SDV-uri pentru găurirea, frezarea și șlefuiriea lentilelor, burghie, freze, perii; 
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SDV-uri pentru verificare dimensiunilor liniare, a grosimii la centru, a grosimii și diametrului 

lentilelor șlefuite, a unghiurilor.  

 Dimensiunile liniare se măsoară cu rigle, șublere, micrometre. 

 Grosimea la centru a lentilelor polisate se măsoară cu micrometru cu vârfuri sau cu comparatorul 

cu cadran. 

 Grosimea la centru a lentilelor biconcave se măsoară cu micrometrul cu vârfuri sau cu un aparat 

special. 

 Grosimea la margine se măsoară cu rigle, scări gradate, șublere sau lupe cu scări gradate. 

Uniformitatea grosimii la margine oferă indicații despre centrarea lentilei. Această uniformitate se verifică cu 

ajutorul unui aparat specific. 

 Dimensiunea fațetelor se controlează cu lupe de măsurare cu puterea de 10…16x,  prevăzute cu 

echere, șabloane sau raportoare. 

 Diametrele lentilelor se controlează cu șublerul, după șlefuire și cu micrometrul după centrare sau 

cu calibre limitative. 

 Dimensiunile unghiulare ale fațetelor lentilelor se verifică cu echere fixe sau reglabile, șabloane, 

șabloane pentru filete (lere), raportoare mecanice sau optice etc.  

 SDV-uri pentru verificarea razelor de curbură ale suprafețelor șlefuite care se execută cu 

dispozitive de rodat, șabloane la rază și cu ajutorul comparatoarelor cu cadran, montate cu ajutorul 

sferometrului, calibrelor optice sferice. Suprafețele polisate pentru precizii mari se măsoară cu 

interferometrul. 

 SDV-uri pentru determinarea preciziei razelor de curbură și a abaterilor de la forma geometrică 

se execută cu calibre optice. La baza verificării stă fenomenul de interferență a luminii. 

 SDV- uri pentru determinarea acurateței suprafețelor polisate, lupă cu puterea de 6…8 X. 

 SDV- uri pentru centrarea lentilelor cu ajutorul marcajelor temporare de pe lentile, lensmetru-

frontifocometru sau  terminal de la “Zeiss”, cu care se execută măsurători cu o precizie de 0,1 mm. 

 SDV-uri necesare asamblării pieselor prin diferite operații mecanice, truse de chei, șurubelnițe, 

clești , pensete. 

 SDV-uri specifice: cale de blocare, cale de unghi, calibre optice plane şi cu rază, dispozitive 

optice de prelucrare (şlefuire, polisare), scule de lepuit, lustruit cu pastile diamantate, ace pentru gravare etc.  

 SDV-uri necesare intreținerii și reparării, specifice ochelarilor.  

Calitatea unui produs, în cazul de față ochelarii, este determinată de caracteristicile sale, care sunt 

evaluate prin măsurare şi control.  

Măsurarea este o operaţie sau un proces metrologic prin care, cu ajutorul unui mijloc de măsurare 

(instrument sau dispozitiv sau aparat) şi în anumite condiţii, se determină valoarea unei mărimi date, 

exprimată printr-o unitate de măsură dată. 

Controlul include şi ideea de calitate, deoarece, pe lângă măsurare, presupune şi un proces de 

comparare a valorii dimensiunii cu o valoare de referinţă, prescrisă în documentaţia tehnică a produsului. 



85 

 

Verificarea este o noţiune apropiată de noţiunea de control. 

În practică noţiunile de măsurare, control şi verificare se folosesc fără o delimitare precisă. 

Când măsurarea se efectuează cu o mare atenţie şi valoarea efectivă sau abaterea efectivă 

determinată, se înregistrează într-un certificat, se execută certificarea. 

Precizia de măsurare a aparatului verificator sau, mai exact, alegerea aparatului verificator, depinde 

de precizia cotelor din desen.  

 

1.4.2. Dispozitive / instrumente / mijloace de măsurare pentru lungimi, unghiuri, suprafețe, 

calibre și șabloane / lere 

 

Dispozitivele, ca mijloace de măsurare din punct de vedere (d.p.v.) constructiv, se folosesc pentru 

[97]: 

 Măsurarea de lungimi. 

 Măsurarea de unghiuri. 

 Măsurarea de suprafețe. 

A. Dispozitive / instrumente de măsurarea lungimii  

1. Măsuri de lungime: 

  - cu repere, rigla; 

  - terminale (fără repere); 

2. Instrumente pentru măsurat și controlat lungimi: 

  - cu riglă și cursor, șublere; 

  - cu șurub micrometric, micrometrul; 

3. Aparate comparatoare. 

Măsurile de lungime cu repere sunt măsurile ale căror valori sunt reprezentate de distanţa dintre 

două repere, care sunt trasate perpendicular pe axa de măsurare. Acestea, pot fi rigle cu valori unice şi rigle 

cu valori multiple. 

Riglele sunt confecţionate sub forma de bară rigidă, putând fi alcătuite dintr-un singur element (rigle 

rigide) sau din mai multe elemente (rigle flexibile). 
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Măsurile de lungime terminale sunt acele măsuri ale căror valori reprezintă distanța dintre 

suprafețele terminale perpendiculare pe axa de măsurare, sunt utilizate ca mărimi etalon la măsurarea și 

reglarea aparatelor de măsurat. 

Măsuri terminale: lame plan - paralele, cale, cale plan-paralele, calibre, șabloane pentru filete (lere), 

lere pentru raze/grosimi, sfere (bile calibrate de diametre diferite, utilizate la controlul conicităţilor 

interioare , fiind păstrate în truse). 

a. Rigla gradată 

Rigla gradată se utilizează la măsurarea finală a acestora, precum şi la operaţii de trasare,         

Figura 1.91. 

Din punct de vedere constructiv, riglele gradate pot fi:  rigide și flexibile.  

  
 

(a)  (b)  (c)  

Fig.1.91. Exemple de rigle și citire: (a) Riglă gradată rigidă; (b) Riglă gradată flexibilă; (c) Eroarea de 
citire (0,5 mm) la riglă [97] 

 

b. Rigleta 

Rigleta, inițial s-a folosit pentru măsurători ale capului, rigleta dublu decimetrică din metal, lemn 

sau masă plastică. Fiecare tip de material are avantaje şi dezavantaje. Rigleta metalică este mai precisă, 

rezistă mai bine, dar gradaţiile sunt puţin vizibile, iar muchiile pot zgâria. Rigleta de lemn are gradaţii 

vizibile, este uşoară, nu zgârie, dar este puţin rezistentă. Rigleta din plastic, dacă este făcută din material 

stabil este foarte bună, permite să se observe prin trasparenţă detalii ale capului în acelaşi timp cu gradaţiile. 

Unele riglete au gradaţii milimetrice pe o latură până la 160 mm. Pe latura opusă există o degajare şi o 

proeminenţă a cărei latură serveşte ca reazem pe suprafaţa interioară a decupării pentru lentilă a monturii în 

scopul măsurării intervalului monturii. Pentru a măsura distanţa interpupilară se aşează suprafaţa cu 

proeminența, tangentă la marginea internă a pupilei din dreapta şi se citeşte distanţa în dreptul marginii 

externe a pupilei din stânga. Pentru a aprecia înclinarea lentilei în raport cu braţul este gravat un mic 

raportor. Alte tipuri de riglete au o decupare circulară care serveşte pentru aşezarea pe nas. Se pot citi 

distanţele de la nas la cele două pupile, Tabelul 1.5. 

c. Șublerul  

Șublerul, este un instrument de măsurare lungimi, diametrele liniare ale pieselor optice, Figura 

1.92. cu scară gradată (1), care se termină cu un cioc (2), ce constituie prima suprafață de măsurare suprafețe 

finisate/lepuite și un cursor (3), care alunecă pe o riglă gradată, prevăzut cu un interpolator de tip vernier (5) 

și cu cea de-a doua suprafaţă de măsurare și cu vernier. Cu ajutorul vernierului se citesc dimensiunile 

măsurate cu precizii de: 0,1; 0,05; 0,02 mm. Gradațiile sunt fine, cu contrast puternic. 
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Tabel 1.5. Exemple de riglete pentru măsurarea distanței interpupilare și a capului [194, 195] 

Riglete pentru măsurarea 

distanței interpupilare 

Procedeul de măsurare a 

distanței interpupilare 

Rigletă/ instrument pentru 

măsurarea capului 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

Şublerul mai este prevăzut cu un dispozitiv de reglare a cursorului (10) şi alt dispozitiv de blocare 

(4) și șurub de fixare vernier (8), Figura 1.92. Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. 

 

 

(a) (b) 

Fig.1.92. Sublere: (a) Șubler mecanic de exterior și interior: 

1. riglă gradată; 2. ciocuri solidare cu rigla; 3. cursor; 4. ciocuri solidare cu  cursorul; 5. vernier; 6. șurub 
de fixare cursor; 7. dispozitiv de avans; 8. șurub de fixare vernier; 9. șurub de avans fin; 10. piulită;  

(b) Citirea dimensiunii măsurate cu şublerul [97] 

 

Citirea dimensiunii măsurate cu şublerul se face astfel: la numărul de milimetri de pe rigla gradată se 

depăşeşte de reperul zero de pe vernier, se adaugă o fracţiune care se stabileşte în felul următor. Se observă a 

câta diviziune de pe vernier se aliniază cu una de pe rigla şublerului şi se înmulţeşte cu precizia de măsurare 

a şublerului. Gradarea vernierului este făcută astfel încât să uşureze citirea, fracţiunii de milimetru indicată 

de vernier. Tehnicile de măsurare cu șublerul se pot urmări în Figura 1.93. 



88 

 

 

Fig.1.93. Tehnici de măsurare cu șublerul [97] 
 

Modele de șublere 

În Figura 1.94., sunt prezentate câteva modele de șublere: şubler de trasaj (a), şubler de măsurat la 

exterior, interior şi adâncime prevăzut cu comparator (b) şubler de precizie, cu citire digitalizată (c) şi 

descriere părți principale la şubler de precizie, cu citire digitalizată (d).  

  
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.94.  Modele șublere: (a) Șubler de trasaj; (b) şubler de măsurat la exterior, interior şi adâncime 

prevăzut cu comparator;  (c) şubler de precizie, cu citire digitalizată; (d) descriere părți principale la 
şubler de precizie, cu citire digitalizată: 1. Tasta origine. Repunerea necesară la zero doar după 

schimbarea bateriei; 2. Mufă ieșire date; 3. Ecran digital mare; 4. Tasta “pornire/oprire”; 5. Repunerea la 

zero, în orice poziție, pentru măsurarea toleranței [97, 194, 195] 
 

Șublerul cu citire digitalizată se caracterizează prin: 

• Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). 

• Sistemul capacitiv de măsurare este cu protecție contra impurităților și deteriorarii în rigla de 

măsurare. 

• Rigla gradată absolută, permite o măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero. 

• Are consum redus de energie electrică (20.000 de ore utilizare continuă), afișarea încărcarii 

bateriei.  
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d. Micrometrul 

Micrometrul este un aparat mecanic, cu mecanismul de multiplicare tip şurub-piuliţă, Figura 1.95. 

Funcţionează pe baza transformării mişcării de rotaţie a unui şurub micrometric în mişcare de translaţie. Este 

compus dintr-o tijă (4) filetată pe o anumită porţiune, având o suprafaţă plan frontală ce constituie suprafaţă 

de măsurare. Cealaltă suprafaţă de măsurare este fixată rigid în corpul micrometrului (1), cu forma de 

potcoavă. Tija se află într-un cilindru (3) pe care este fixată o scară longitudinală şi în care se află piuliţa de 

înşurubare. Tija (4) se solidarizează cu tamburul (5), pe care este prevăzută o scară gradată circulară. Prin 

rotirea tamburului (5) se roteşte tija (4), care se înşurubează în piuliţa fixă, căpătând o mişcare de translaţie.  

  
(a) (b) 

Fig.1.95. Micrometru: (a) Micrometru de exterior:1. potcoavă; 2. nicovală; 3. braț cilindric; 4. tija;  

5. tambur; 6. dispozitiv de fixare a tijei; 7. dispozitiv de apăsare;  

(b) Citirea dimensiunii măsurate cu micrometrul [97] 

Micrometrele se deosebesc numai prin forma suprafeţelor de măsurare, Figura 1.96. Astfel, în 

continuare sunt prezentate câteva forme constructive de micrometre: a) micrometru pentru măsurat suprafeţe 

filetate (prin montarea unor capete speciale pot fi măsurate d2 - diametrul mediu al filetului, d1 – diametrul 

interior, d - diametrul exterior); b) micrometru pentru măsurarea grosimii tijelor brațelor de ochelari; c) 

micrometru de adâncime; d) micrometru de interior; e) și f) micrometru de exterior cu citire digitală, cu 

precizie de măsurare până la 0,0005 inci sau 0,001 mm (Dispozitivul de afișare digital poate fi: cu diode 

electroluminiscente sau cu cristale lichide). 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Fig.1.96. Exemple de micrometre: (a) micrometru pentru măsurat suprafeţe filetate; (b) micrometru pentru 

măsurarea grosimii tijelor brațelor de ochelari; (c) micrometru de adâncime; (d) micrometru de interior; 

(e) și (f) micrometru de exterior cu citire digitală [97, 194] 

Diferite Tehnici de măsurare cu micrometrul sunt prezenatte în Figura 1.97. 
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Fig.1.97. Tehnici de măsurare cu micrometrul [97] 

 

e. Alezometrul 

Alezometrul este un aparate mecanic utilizat pentru măsurarea diametrului interior al unui cilindru de 

mașină sau al unei găuri cilindrice. 

Alezometru mecanic, Figura 1.98. (a), este executat din oțel inoxidabil, toate părțile de citire sunt 

cromate antireflexieși are tamburul micrometric cu gradații de culoare neagră și limitator de cupla de frecare. 

Alezometru digital (pentru mașini unelte), Figura 1.98. (b) , are citire directă pe afișajul digital clar, 

ușor de observat, prezintă o măsurare sigură, fără erori, fără utilizarea vernierului. “Function lock” împiedică 

deplasarea accidentală a punctului zero. Consumul de energie electrică este redus și cu control de încărcare și 

indicare a erorilor. Are posibilitatea de măsurare a suprafețelor pieselor de uzură din carbură metalică, 

suprafețele de măsurare fiind din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durată de viață îndelungată. 

  
(a) (b) 

Fig.1.98. Modele de alezometre: (a) mecanic; (b) digital: 1. Preset. Pentru reglarea micrometrului de 

interior la valoarea inițială a intervalului de măsurare; programare maxim a două valori presetate; 2. Punct 

zero/valoare absoluta. Repunerea la zero in orice pozitie,de exemplu pentru asuratorile tolerantei. La o 
nouă apăsare a butonului este reafișată valoarea absolută; 3. Tasta de memorare. Prin apăsarea unui buton, 

rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat (de exemplu în cazul unei poziții de măsurare nefavorabile [97] 

 

f. Comparatorul 

Comparatoarele sunt dispozitive/verificatoare/mijloace de măsurare cu ajutorul cărora se efectuează 

măsuri relative, adică se determină abaterile dimensiunilor efective liniare, față de dimensiunile nominale ale 

pieselor, Figura 1.99. (a) – (f) De asemenea, cu comparatoarele se pot determina abaterile de formă și 

abaterile de poziție ale pieselor (abateri de la: circularitate, planeitate, rectilinitate, cilindricitate, paralelism, 
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perpendicularitate etc.), în raport cu dimensiunea de comparație, optimetru. (Pentru determinarea 

caracteristicilor optice ale ochiului, se folosesc optometrele ). 

Din această categorie fac parte: comparatoarele cu cadran circular, comparatoarele de interior, 

minimetrele, ortotestele, pasametrele, optimetrele. 

Cele mai utilizate sunt comparatoarele cu cadran circular, ce au valoarea diviziunii 0,01 mm,         

0,002 mm şi 0,001 mm. 

Clasificarea comparatoarelor: 

După modul constructiv: • mecanice; • optice; • electrice; • pneumatice. 

După precizia de măsurare: • comparator mecanic obișnuit, precizia 0,01 mm; • minimetru, ortotest, 

precizia 0,001 mm; • pasametru,  precizia 0,02 mm. 

Ceas comparator mecanic, Figura 1.99. (a) și (b), are o carcasă din alamă rezistența, cromată mat, 

iar sticla ceasului este incasabilă. Tija de fixare este călită și rectificată, cu o execuție foarte precisă. Punctele 

principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine, iar acul indicator central pentru citire 

1/1000 mm. Cadranul are posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la pozitia zero a acului indicator 

cu forța de măsurare aproape constantă pe intregul interval de măsurare.  

Elementele principale ale unui comparator sunt: palpatorul, mecanismul de amplificare, mecanismul 

indicator şi mecanismul auxiliar. 

Pentru determinarea abaterilor de la paralelism, planitate și cilindricitate sunt necesare:  comparator 

obișnuit cu suport magnetic, masă de măsurat, arbore neted și set de piese prismatice. 

Se montează ceasul comparator pe tijele de legătură în raport cu suportul magnetic. Se fixează 

suportul magnetic pe masa de măsurare și se poziționează suprafețele de măsurare. Se pune tija palpator în 

contact direct cu suprafața de măsurare și se reglează comparatorul cu acul indicator la 0. Se ridică palpatorul 

și se deplasează suprafața de măsurare.  

Ceas comparator digital, Figura 1.99. (c), prezintă sistem de măsurare, inductiv, un afișaj digital și 

analogic într-un singur instrument. Înăltimea cifrelor este 6 mm, iar modul de măsurare este: 

Normal/Min/Max/Max-Min. Este posibilă introducerea unui factor de corecție. 

Comparatoarele cu cadran circular , Figura 1.99. (d) pentru controlul toleranţelor dimensiunilor 

interioare sau exterioare (verificatoare de rectificare etc.) cu tijă de măsură, cadran amplificator şi transmisie 

cu cremalieră, cu angrenaj, cu leviere, cu resorturi, pneumatice, hidraulice etc. 

Ceas comparator de precizie Figura 1.99. (e) și (f), are un mecanism de măsurare ermetic, montat în 

safir, deosebit de robust,  proiectat pentru sectorul de montare ochelari. Forța de măsurare este constantă 

datorită unui resort de bară torsiune iar cursa de ridicare liberă este mare pentru așezarea convenabilă a 

pieselor. Prezintă două repere indicatoare de toleranță pentru presetarea abaterii acceptate și un aparat de 

măsurare comparativă pentru control în serie și individual. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Fig.1.99. Exemple de comparatoare: (a) Ceas comparator mecanic; (b) Ceas comparator mecanic cu 
suport magnetic; (c) Ceas comparator digital; (d) Comparatoarele cu cadran circular; (e) Ceas comparator 

de precizie (1. Semne indicatoare de toleranță; 2. Racord pentru cablul de ridicat; 3. Ajustare fină cu 

blocare (repunere la zero)); (f) Ceas comparator/Pupitast Wabeco pentru montarea ochelari [97, 194]  
 

g. Optimetrul 

Optimetrul este un aparat care măsoară dimensiuni exterioare. În continuare este reprezentat 

constructiv un optimetru vertical, de tip “Zeiss”, Figura 1.100. 

La măsurare, aparatul se reglează la zero pentru dimensiunea D0, folosind cale plan-paralele şi 

măsoară prin comparaţie. Pentru reglare, braţul (2) se ridică sau se coboară până când palpatorul (11) vine în 

contact cu suprafaţa blocului de cale, care se aşează pe masa (13), după care se blochează. Iluminarea scării 

gradate, care se observă prin ocularul (6), se face orientând oglinda (4), care transmite lumina printr-o fantă. 

Se reglează ocularul (6) până se obţine cu claritate imaginea scării gradate. De la dispozitivul (7) se aduce 

reperul zero de pe scară în dreptul indicelui fix din planul focal. La măsurare scara gradată ocupă o anumită 

poziţie, când se citeşte valoarea Δ în dreptul indicelui fix. Valoarea dimensiunii măsurate se stabileşte cu 

relaţia: D = D0 ±A. 

 

Fig.1.100. Optimetru vertical, “Zeiss” [119] 
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B. Dispozitive / instrumente pentru unghiuri 

Pentru verificarea unghiurilor se utilizează mijloace de măsurare: 

 fără repere: cale unghiulare (terminale) , șabloane și echere/ vinclu 

 cu repere   : raportoare 

a. Echerul 

Echerele sunt mijloace de verificat, Figura 1.101. (a) – (d) unghiurile prin metoda fantei de lumină 

şi de trasare a acestora. Echerele se execută cu unghiuri active de 45, 60, 90 şi 120°. Cele mai utilizate sunt 

echerele cu unghiurile active de 90°.  

  
  

(a) (b) (c) (d) 

 
(d) 

Fig.1.101. Exemple de echere: (a) Vinclu, precizie (1); (b) Vinclu, precizie (2); (c) Prisme cu cu unghi 

reglabil; (d) Prisme cu unghi de 90°;  (e) Trusă și echere cu diverse unghiuri [97, 194] 
 

b. Vinclul (echerul)  

Vinclul, Figura 1.101. (a)  -  (e), se folosește pentru măsurarea unghiurilor de 90°, pentru mașinile 

unelte și sunt de: 

a.) Precizie unu, Figura 1.101. (a), are o toleranță a unghiului, de exemplu la mărimea 

100x70=0,030mm. Prezintă părți plate și muchii rectificate și suprafețe supuse verificării rectificate. 

b.) Precizie doi, Figura  1.101. (b) are o toleranță a unghiului, de exemplu la mărimea 100x70 = 

0,030mm. Prezintă părti plate și muchii rectificate și suprafețe supuse verificării rectificate. 

c. Prisma  

Prisma , Figura 1.101. (c) și (d), se folosește pentru fixare, ca elemente de centrare, la fixarea 

semifabricatelor (la mașini unelte)  pe suprafețe curbe exterioare, după unul sau două plane de simetrie. 

a. Cu unghi reglabil, Figura 1.101. (c) 

b. Cu unghi de 90°, Figura 1.101. (d) 

d. Raportorul 

Raportorul este un mijloc de măsurare directă a unghiurilor, Figura 1.102. (a) - (d). 

La măsurările de precizie se utilizează urmîtoarele tipuri de raportoare:  mecanice (universale), 

digitale și optice.  
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 Raportorul universal este folosit pentru măsurarea unghiurilor exterioare în intervalul 0... 320° şi a 

unghiurilor interioare în intervalul 40... 180°. Principiul constructiv al vernierului circular este identic cu cel 

al vernierului liniar (la şubler). La 29° de pe sectorul gradat, corespund 30 de diviziuni pe vernier. Se asigură 

o precizie de măsurare de 2 inci. Citirea se face în mod asemănător ca la şubler. În dreptul reperului zero de 

pe vernier se citesc gradele, iar în dreptul reperului de pe vernier, care se alinează cu un reper de pe scara 

gradată, în grade, se citesc minutele.  

Una din suprafeţele măsurătoare este pe rigla fixă, iar a doua pe rigla mobilă, echer sau lamă mobilă.  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig.1.102. Exemple de raportoare: (a) Raportor universal;  (b) Raportor digital; (c) Raportor cu 

lupă (1. Lupă panoramică; 2. Fixare unghiulară; 3. Reglaj fin; 4. Blocarea șinei); (d) Reglarea precisă și 

rapidă a vernierului prin reglaj fix și lupa panoramică, la raportorul cu lupă [97, 194]  

 

Fig.1.103. Părţi componente ale raportorului mecanic: 1. Corp; 2. Disc; 3. Disc mobil; 4. Riglă 

mobilă; 5. Buton de blocare a riglei 4; 6. Buton de blocare a discului 3; α. unghiul măsurat [80] 
 

Raportor cu lupă, Figura 1.102. (c) și (d), are gradații și cifre clare pe un cadran gradat. Vernierul și 

cadranul se află în același plan și asigură astfel o citire fără eroare, fără eroare de paralaxă, discul gradat este 

cromat, antireflexie. Are o riglă cu șină înclinată la capete la 45° și 60° și aceasta se poate debloca și deplasa 

pe toată lungimea. Cadranul vernierului și rigla pot fi blocate cu ajutorul unui șurub cu cap moletat și un 

reglaj fin cu un alt șurub cu cap striat și lupă panoramică al cărei câmp vizual cuprinde vernierul în 

ansamblu. 

Citirea la raportorul mecanic din figură se bazează tot pe principiul de funcționare al șublerului - pe 

scara de pe discul fix 2 (gradele), iar minutele se citesc pe vernier (principiul este asemănător cu cel al 

şublerului), Figura 1.103. 
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Raportorul optic tip “Zeiss”  

Raportorul optic tip “Zeiss” , este prezentat în Figura 1.104. (a) - (c). 

a) Principiul de funcţionare se bazează pe interpolarea  optică, valoarea diviziunii se citeşte printr-o 

lupă. Are un domeniu de măsurare cuprins între 0° si  360°,  cu o precizie de citire de 5″.  

 Raportorul se compune din corpul (1), care este format din două părți: una fixă, care face corp 

comun cu rigla (2) și una mobilă, care se rotește în jurul unui ax, de care se fixează rigla mobilă (4), cu 

ajutorul şurubului (3). În interiorul părții fixe a corpului (1), este montată o placă circulară de sticlă, pe care 

este trasată o scară de la 0 la 360°, numerotată din 90° în 90°.  

 Discul mobil și rigla (4) pot fi fixate în poziție de măsurare cu ajutorul pârghiei (6). Pe partea 

posterioară a părții mobile, în dreptul lupei, se află un orificiu prevăzut cu un filtru verde din sticlă. Prin 

acest  orificiu, se luminează prin transparență scara gradată și lupa, cu ajutorul unei surse luminoase.  

b) Citirea unghiului dintre rigle se face vizând prin lupa (imaginea scării gradate se suprapune peste 

imaginea vernierului) 

  
(a); (b) (c) 

Fig.1.104. Raportorul optic “Zeiss”: (a) Măsurare; (b) Citirea unghiului; (c) Scheme de măsurare     
[194, 97] 

 

e. Cala unghiulară  

Cala unghiulară ca măsură etalon pentru unghiuri se prezintă sub forma de placă prismatică, Figura 

1.105. (a) și se construieşte din oțel tratat, cu coeficient de dilatare mic pentru temperaturi cuprinse de 

1050°C, folosită pentru verificarea unghiurilor între 1/4 … 30 grade (pentru mașinile unelte). 

f. Lera universală pentru unghiuri (pentru mașinile unelte), este confecționată din oțel, folosită 

pentru măsurare unghiurilor și are divizare în mm, Figura 1.105. (b). 

g. Șablonul  

Șablonul este utilizat pentru măsurarea unghiului de ascuțire sau unghi de 90°, în special marca 

japoneză Mitutoyo, pentru sculele așchietoare, a mașinilor unelte (pentru scule la mașinile unelte și pentru 

ochelari). Precizia verificărilor efectuate cu aceste mijloace este scăzută, Figura 1.105. (c) și (d). 
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(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.105. Alte exemple pentru măsurarea unghiurilor: (a) Cala unghiulară; (b) Lera universală pentru 

unghiuri; (c) Șablon măsurare diferite unghiuri ascuțite; (d) Șablon măsurare unghi de 90°,  

marca Mitutoyo [97] 
 

C. Dispozitive / instrumente pentru suprafețe 

a. Riglele de verificat planeitate şi rectilinitate 

Riglele de verificat a planeităţii şi rectilinităţii, Figura 1.106. (a) - (d). Acestea pot fi: cu muchii 

active, cu feţe active sau sub formă de pană. 

  
(a) (b) 

 

 
(c) (d) 

Fig.1.106. Exemple de rigle: (a) Rigle cu muchii active; (b) Rigle cu muchii active, desfășurare;  
(c) Rigla planeitate; (d) Banc de măsură și control tip Wabeco [97, 194] 

 

Rigla planeitate, Figura 1.106. (c), are o muchie de măsurare foarte precisă, călită, rectificată și 

lepuită cu mare precizie, o secțiune transversală în formă de pană cu vârf ascuțit pentru verificare în colțuri, 

canale, degajări. Are un mâner izolator din plastic cu protecție împotriva căldurii mâinii. 

b. Cale plan paralele  

Cale plan paralele, se utilizează pentru mașinile unelte, Figura 1.107. (a) - (b) fiind executate din 

oțel special patinat (îmbătrânit), atent selecționat, deosebit de rezistent la uzură prin duritate controlată (HRC 

65-67), fiind călit cu grijă și lepuit manual, cu muchii ușor casabile. 

Certificatul de calibrare precizează, alături de condițiile de verificare pentru fiecare cală plan-

paralelă și abaterea corespunzatoare de la dimensiunea nominală. 

Sunt utilizate şi pentru măsurarea dimensiunilor interne. Intervalul de măsurare: 25 - 50 mm, 

precizie 0,01 mm. Interval inel de calibrare 25 mm.  
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(a) (b) 

Fig.1.107. Exemple de truse cu cale:  (a) Trusă de cale plan-paralele [1-seria I-a (raţia 0,001 mm);  

2-seria a II- a (raţia 0,01 mm); 3-seria a III- a (raţia 0,5 mm); 4-seria a IV- a (raţia 10 mm)]; 
(b) Trusă de accesorii (1-cadre pentru cale plan- paralele;  2- cale marginale, 3- talpă) [193] 

 

c. Șabloane / Set lere interstiții  

Șabloanele/lerele Sunt măsuri terminale, utilizate pentru mașinile unelte și distanțe braț ochelari – 

rama, adică mijloace de măsurare/dispozitive de verificat fără repere, Figura 1.108. 

Lerele ca și măsuri terminale sub forma de lame cu fețele plan-paralele, sunt utilizate la verificarea 

dimensiunilor inaccesibile altor mijloace de măsurare, de exemplu: jocul la ramă ochelari-brațe, abaterea de 

la planitate a ghidajelor mașinilor-unelte utilizate în optica medicală etc. Acestea se mai numesc și calibre de 

intestiție (spioni). Dimensiunile se verifică prin încercări, introducând calibrele cu joc alunecător între 

suprafețele care se controlează. 

Lamele sunt din oțel, fie pentru arcuri cu inscriptionare clară, fie cu lățime egală, repliabile, datorită 

unei articulații nituite, fie de formă conică, într-o carcasa nichelată, ce poate fi blocată. 

  
(a) (b) 

Fig.1.108. Exemplu set lere / șabloane de grosime:  (a)  0.05-1.00 mm; (b) 0.02 – 1 mm [97, 194] 

 

d. Calibre  

Calibrele sunt utilizate pentru mașinile unelte și montaj ochelari), sunt măsuri terminale, adică 

mijloace de măsurare/dispozitive fără repere, care sunt: calibre limitative, de control și tampon,           Figura 

1.109. (a) – (h). 

La fabricația de serie, în scopul măririi productivității, controlul dimensiunilor se face cu ajutorul 

calibrelor. Calibrele sunt dispozitive cu dimensiune de măsurare fixă, utilizate la controlul dimensiunilor 

prevăzute cu toleranțe în procesul de fabricație și de montaj. Pentru fiecare dimensiune care se verifică, se 

execută un anumit calibru. Din această cauză, utilizarea calibrelor se justifică economic numai la fabricația 

de serie mare, când costul fabricației calibrelor este recuperat prin economia de timp realizată la control. 

Calibrele limitative au două suprafețe de măsurare, care corespund celor două dimensiuni limită între care 

trebuie să fie cuprinsă dimensiunea efectivă a piesei. 

Calibre reglabile (cu vernier, cu cadran sau electronice) pentru măsurarea diametrelor, grosimilor, 

adâncimilor etc.  
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Calibru inel interior (verificare filete, pentru mașinile unelte) Figura 1.109. (b), este confecționat 

din oțel pentru calibre cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. Calibrele inele 

sunt marcate cu dimensiunea reală și toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4. Sunt utilizate pentru 

verificarea și reglarea aparatelor de măsură. 

Calibru inel pentru filet exterior (verificare filete, pentru mașinile unelte), Figura 1.109. (c), are 

dimensiunile conforme [252] și clasa de toleranță A. 

Calibru potcoavă filet (verificare filete, pentru mașinile unelte), Figura 1.109. (d), se folosește la 

verificarea filetelor exterioare, fiind compus din: partea A (partea în care filetul verificat trebui să treacă) și 

partea B (partea în care filetul verificat nu trebuie să treacă). 

Calibru potcoavă lis (pentru mașinile unelte), Figura 1.109. (e), este un corp de măsurat din oțel 

pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie și se folosește pentru 

verificarea arborilor pentru înbinări cu joc, intermediare sau strângere. 

Calibru tampon pentru filet (pentru mașinile unelte), Figura 1.109. (f), este un corp de măsurat din 

oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. 

De menționat, este faptul că prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe 

piesă și impiedică derapajul prematur al primului pas, fiind tampon “Trece” și “Nu trece”.  

Calibru tampon T-NT lis, pentru filete (pentru mașinile unelte), Figura 1.109. (g). Părțile “Trece” 

ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un strat adaos de uzură [250, 252], fiind considerat un corp de 

măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
 

(e) (f) 

  

(g) (h) 

Fig.1.109. Exemple de calibre: (a) Trusă cu calibre; (b) Calibru inel interior; (c) Calibru inel exterior;  

(d) Calibru potcoavă filet; (e) Calibru potcoavă lis; (f) Calibru tampon pentru filet;  (g) Calibru tampon 
T-NT lis, pentru filete; (h) Calibru pentru micrometru  [97, 194] 
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Calibru pentru micrometru, Figura 1.109.(h), este un etalon de verificare cu suprafețe de măsurare 

lepuite cu precizie, cu protecție pentru mână și specificare a dimensiunii reale (efective). Se utilizeazî pentru 

reglarea micrometrelor de exterior și pentru operațiuni generale de control. 

e. Leră, șablon și șubler pentru filete 

Lerele, șabloanele și șublerul , Figura 1.110., se utilizează și în cazul măsurării filetelor. 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Fig,1.110. Exemple de dispozitive pentru filete: (a) Leră pentru filete;  (b) Șubler pentru filete;   

(c) Șablon pentru filete, pentru determinarea pasului filetelor [97, 194] 

 

f. Tastere 

Tasterele, Figura 1.111. (a) - (d), sunt dispozitive mecanice pentru măsurare grosimi și sunt de 

diferite categorii: 

- Taster exterior mecanic (pentru măsurarea grosimii lentilelor), Figura 1.111. (a), este compus 

dintr-o tijă palpatoare fixă și una mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei 

palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator, iar rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.  

- Taster exterior digital (pentru  măsurarea grosimii lentilelor), Figura 1.111. (b), este compus 

dintr-o tijă palpatoare fixă și una mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură, un afișaj digital al 

valorii absolute. Prin introducerea valorii presetate, se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.  

Taster interior mecanic, rapid (pentru măsurarea grosimii lentilelor), Figura 1.111. (c), este 

construit dintr-o tijă palpatoare fixă și una mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei 

palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator, iar rezultatul măsurătorii poate fi citit direct. 

    
(a) (b) 

    
(c) (d) 

Fig.1.111. Exemple de Tastere: (a) Taster exterior mecanic; (b) Taster exterior digital;  
(c) Taster interior mecanic, rapid; (d) Taster interior digital  [97, 194] 
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Taster interior digital (pentru măsurarea grosimii lentilelor), Figura 1.111.(d), este compus dintr-o 

tijă palpatoare fixă și alta mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură, având un afișaj digital al valorii 

absolute. Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile. pornind de la orice valoare. 

1.4.3. Verificatoare 

Măsurarea și verificarea razelor de curbură a lentilelor: 

Razele de curbură ale suprafețelor sferice șlefuite se pot verifica prin următoarele metode: 

 cu ajutorul dispozitivelor de rodat; 

 cu ajutorul șabloanelor; 

 cu ajutorul inelelor sferometrice cu ceas ator sau aparatului numit sferometru; 

 cu ajutorul calibrelor optice. 

Dipozitivele de rodat utilizate pentru verificarea razelor de curbură, inter operații, au raza suprafeței 

de măsurare egală cu raza calculată pentru operația respectivă a procesului tehnologic de prelucrare a lentilei. 

Înainte de verificare, lentila sau blocul se spală și se rodează ușor, manual, cu dispozitivul de rodat. 

În urma acestei operații rămân urme pe sticlă. În funcție de poziția urmelor rămase pe suprafața rodată se pot 

întâlni trei situații:  

 suprafață cu goluri - urmele se află pe margini;  

 suprafață cu ridicături - urmele se află în centru;  

 suprafață ondulată - urmele sunt atât pe margine cât și în centru. 

Sabloanele de verificare se execută perechi: convex și concav pentru aceeași rază de curbură. 

Principiul de măsurare are la bază mărimea fantei , formată între șablon și suprafața piesei verificate. 

 

a. Sferometrul  

 
 

Fig.1.112. Verificator rază de curbură: Utilizare sferometru  
(r = raza cilindrului de măsurare; R = raza de curbură  o lentilei/oglinzii; d = diamtrul oglinzii; m= 

distanța dintre vârful acului ceasului comparator și marginea cilindrului de măsurare; m = distanța dintre 

vârful acului ceasului comparator și marginea cilindrului de măsurare) [196] 

Sferometrul (vezi Figura 1.13), după cum se cunoaște deja, este un instrument/dispozitiv de 

măsurare, a razei de curbură a suprafețelor sferice, șlefuite cu ceas comparator.  

Înainte de măsurare, cilindrul sferometric se fixează pe o suprafață plană și ceasul comparator se 

reglează la “zero”. Cilindrul poate să fie mai mic, în funcție de diametrul lentilei de ochelari, Figura 1.112. 

În timpul executării lentilelor și a oglinzilor este bine ca din când în când să se controleze raza de curbură. 
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Pentru o mai precisă măsurare este bine ca sferometrul să fie executat cu grijă și cu respectarea razei “r” a 

sferometrului.  

b. Șabloane /Lere pentru raze 

Șabloane și lere , Figura 1.113, se utilizează și pentru măsurarea pentru razelor, sunt din oțel, find : 

lere concave și convexe, precise. Are o clemă de reținere plată cu șuruburi de fixare pentru susținerea 

lamelelor, din oțel inoxidabil. Se utilizează pentru verificarea razelor interioare și exterioare. 

  
 

(a) (b) (c) 

Fig.1.113. Exemple de lere: (a) lere profesionale; (b)  trusă de lere; (c) Suport pentru lere, din plastic 
rezistent, cu șina arcuită/elastică din oțel, cu întăritură [194] 

 

c. Lupa de măsurat, de precizie, a lentilelor șlefuite 

Lupa de măsurat, de precizie, Figura 1.114., se utilizează pentru analizarea lentilelor șlefuite, fiind 

alcătuită dintr-un sistem de lentile aplanatice, o reticulă fin gravată pentru citire. Are o formă tubulară 

specială, deschisă pentru o iluminare și stabilitate optimă. 

După șlefuire, pe suprafața prelucrată nu trebuie să existe zgârieturi, puncte și urme de pulberi 

abrazive de la prelucrările anterioare. Verificarea se face cu ajutorul unei lupe de precizie, cu puterea 6X, 

prin iluminarea suprafeței de control cu o lampă de 60 -100 W. 

  
(a) (b) 

Fig.1.114. Exemplu de lupă: (a) Lupă și (b) Scala de precizie (A. Standard; B. Rețea polară, unghi, 
rază; C. Unghi, rază, orificii; D. Lungime in mm) [144, 159] 

 

d. Cefalometre  

Cefalometrele sunt instrumente care măsoară lăţimea capului în diferite puncte. Sunt de două feluri: 

cu culisă şi de tip compas, Figura 1.115. (a) - (b). 

Tipul cu culisă este o variantă de şubler cu ciocurile mai lungi şi profilate, ca să se poată măsura 

distanţa între două puncte. Este precis, dar manipularea este oarecum dificilă, presiunea pe cap neputând fi 

controlată uşor. 

Pentru determinarea unghiurilor de faţă se foloseşte o riglă cu decupări cu diferite unghiuri,  

Figura 1.115 (b) Dacă nasul este regulat/normal, se pot obţine indicaţii destul de precise. De regulă, alături 

de această riglă există şi un set de şabloane pentru evaluarea decupării pentru nas a monturii ochelarului. Cu 

ajutorul a două rigle cu decupări identice, suprapunându-le şi apoi deplasând una faţă de cealaltă, se poate 

obţine un sistem care permite determinarea asimetriilor unghiurilor de faţă.  
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(a) (b) 

Fig.1.115. Verificatoare măsurare cap și nas: (a) Cefalometru;  

(b) Rigle transparentă pentru măsurare nas [194, 195] 
 

e. Perimetru computerizat  

Perimetru computerizat, Figura 1.116. (a) este folosit pentru măsurarea câmpului vizual (CV), care 

reprezintă suprafața din lumea înconjurătoare percepută vizual de unul sau ambii ochi, în timp ce fixează un 

punct central staționar. CV uman nu este circular, limitele acestuia depind de reliefurile faciale. De aceea, 

perimetrul este mai extins temporal (≈ 90°) și inferior (≈ 80°), decât superior și nazal (≈ 60-70°), unde este 

limitat de arcada sprâncenară și relieful nazal. CV poate fi reprezentat și in relief (se și numește “insula 

vederii”), cu o zonă centrală mai “înaltă”, care reprezintă regiunea maculară și cu “pante”, care scad treptat 

până în extremă periferie.  

Perimetrele sunt studiate de Asociația pentru Știința Psihologică = Association for Psychological 

Science (APS), deoarece stabilește la pacienți: “Diagnosticul și monitorizarea glaucomului; Diagonsticul și 

monitorizarea bolilor oculare și neurologice; Strategii rapide și precise de testare”. 

Caracteristici: 

Perimetrele au o mărime de stimulare de 2 mm, iar diametrul semnului central de 3 mm. Intensitatea 

stimulatorului este de 2.5 - 1000 (asb - absorbtie fluorescență), cu un diametru al testării lentilei de 35 mm. 

Durata stimulului: ajustabilă este de la 0.2 la 2 sec. 

Se pot efectua următoarele teste: Test estimativ, Test de calitate, Auto threshold (Prag automat), 

Fast threshold (Prag rapid), Full threshold (Prag complet), Esterman test (Test de identificare accident 

vascular); Test de distanță: Test inițial (0 - 60º), Testul de pată galbenă (central 0 - 10º), Test central (0 - 

30º), Test de secțiune, Test periferic (60 - 0º), Testul de pată oarbă, Test personalizat. 

  
(a) (b) 

Fig.1.116. Alte exemple de verificatoare: (a) Perimetru computerizat (APS 6000 Cer Kanghu); 

(b) Polariscop cu înclinație ajustabilă [194, 195] 

 

f. Polariscop - Tensiometru GFC (Generale Costruzioni Ferroviarie)  

Polariscopul, Figura 1.116. (b) cu înclinație ajustabilă este verificator/instrument pentru studierea 

efectelor de polarizare produse asupra luminii la trecerea ei printr-o lentilă. 

Utilizare confortabilă datorită modificării înclinației câmpului de control, adică detectarea “strssului” 

lentilelor. Este potrivit pentru ochelarii cu curbură puternică. Decalajul este deosebit de mare între cele 

două câmpuri de control. Are iluminare în interiorul carcasei. Date tehnice: Câmpuri de control: A) 58 x 58 
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mm B) 75 x 75 mm. Distanța dintre câmpurile de polarizare: 95 mm. Tensiune: 230 V Dimensiuni (L x Î x 

A): 135 x 165 x 150 mm. Greutate: 700g. Oprire automată după aproximativ 15 sec. 

g. Verificatoare și accesorii pentru unele proprietăți ale lentilelor 

Se cunosc verificatoare și accesorii, pentru unele proprietăți ale lentilelor, ca de exemplu cele din 

Figura 1.117. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.1.117. Exemple de verificatoare: (a) Lampă de testare UV (Ultraviolete) pentru a demonstra / verifica 

proprietățile lentilelor fotocromice clienților. De asemenea, se recomandă cutia opțională de testare UV, 
disponibilă separat) Dimensiune (l x h x d): 220 x 125 x 120 mm, Tensiune: 230 V, Siguranță: 0,5 A 

Greutate: 1,75 kg (b) Protector obiectiv Henry, Protejează lentilele de zgârieturi: în timp ce se montează 

tampoane, în timpul asamblării cadrelor fără margini și în timp ce se montează îmbinările ramei. Fabricat 

din silicon 60 x 80 mm; (c) Cutie demonstrativă UV pentru lampă de testare UV. Dispozitiv opțional 
utilizat pentru a demonstra / verifica protecția UV a lentilelor, utilizat împreună cu lampa de testare UV. 

Pentru a afișa funcții suplimentare ale unității demonstrative fotocromice. Pentru demonstrarea ușoară a 

protecției UV a lentilelor [115, 116, 194, 195] 
 

h. Alte dispozitive/verificatoare 

Alte dispozitive/verificatoare includ pupilometrele, Figura 1.118. (a) - (d), se folosesc pentru 

măsurarea distanţei interpupilare. Trebuie îndeplinite următoarele condiţii: - poziţia sa pe nas să fie stabilă; - 

observatorul trebuie să poată vedea clar în acelaşi timp reperele aparatului şi pupilele subiectului; - permite 

măsurarea intervalului pupilar al subiectului când poartă ochelari. Pupilometre simple: rigle obişnuite, 

ochelari de testare, riglete cu locaş pentru nas sau pupilometru  complex. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig.1.118. Alte exemple de verificatoare: (a) Riglă; (b) Ochelari de testare; (c) Pupilometru simplu;  
(d) Pupilometru complex, digital [194, 195] 

 

(a) Dispozitiv /Aparat automat de măsurare a distanţei pupilare FL-8600P, (vezi Figura 1.4), 

măsoară sursa de lumină cu LED-uri verde, cu o lungime de undă de 545 nm, care nu necesită compensare 

ABBE, ceea ce face măsurarea / verificarea oricăror lentile mai rapidă, mai stabilă și mai precisă. 

(b) După măsurarea distanței pupilare, pentru încercarea lentilelor se folosesc cadre universale, 

care sunt prezentate în Tabelul 1.6. 
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Tabel 1.6. Cadre universale, pentru încercarea lentilelor [194, 195] 

   

Cadru universal de 

încercare/verificare. Capacitate 
de până la 8 lentile de încercare 

(Ø 38mm). Interval PD de la 50 

la 80 mm Înclinarea, lungimea și 
înălțimea podului sunt reglabile 

individual. Cutie de depozitare 

din plastic 

Cadru universal de încercare/ 

verificare, stil nou, cu punte de 

nas îmbunătățită.  Se utilizează 

până la 4 lentile de încercare (Ø 
38mm). Interval PD de la 48 la 80 

mm. Dispozitiv de  măsurare a 

distanței vertexului.Lungime și 
înclinație reglabilă a tâmplei. 

Înălțimea și înclinarea reglabilă a 

podului. Plăcuțe de nas extrem de 
moi și capete de tâmplă Inclusiv 2 

tampoane suplimentare pentru nas 

Pentru lentile de încercare 

/verificare  cu diametrul de 38 

mm. Interval PD 46 - 80mm. 
Înălțimea și înclinarea reglabilă 

a podului. Material sigur 

dermatologic (hipoalergenic). 
Se folosesc până la 12 lentile 

de încercare în total. Vârfuri 

duble flexibile pentru tâmplă 
pentru o potrivire perfectă 

   
Clip polarizat pentru montare 
laterală pe cadrul de încercare/ 

verificare UB-6. Polarizare = 

poziția  V 45 ° / 125 ° 

Pereche(stânga și dreapta) 

Clip-polarizat, cu rame din plastic. 
Diametru ramă 38 mm. Diametru 

lentilă: 21 mm. Polarizare: 

circulară.Potrivit pentru testarea 

/verificarea vederii 3D 

Clip polarizat pentru montare 
laterală pe cadrul de încercare / 

verificare  UB-6. 

Polarisare = circular. Pereche 

(stânga și dreapta) 

 

Există o platformă convenabilă pentru obiective, detectarea automată a tipului de lentile, modul de 

măsurare automată. Măsoară toate tipurile de lentile. 

În plus, are și funcția de măsurare a distanței interpupilare (PD). Acest dispozitiv compact de mână 

este utilizat în selecția ochelarilor, precum și pentru a măsura distanța de la suprafața frontală a corneei la 

lentila sau la rama de ochelari. Se folosește metoda de combinare a punctelor luminoase. În acest caz, 

tehnicianul optometrist ar trebui să combine numai punctul luminos (reflexie) pe pupila pacientului cu marca 

din vizorul instrumentului. Acționat de acumulator cu posibilitatea de încărcare din rețea sau prin USB. 

Există o setare pentru acuratețea ieșirii de 0,1,  0,2 sau 0,5. Ajustarea luminozității LED-ului pentru a 

permite medicului să măsoare mai confortabil pentru pacient. 

Lentilele de încercare, cu diametrul ramei de 38 mm (diametrul obiectivului 21 mm), cum ar fi 

obiectivul de încercare Oculus "tl" (lentilă de încercare) [251], sunt compatibile cu cadrul universal de 

încercare UB3, UB4 (Universal Bridge), împreună cu clipurile de polarizare, Figura 1.120 (a). 

Măsurătorile cheie care descriu dimensiunile ochelarilor sunt: dimensiunea ochiului, lățimea podului 

și lungimea tâmplei, Figura 1.120.(b) 
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(a) (b) 

Fig.1.120. Exemplu dimensiuni componente ochelari:  (a) dimensiuni lentile; (b) Măsurătorile cheie care 

descriu dimensiunile ochelarilor sunt:  dimensiunea ochiului, lățimea podului și lungimea tâmplei  
[194, 195] 

 

i. Trasoare 

Trasoarele și unele accesorii intervin în procesul de trasare a lentilelor, corespunzătoare unor rame 

de ochelari, prezentate în Tabelul 1.7. 

Tabel 1.7. Instrumente / accesorii necesare procesului de trasare lentile [99, 194, 195] 

   
Ac de trasat. 

Se confecționează din oțel carbon 

de calitate, vârfurile se durifică prin 

călire. Manșonul are rolul de a evita 

alunecarea acului de trasat în 
timpul operației de  trasare. 

Vârfurile pot fi prevăzute cu 

carburi metalice 

Punctator. 

Se utilizează pentru marcarea 

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

prelucrare. Se confecționează din 

oțel de scule și se durifică prin 
calire. Vârful este ascuțit la 60° 

Ac punctator 

ƒ  cu vârf din carbură și clips 
Vârf retras pentru reducerea 

riscului de accidentare și pentru 

protecția acului 

   
Exemple de compasuri de trasat 

Compasul de trasat se utilizează pentru trasarea unor circumferințe sau arce de cerc 

   

Masa de trasat 
Pregătirea materialului pentru 

trasare, după model 

Ac de trasare pentru trasare 

circulară 

 

j. Scaner pentru lentile și pentru rame 

Scanerele sunt utilizate pentru copierea după model a lentilelor și ramelor de ochelari, în procesul de 

realizare și montare a ochelarilor. În Tabelul 1.8., se prezintă exemple de scanere pentru rame și lentile, 

repectiv mașina de scanare sau de prelucrat lentile. 
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Tabel 1.8. Exemple de scanere  [7, 76, 189, 194, 195] 

   
Scaner pentru lentile Scaner pentru rame Scaner pentru lentile 

  

Scaner și centrator sistem Nidek LE 1200 
Mașina de prelucrat lentile cu scaner –  

Essilor Delta 

 

k. Sistem de blocare lentile, frezare, verificare 

Sistemul de blocare, frezare, verificare lentile, se utilizează înainte ca lentilele să fie introduse la 

prelucrare contur, Tabelul 1.9. 

Tabel 1.9. Exemple de sisteme de blocare, frezare, deblocare și verificare prelucare lentile  

[7, 147, 153,194, 207, 210] 

   

Sistem de blocare lentile Sistem de frezare lentile, EZFit - Sistem de deblocare lentile 

 
 

 
Verificator / Aparat pentru 

determinarea tensionării lentilei 

în ramă funcțională 

Verificator / Mașină de testat 

lentilă multifuncțională 

Verificator / Mașină de centrare 

a lentilelor 

 

1.4.4. Scule 

a. Burghiul  

Burghiile se folosesc în procesul de efectuare a găurilor la lentile și/sau rame. Se confecţionează din 

oţel rapid şi se durifică aplicând tratamentul termic de călire, urmat de tratamentul termic de revenire joasă, 

Tabelul 1.10. 
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Tabel 1.10. Exemple de burghie necesare în procesul de prelucrare a lentilelor și ramelor de ochelari 

[101, 194] 

 
  

Burghie cu coadă conică Burghie cu coadă cilindrică 

  

Burghie  de centruit Burghiu pentru rame demolens 

 

Părți componente ale burghiului: 

a. Partea activă(aşchietoare); 

b. Partea pasivă(fixare); 
1. Tăişuri principale; 

2. Tăiş transversal; 

3. Canale de evacuare a aşchiilor; 
4. Faţete; 

5. Coada; 

6. Antrenorul 

 

Burghiele utilizate la prelucrarea lemnului se confecţionează din oţel de scule sau din oţel slab aliat. 

Clasificarea burghielor se face în funcție de: 

• forma suprafeţei de înfăşurare (burghie cilindrice;  burghie late (zencuitoare)); 

• lungime (scurte; normale; lungi); 

• forma cozii (cu coadă cilindrică;  cu coadă conică). 

Procesul de montare a lentilelor si ramelor la ramele de ochelari constă în etapele de: găurire - 

lărgire - teșire- alezare, Tabelul 1.11. 

Tabel 1.11. Operațiile de Găurire - Lărgire – Teșire - Alezare, în prcesul de prelucarare rame ochelari  
[100, 101] 

  
a) găurire b) lărgire 

  
c) teșire d) alezare 
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Mişcările necesare la găurire sunt: 

1. Mişcarea principală de aşchiere-mişcarea de rotaţie. Se notează cu “n” 

şi se exprimă în rot./min; 2. Mişcarea de avans axial. Se notează “sa” şi se exprimă mm/rot 

 

b. Scule și accesorii utilizate în procesul de canelare – rectificare, la montarea lentilelor și ramelor, 

sunt prezentate în Tabelul 1.12. 

c. Scule și accesorii utilizate în procesul de șlefuirea și polisarea la montarea lentilelor si ramelor, 

sunt prezentate în Tabelul 1.13. 

 

Tabel 1.12. Scule și accesorii pentru efectuarea de caneluri și rectificare, în procesul de montare a lentilelor 
și ramelor [194, 195] 

  
Roată cu canelură diamantată, 

pentru policarbonat cu crestături, pentru canelură 

largă: 0,55 mm. Diametru exterior: 25 mm 

Roată de canelat cu diamante, 
pentru metal, 2894 1,05 mm. Diametru exterior: 

25 mm, pentru canelură largă: 1,05 mm 

  

Roată diamantată pentru ascuțit (rectificat) lentilă. 

Piesa de schimb pentru setul de adaptoare 

Set adaptor pentru rectificarea lentilei, compus din 

roata diamantată și tabelul suport. Reducere 

posibilă a ramei: 2 mm. Greutate: 230 g 

  

Canelură Miller pentru rame din metal, de refacere 
a canelurilor cadrului metalic. Reglabil pentru 

diferite grosimi ale ramei metalice. Diametru ax: 

3,12 mm. Viteză aprox: 7.000-8.000 rpm.  

Diametrul roții: 10 x 2 mm 

Canelură Miller pentru rame din plastic, de 

refacere a canelurilor din cadru din plastic. 

Reglabil pentru diferite grosimi ale ramei din 

plastic. Diametru ax: 3,12 mm. Viteză 
aproximativă: 7.000-8.000 rpm.  

Diametrul roții: 10 x 2 mm 

 

Adaptor pentru pereche de jumătăți de rame 
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Tabel 1.13. Scule și accesorii pentru efectuarea operațiilor de șlefuire și polisare, în procesul de montare a 

lentilelor si ramelor [15, 194, 195] 

   

Cap prindere lentilă 
Pâslă pentru pastă pentru mașina 

de polisat 
Pensetă elastică prindere lentilă 

  

Set pile diamantate, pentru șlefuit lentile de sticlă 
Set pile speciale, pentru șlefuit  lentile și rame  

din plastic 

   
Set pietre și discuri miniatură, 

pentru șlefuie/polisare “Proxxon” 

Tamburi șlefuit/polisat miniatură 

“Proxxon” 
Perii de șlefuire 

   

Set de pietre abrazive 

pentru șlefuire și polisare 

Motor de lustruire, cu două 

vârfuri (cap) conice (fir dreapta / 
stânga) și un adaptor pentru roți. 

Două setări de viteză diferite. 

(Utilizare continuă maxim 20 
min.) 

Set profesional 

pentru șlefuire și polisare 

  

Mașină de șlefuit sticlă  Colector universal de praf pentru dreapta și stânga 

 

Tehnologia de prelucare a lentilelor cu Sistemul “ME 1200”: 

 

Sistemul de prelucrat lentile “ME 1200”, este cel mai performant sistem de prelucrare a lentilelor cu 

diferite discuri diamantate, îmbină viteza, tehnologia și precizia, Figura 1.121. (a) - (d): 

În procesul de prelucrare a lentilelor se utilizează: disc special pentru lentilele foarte curbate, disc 

diamantat pentru degroșarea lentilelor din material plastic, disc diamantat pentru degroșarea lentilelor din 

sticlă, disc diamantat pentru fațetare, disc diamantat pentru lustruire-oglindă la lentilele din material plastic, 

disc pentru rame cu fir, disc pentru contra-fațetare exterioară, disc pentru contra-fațetare interioară, disc 

pentru lustruire contra-fațetare exterioară, disc pentru lustruire contra-fațetare interioară. 
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(a)  

   
(b) (c) (d) 

Fig.1.121. Mașină de prelucrat lentile: (a) Sistemul “ME - 1200”, de prelucrare lentile cu diferite discuri 

diamantate (b) Fixare prin ventuzare; (c) Prelucrare contur; (d) Finisare [190] 

 

Discurile utilizate la sistemul de prelucrarea lentile “ME -1200” sunt simbolizate conform 

operațiunii pe care o efectuează, ca de exemplu, Figura 1.122. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig.1.122. Simbolizare discuri abrazive, pe tipuri de lucrări în prosesul de prelucrare lentile de plastic: 
(a) Tip PLB-G (lentile de plastic teșite); (b) Tip PL-8 (procesare a curbei de bază ridicată);   

(c) Tip PLB-8S  (tăietură în trepte și micro teșire); d) Tip PLB-2R8 (finisaj de înaltă calittate) [190] 

 

Diferitele operații efectuate în procesul de prelucrare a lentilelor sunt prezentate în Tabelul 1.14. 

Tabel 1.14. Operații speciale efectuate în procesul de prelucrare a lentilelor [51, 190] 

   
Șlefuire. 

Lentile de plastic teșite, prin 

prelucrarea lentilelor cu curbură 

foarte mare 

Fațetare, 

automat- computerizată, ghidat 
manual, parțial neted 

Realizare canal pentru fir,  

automat dar ghidat manual, 
procentual din grosimea lentilei 
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Contra-fațetare,  

cu scop decorativ și de reducere 
a grosimii lentilei 

Găurire, frezare  

și combinații ale acestora 

Auto-diagnosticare, 

Monitor LCD color; Contor; 
Mesaje de eroare, alarmă a ajutor 

 

Câteva exemple de SDV-uri utilizate în procesul de prelucrare a lentilelor cu sistemul “ME-1200” 

sunt prezentatea în Tabelul 1.15. 

Tabel 1.15. Exemplede SDV-uri utilizate în procesul de prelucrare a lentilelor, cu sistemul “ME-1200”  

[190, 194]   

   

Set clește pentru ochelari Set pensete pentru ochelari 
Set clește multifuncțional, 

acoperire cu cauciuc sintetic 

   

Set șurubelnițe pentru ochelari 
Set de șurubelnițe 

cu suporturi pentru degete 
Sortiment de instrumente mici,  
tăiere, șlefuire, lustruire lentile 

   
Supor articulație bilă, raza de 
rotire laterală și rotație 360° 

Toate instrumentele importante 
într-un singur loc! 

Set special pentru montare 
balamale ochelari 

 

Pentru echipamentele specifice, utilizate în optica medicală, precum și în procesul de prelucrare a 

ochelarilor cu mașinile și utilajele necesare, fac parte mai multe scule dispozitive și verificatoare. O parte 

dintre aceste SDV-uri, sunt prezntate în Anexa 1.2. 

În concluzie, pentru cabinetul de optică medicală sunt necesare “Echipamente specifice”, aparate 

optico - mecanice (epiproiector, frontifocometru=focimetru=lensmetru, interferometru, sferometru, 

microscop), echipamente optometrice - oftalmice (oftalmoscop, retinofot, stereomicroscop, 

autorefractokeratometru, sinoptofor), instrumente optice (lunetă, telescop, lupă), dar și de accesorii, precum 

tablouri cu teste pentru aproape și pentru departe, trusă de lentile pentru testare subiectivă, echipamente și 

teste pentru vedere în culori, optimetru (măsoară dimensiunile exterioare ale lentilelor de ochelari) sau 

corpurile de iluminat, care intră în componența echipamentelor specifice. 

Echipamentele specifice utilizate în optica medicală, pentru diagnosticări oftalmologice fac parte 

dintr-o categorie de aparate de relativ dată recentă, având la bază contribuţia mai multor domenii: aparatura 

optică, fizica, mecanica fină, electronica şi biologia. Apariţia şi dezvoltarea acestora a avut loc ca o consecinţă a 

nevoii de identificare a anumitor afecţiuni oculare, obţinerea unor parametri corespunzători şi standardizarea 
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acestora, totul pentru o calitate superioară a diagnosticului şi tratamentului, fie medicamentos, chirurgical 

sau de alternanță. 

Pentru obținerea ochelarilor sunt necesare “Mașini de utilaje” din categoria Maşini de prelucrat 

conturul lentilelor, Maşini pentru montajul ochelarilor. 

De asemenea, atât pentru echipamentele specifice, cât și pentru mașinile și utilajele utilizate în 

procesul de confecționare a ochelaruilor sunt necesare “SDV-uri specifice”. 

Verificare cunoștințe: 

 

1. Clasificați echipamentele utilizate în cabinetul de optică medicală. 

2. Precizați corpurile de iluminat pentru aparatura de optică medicală. 

3. Care sunt mașinile și utilajele utilizate în procesul de obținere a ochelarilor de vedere ? 

4. Menționați elementele componente ale mașinilor semiautomate de prelucrare a conturului 

ochelarilor de vedere. 

5. Enumerați etapele tehnologice în procesul pentru montajul ochelarilor. 

6. Definiți și dați exemple de scule, dispozitive și verificatoare utilizate în optica medicală. 
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Capitolul 2. Identificarea stării tehnice a echipamentelor specifice, utilizate de tehnicianul optometrist 

 

 

“Tehnologia este arta de a transforma ştiinţa în ceva practic”, Citapedia 

 

 

2.1. Generalități 

În capitolul “Identificarea stării tehnice a echipamentelor utilizate de tehnicianul optometrist” 

sunt cuprinse două părți:  

În subcapitolul intitulat, “Analizarea documentaţiei tehnice specifice echipamentelor folosite”, se 

prezintă desene de ansamblu, desene de execuţie, scheme funcţionale, scheme de montaj, descrierea și 

înterpretare a simbolurilor şi semnelor utilizate [115, 116]. 

În subcapitolul intitulat, “Verificarea stării de funcţionare specifice echipamentelor”: se descriu 

etape de verificare, caracteristici verificate, dispozitive şi aparate auxiliare de verificare, perioade de 

verificare, teste specifice. 

 

 

2.2. Analizarea documentaţiei tehnice specifice echipamentelor folosite 

“Dacă nu cunoşti eroarea, n-ai cum să o înlături. ”, Steinbach 
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2.2.1. Noțiuni introductive 

În subcapitolul intitulat “Analizarea documentaţiei tehnice specifice echipamentelor folosite”, se 

prezintă desene de ansamblu, desene de execuţie, scheme funcţionale, scheme de montaj, descrierea și 

înterpretare a simbolurilor şi semnelor utilizate. 

Documentația tehnică specifică (documentația mecanică, documentația electrică și cartea tehnică) 

a echipamentelor/mașinilor/utilajelor, folosite de către tehnicianul optometrist, conform legislației în vigoare, 

include informații complete despre desenele de ansamblu, desenele de execuţie, schemele funcţionale, 

schemele de montaj, tipul mașinilor/echipamentelor/utilajelor, a centrelor de prelucrare, a sculelor și 

dispozitivelor care trebuie utilizate. De asemenea, este cuprinsă succesiunea operațiilor de prelucrare a 

parametrilor operațiilor individuale (scanarea și prelucrarea lentilelor/ramelor de ochelari, montarea și 

asamblarea ochelarilor etc.) sau caracteristici prin care se stabilesc principalele coordonate, ale 

mașinilor/echipamentelor/utilajelor, precum și a sculelor dispozitivelor, verificatoarelor necesare (timpi 

necesari pentru prelucrare, viteze, avansuri etc.), asigurarea, repararea, mentenanţa şi punerea în 

funcţiune/instalarea (asamblarea) acestora. 

Echipamentele tehnice specifice reprezintă mașinile, utilajele, instalațiile, aparatura, dispozitivele, 

uneltele și alte mijloace asemănătoare, necesare în procesul muncii, al unui tehnician optometrist. 

Datele privind caracteristicile mijloacelor de informare care arată, menționează, indică și modul de 

utilizare ale aparatelor, pentru a asigura o acțiune eficace și lipsită de nocivitate, indicând concordanţa cu 

posibilităţile tehnice de realizare și cu respectarea instrucţiunilor, sunt cuprinse în Documentația tehnică 

specifică. Documentația tehnică specifică prevede utilizarea pentru execuția lucrării, numai a echipamentelor 

tehnice certificate din punctul de vedere al securității muncii. 

Este necesar ca documentația tehnică specifică să permită înțelegerea echipamentelor, inclusiv 

pentru mentenanță, dezvoltări sau integrări viitoare cu alte echipamente echivalente, performante.  

La întocmirea documentației pentru un ansamblu existent, desen de ansamblu (denumit și desen 

de releveu = măsurarea, desenarea şi reprezentarea la scară a elementelor ansamblului), se parcurg 

succesiv, următoarele etape:  

a) întocmirea schițelor pentru elementele componente; 

b) întocmirea desenelor la scară pentru elementele componente; 

c) executarea schiței pentru ansamblu; 

d) executarea desenului la scară pentru ansamblu.  

De precizat că, desenul de ansamblu al unui produs nou, aflat în faza de concepție, reprezintă un 

desen de proiect.  Echipamentele se reprezintă prin desene tehnice [13, 14, 55, 61, 79, 85,]  

Prin desen tehnic se întelege reprezentarea grafică a unui obiect, realizată pe baza unor reguli și 

convenții stabilite în acest scop.  

După modul de întocmire desenele tehnice se clasifică în: 

 - Schița care este desenul întocmit cu mâna liberă,  respectând proporția între dimensiunile 

obiectului reprezentat în limitele aproximației vizuale;  
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 - Desenul la scară, întocmit cu ajutorul instrumentelor de desen pe planșetă sau cu ajutorul 

computerului, respectând un raport constant între dimensiunile obiectului de pe desen și cele reale.  

După gradul de detaliere a reprezentării, desenele tehnice se clasifică în:  

- Desenul de ansamblu, este desenul în care se pune în evidenţă forma, construcţia, 

componenţa şi funcţionarea unui ansamblu, precum şi ordinea de montaj a componentelor sale;  

- Desenul de piesă, este desenul care are ca scop reprezentarea grafică a unei singure piese;  

- Desenul de detaliu, este desenul care are ca scop reprezentarea, la o altă scară, a unei părţi 

dintr-un ansamblu sau piesă, în vederea precizării unor date suplimentare ce nu au putut fi 

evidenţiate în reprezentarea a cărui detaliu este. 

După destinaţie se deosebesc următoarele tipuri de desene:  

- Desenul de studiu, se întocmeşte la scară şi este folosit ca bază pentru desenul definitiv;  

- Desenul de execuţie este întocmit la scară cu scopul de a furniza informaţiile necesare 

execuţiei unui obiect (exemplu: o piesă sau un mecanism din optica medicală). Se realizează cu 

instrumente sau utilizând un pachet de programe de grafică asistată de calculator, ținându-se sema de 

o anumită scară; 

- Desenul de montaj se foloseşte ca bază pentru a monta sau asambla obiectele formate din 

mai multe piese;  

- Desenul de reparație este desenul care conţine informaţiile necesare reparării obiectului 

reprezentat (piesă sau ansamblu); 

- Desenul de prospect sau catalog are ca rol, reprezentarea în ansamblu a obiectelor, pentru 

prezentarea generală a acestora, în vederea utilizării aparatului în scopuri comerciale.  

După conţinut, desenele tehnice se clasifică în:  

- desenul de operaţie, care conţine date necesare executării unei anumite operaţii tehnologice 

(turnare, strunjire, frezare, rectificare etc.);  

- desenul de gabarit, este desenul în care este reprezentat numai conturul obiectului 

împreună cu datele referitoare la dimensiunile de gabarit;  

- schema, este desenul în care informaţiile referitoare la obiectul reprezentat (construcţie, 

formă, structură, funcţionare etc.) sunt reprezentate cu ajutorul unor simboluri şi semne 

convenţionale;  

- desenul de releveu, este desenul întocmit după un obiect existent;  

- epura , este desenul care conţine rezolvarea grafică a unei probleme dintr-un anumit 

domeniu (geometrie, mecanică, rezistenţa materialelor, teoria mecanismelor etc.);  

- graficul (nomograma, diagrama, cartograma etc.), este desenul care reprezintă într-un 

sistem de coordonate, dependenţa funcţională a două sau mai multe mărimi variabile. 

Competențele și deprinderile obținute după parcurgerea acestui capitol sunt:  
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- Să se aleagă numărul de proiecții și poziția de reprezentare într-un desen de ansamblu, prin linii 

corespunzătoare; 

- Să se cunoască regulile de cotare ale desenelor de ansamblu; 

- Să se poziționeze elementele componente ale desenului de ansamblu; 

- Să se întocmească tabelul de componență al unui desen de ansamblu; 

- Să se cunoască regulile de reprezentare a desenelor.  

Simboluri literale, grafice și numerice 

Linii 

Realizarea desenelor tehnice se face cu ajutorul liniilor de diferite tipuri şi dimensiuni, fiecare având 

un domeniu bine definit de utilizare. Clasificarea liniilor se face după grosime (linie groasă şi linie subţire) şi 

după tip (linie continuă, linie întreruptă, linie punct şi linie două puncte). Liniile utilizate în desenul tehnic se 

notează cu litere majuscule, numite simboluri literale şi sunt standardizate [14, 221, 242].  

În Tabelul 2.1 sunt prezentate tipurile de linii şi domeniile acestora de utilizare. Scrierea textelor 

pentru indicaţii cu caracter tehnologic şi a valorilor numerice ale cotelor sau datelor tehnice se realizează pe 

desenele tehnice conform reglementărilor în vigoare [218, 239]. Acestea stabilesc tipurile de scriere, din 

punct de vedere a formei caracterelor grafice (scriere dreaptă şi scriere înclinată) şi după dimensiuni (scriere 

îngustată şi scriere normală). Suportul pe care se realizează un desen tehnic poartă numele de format şi are 

dimensiunile, modul de notare, regulile de prezentare şi utilizare, cât şi elementele (simbolurile) grafice ale 

acestuia, standardizate [220].  

Cifrele care însoțesc simbolurile literale și grafice, se numesc simbolurile numerice. 

Tipurile de linii utilizate = simboluri grafice, sunt stabilite în standarde [221, 228, 236, 237, 242].  

 

Tabel 2.1. Liniile utilizate în desenul tehnic [55, 67, 105] 

Simbol 
Literal 

Aspectul liniei Denumire Exemple de utilizare 

A  Linie continuă groasă Contururi și muchii reale vizibile 

B  Linie continuă subţire 

Muchii fictive vizibile, Linii  de cotă, Linii 

ajutătoare Linii de indicație, Hașuri, Conturul 
secțiunilor suprapuse 

C 
 

Linie continuă subţire 
ondulată 

Linie de ruptură pentru pentru delimitarea 

vederilor și secțiunilor , numai dacă linia 

respectivă nu este o axă 

D  
Linie continuă  subţire  în 

zig-zag 

Linie de ruptură în lemn  (sau pe desenele 

executate pe computer) 

E  Linie întreruptă groasă Contururi acoperite , muchii acoperite 

F  Linie întreruptă subțire Contururi acoperite , muchii acoperite 

G  Linie punct subțire Linie de axă, traseele planelor  de simetrie 

H 
 

Linie punct mixtă Trasee de secționare 

J  Linie punct groasă 
Indicarea liniilor sau  a suprafețelor cu 
prescripții speciale punctelor învecinate 

K 
 

Linie două puncte subțire 

Conturul pieselor învecinate, poziții 

intermediare și extreme de mișcare ale pieselor 
mobile 
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Tipuri de formate în desenul tehnic 

În Tabelul 2.2. sunt prezentate tipurile de formate utiliate în desenul tehnic : 

Tabel 2.2. Tipuri de formate utilizate în desenul tehnic [13, 14] 

 

Tipuri de scări în desenul tehnic  

 Desenele tehnice se execută la scară. Prin scara unui desen se înţelege raportul dintre 

dimensiunile liniare măsurate pe desen şi dimensiunile reale ale obiectului reprezentat. 

Există trei tipuri de scări [217]:  

 scara reală – 1: 1 

 scara de mărire – 2: 1, 5: 1, 10: 1, 20: 1, 50: 1, 100: 1 

 scara de micşorare – 1: 2, 1: 5, 1: 10, 1: 20, 1: 50, 1: 100, 1: 200, ş. a. 

Alegerea scării la care să se deseneze un obiect se face ţinând seama de dimensiunile acestuia, 

complexitatea şi de dimensiunile formatului, astfel încât să rezulte o reprezentare clară pe un format cât mai 

mic [13, 14]. 

2.2.1.1. Norme și reguli de reprezentare în desenul tehnic   

Dispunerea proiecțiilor  

Regulile de bază pentru aplicarea reprezentării ortogonale pentru toate tipurile de desene tehnice, din 

toate domeniile tehnice, sunt stabilite în metode de proiecţie şi reprezentări ortogonale [219, 230, 231].  

Metode de proiecţie 

Poziţia relativă pe desen a celorlalte vederi, raportat la vederea din faţă (principală), depinde de 

metoda de proiecţie adoptată, poartă numele de dispunerea proiecţiilor şi este reglementată [219, 231]. 

Metodele de reprezentare utilizate în domeniul mecanic şi simbolurile grafice utilizate pentru cele două 

metode de proiecţie sunt de touă tipuri, Figura 2.1.: 
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Metoda de proiecţie a primului triedru 

Metoda E (Europeană) 

Metoda de proiecţie a celui de-al treilea triedru 

Metoda A (Americană) 

  
Fig.2.1. Metode de proiecție utilizate 

 

Simbolul grafic utilizat pentru identificarea metodei de reprezentare se notează în indicator. În cazul 

în care pe desene nu este nici o notaţie, se subînțelege că a fost utilizată metoda E. 

Pentru reprezentarea unui obiect se pot utiliza un număr de maxim şase vederi, din şase direcţii de 

observare distincte [25].  

Vederea din faţă este numită vedere principală şi este vederea caracteristică a obiectului, 

corespunzând poziţiei de utilizare, de prelucrare sau de montaj a acestuia. Poziţia relativă pe desen a 

celorlalte vederi, raportat la vederea din faţă (principală), depinde de metoda de proiecţie adoptată, poartă 

numele de dispunerea proiecţiilor şi este reglementată [219, 231].  

Pentru înțelegerea metodei de proiecție utilizată la întocmirea desenului, în indicatorul desenului este 

reprezentat simbolul grafic, aferent fiecărei metode de proiecție, prezentate anterior. Pentru a reține mai ușor 

“mecanismul” de dispunere al proiecțiilor ortogonale ale unei piese se consideră piesa introdusă într-un cub, 

numit “cub de proiecție”, planele de proiecție fiind considerate fețele interioare ale cubului, prezentat în 

Figura 2.2.  

 

Fig. 2.2. Piesa introdusă în cubul de proiecție [230, 231] 

 

Toate cele șase fețe ale piesei se proiectează pe fețele cubului, desfășurându-se fețele acestuia după 

principiul rabaterii celor trei plane de proiecție, rezultând cele șase proiecții ale piesei, după cum se poate 

vedea în Figura 2.3. Se poate observa că proiecțiile ortogonale ale piesei sunt dispuse corespunzător și 

numite după cum urmează: 

 Vederea din față - A, este determinată de conturul piesei proiectat pe planul vertical din spate. 

Această proiecție mai este denumită și proiecția principală a piesei; 

 Vederea de sus - B, este determinată de conturul piesei proiectat pe planul orizontal inferior; 

 Vederea de jos - E, reprezintă conturul din partea de jos a piesei și se proiectează pe planul orizontal 

superior; 

 Vederea din stânga - C, este reprezentată pe planul lateral dreapta; 

 Vederea din dreapta - D, este reprezentată pe planul lateral stânga; 
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 Vederea din spate - F, este reprezentată pe planul vertical din față, proiectându-se lângă proiecția din 

stânga. 

 
Fig. 2.3. Desfășurarea cubului de proiecție [243] 

 

În Figura 2.4. sunt prezentate proiecțiile piesei rezultate după metoda de dispunere europeană 

Elementele interioare ale piesei care nu se pot observa pe direcția de proiectare se pot reprezenta pe una 

dintre proiecții cu linie discontinuă, cum se poate observa reprezentarea găurilor pe vederea de jos a piesei.  

  

Fig.2.4. Dispunerea proiecțiilor piesei după metoda europeană [222] 

 

Reprezentarea vederilor în desenul tehnic 

Reglementările de bază privind reprezentarea vederilor sunt standardizate [222, 243], prin convenţii 

de bază pentru vederi şi vederi pe desenele industriale [223, 243]. 

Vederea este reprezentarea ortogonală pe un plan a unei piese nesecţionate. La reprezentarea vederii 

se consideră conturul aparent al piesei sau ansamblului reprezentat, conturul formelor geometrice simple care 

intră în componenţa lor, cât şi din liniile de intersecţie dintre acestea, vizibile din direcţia de proiectare.  

Toate acestea sunt numite muchii şi reprezintă intersecţia a două suprafeţe plane şi/sau curbe. 

Conturul aparent şi muchiile vizibile se trasează cu linie continuă groasă. Dacă pentru o mai bună claritate a 

desenului unele muchii invizibile (acoperite sau din interiorul piesei) pentru acea vedere trebuie reprezentate 

pe desen, acestea se vor trasa cu linie întreruptă subţire sau groasă, dar acelaşi tip de linie pentru întreaga 
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reprezentare. La piesele turnate sau forjate, obţinute prin suprapunerea sau intersectarea unor forme 

geometrice simple, apar muchii neprelucrate, numite muchii fictive. Acestea sunt intersecţii imaginare ale 

suprafeţelor racordate prin rotunjiri. Se are în vedere ca acestea să nu atingă conturul aparent al vederii şi să 

nu se intersecteze între ele, lăsându-se, în mod convenţional, o distanţă de 1 † 2 mm între acestea, indiferent 

că sunt pe suprafeţe exterioare sau interioare, Figura 2.5. 

 
Fig.2.5. Trasarea muchiilor fictive [223] 

 

Clasificarea vederilor în desenul tehnic se face în funcție de direcţia de proiecţie și de proporţia în 

care se face reprezentarea, așa după cum s-a prezentat mai sus, aspect ce constituie totuşi obiectul cursului 

de desen tehnic. 

De asemenea și regulile de reprezentare a vederilor, constituie obiectul cursului de desen tehnic 

 

Reprezentarea secţiunilor în desenul tehnic 

Secțiunea, este proiecția ortogonală rezultată prin intersecția unui corp cu o suprafață fictivă de 

secționare și îndepărtarea imaginară a părții obiectului care se află intre ochiul observatorului și suprafața 

respectivă (planul de secționare). Principiile de reprezentare a secțiunilor în desenele industriale sunt 

standardizate [224, 225, 226, 243], Figura.2.6. 

 
Fig.2.6. Clasificarea modurilor de reprezentare al secțiunilor [25] 

 

Se precizează că și modul de reprezentare al secţiunii, fac obiectul cursului de Desen tehnic 
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Dacă într-un desen se reprezintă două piese alăturate, acestea se hașurează în sensuri diferte. Mai 

multe piese se evidențiază prin orientarea hașurilor și prin distanță diferită dintre acestea, în funcție de 

materialul obiectului (piesei) secționat, după cum se vede din Tabelul 2.3.: 

Tabel 2.3. Reprezentarea hașurilor pentru suprafețe [13, 55, 105]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Cotarea în desenul tehnic 

Cotarea în desenul tehnic reprezintă, operaţia de înscriere a dimensiunilor pieselor sau a 

subansamblelor care au fost reprezentate pe desen. Elementele grafice ale cotării sunt prezentate sintetic, în 

continuare, Figura 2.7:  

Reprezentarea 

grafică 
Natura 

materialului 

Reprezentarea 

grafică 

Natura 

materialului 

 

Metale și aliaje 

 

Beton 

 

Materiale nemetalice 
(plastic, cauciuc, 

teflon, etc)  

Beton armat 

 

Sticlă și alte 

materiale 
transparente  

Lichid 

 

Lemn, panel, placă 

celulară, PAL, PFL 
 

Zidărie de cărămidă 

 

Lemn, secțiune 

transversală pe fibră 
 

Zidărie de cărămidă 

refractară și din 

produse ceramice 

 

Lemn, secțiune în 

lungul fibrei  
Pământ 

 

Hârtie și carton 

electroizolant 
 

Material de umplere 

 

Betoane 

 

Pachete de tablă 
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Fig.2.7. Elementele de cotare: Cota /Valoarea cotei; Linii de cotă; Linii ajutătoare; Linia de indicaţie; Linii 
de referință; Extremitatea liniei de cotare; Punctul de origine [13, 14, 105, 241, 244]  

 

Cota reprezintă valoarea numerică a unei dimensiuni înscrisă pe desen direct sau prin linii, 

simboluri și note. 

Linia de cotă este linia deasupra căreia se înscriu valorice numerice ale cotei. 

Linia ajutătoare reprezintă linia care indică suprafețele sau planele între care se înscriu cotele. 

Linia de indicaţie se definește ca linia care servește la indicarea unor prescripții, notări 

convenționale sau, a unei cote care nu poate fi înscrisă în mod obișnuit din lipsă de spațiu.  

Extremitatea liniei de cotare. Aceasta poate fi de două tipuri: sub formă de săgeată și sub formă de 

linie scurtă. 

Punctul de origine reprezintă indicarea originii pe un desen, care se face printr-un cerc mic, 

neînnegrit, cu diametrul de aproximativ 3 mm. 

Pentru a se înţelege corect forma geometrică a suprafeţei cotate, a pieselor au fost create simboluri  

grafice (figuri geometrice) și literale (o literă sau un grup de litere) care se înscriu pe linia de cotă înaintea 

dimensiunii pe desene și scheme, conform exemplelor următoare, Tabelul 2.4.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4. Simboluri literale și grafice pentru cotare [105] 
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2.2.1.3. Indicarea stării suprafețelorîn desenul tehnic (Rugozitatea) 

În cazul microneregularităţilor (rugozităților) suprafețelor se utilizează simboluri corespunzătoare 

pentru înscrierea parametrilor de rugozitate, simbol literal sau grafic pentru direcţia orientării 

microneregularităţilor, Tabelul 2.5.:  

Tabel 2.5. Simboluri corespunzătoare pentru înscrierea parametrilor de rugozitate pentru suprafețe [17, 82] 

 

 

Înscrierea pe desen a rugozității se face utilizându-se simbolul de bază (general) (Figura.2.8),: 

unde, în locul literelor se înscriu: a - adausul de prelucrare, în milimetri, b - parametrul de rugozitate (R, Rz, 

Rmax etc.), în micrometri. 

 

Fig.2.8. Înscrierea pe desen a rugozității [17] 
 

În Figura 2.9., se prezintă un desen, pe care sunt configurate unele calități ale suprafețelor. 

Toleranțe și abateri 

În procesul de conversie a materiilor prime în produse finite, conversie care în domeniul 

construcțiilor de mașini constă în generarea de linii, unghiuri, suprafețe și obținerea, în acest mod, de 

dimensiuni liniare, sau unghiulare, intervin întotdeauna abateri de la modelul teoretic (desenul produsului 

finit), cauzate de imperfecțiunea procesului tehnologic. Astfel, diferența dintre o dimensiune teoretică 

(înscrisă pe desen sub forma unei dimensiuni nominale) și dimensiunea reală reprezintă eroarea de 

prelucrare (eroarea de execuție, sau eroarea procesului tehnologic) [235].  

Dimesiunea reală (definește suprafata, sau muchia reală), reprezintă suprafața sau muchia care 

separă produsul finit, sub forma solidă, de mediul înconjurător. În tehnică se operează cu dimensiunea 

efectivă, care reprezintă valoarea unei dimensiuni rezultată în urma măsurării acesteia și este o mărime a 

carei valoare depinde de precizia mijlocului de măsurare și de valoarea diviziunii acestuia. 
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Fig.2.9. Desen cu utilizarea calității suprafețelor [13, 14, 17] 
 

Dimensiunea nominală este dimensiunea stabilită de proiectant din considerente funcționale sau din 

calculul de rezistență. Față de dimensiunea nominală se stabilesc dimensiunile, respectiv abaterile limită și 

toleranța dimensiunii. Dimensiunile nominale se mai cunosc drept dimensiuni ideale sau teoretice, deoarece 

acestea nu pot fi realizate la valorile prescrise (Dimensiunea nominală se notează cu litera mare N). 

Diferențele dintre dimensiunea efectivă și dimensiunea nominală, respectiv, diferențele dintre 

dimensiunile limită și dimensiunea nominală, reprezintă abaterile dimensionale. 

În raport cu mediul înconjurător, suprafeţele care delimitează o piesă trebuie să prezinte fiecare o 

anumită formă geometrică, formă care este impusă de rolul funcţional al respectivei piese şi este realizată în 

procesul de prelucrare al acesteia, în limitele unei precizii dimensionale date. Diferenţa dintre forma 

geometrică ideală şi forma geometrică obţinută în urma prelucrării şi apoi măsurării acesteia, considerată   

de-a lungul normalei comune la suprafeţele respective, constituie aşa-numita abatere de formă geometrică 

[235]. În Tabelul 2.6. sunt prezentate simbolurile grafice ale toleranțelor geometrice. 

Tabel 2.6. Simboluri grafice ale toleranțelor geometrice [21, 234, 235]
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În cazul în care este necesar să se precizeze și toleranțele geometrice=abaterile (de formă orientare, 

poziție, bătaie), se vor înscrie și aceste toleranțe pe desen, cu simbolurile grafice corespunzătoare.  

Pentru notarea toleranțelor geometrice pe desen, se utilizează un cadru dreptunghiular, trasat cu linie 

continuă subțire. Cadrul conține două, trei căsuțe, sau mai multe căsuțe, având următoarea destinație, Figura 

2.10.(a). 

  
(a) (b) 

Fig.2.10. Notarea toleranțelor geometrice pe desen [105] 
 

Valoarea toleranței se exprimă în milimetri și este precedată de o majusculă “Ø”, pentru zone de 

toleranță circulare sau cilindrice. Specificarea elementului tolerat (suprafață, axă, muchie etc.) se realizează 

cu ajutorul unei linii de indicație, trasată cu linie continuă subțire și terminată prin săgeată. Frecvent, linia 

respectivă este frântă la 90
o
, Figura 2.10. (b). 

Așadar, abaterile de formă au simboluri grafice specifice desenate cu linie subţire în niște casete 

special destinate acestui scop, Figura 2.10. (a). 

Caseta destinată înscrierii abaterilor de formă este compusă dintr-un cadru dreptunghiular trasat cu 

linie subţire continuă și împărţit în două compartimente, primul fiind de formă pătrată. 

În primul compartiment (1) se trece simbolul grafic al abaterii în conformitate cu Tabelul 2.6., în cea 

de a doua căsuță (2) se va trece toleranța acelei abateri de formă, exprimată în milimetri. Caseta având cele 

două compartimente completate se va aplica pe desen, astfel încât prin intermediul unei linii de indicație 

terminată cu săgeată să se poată face referire la suprafața cotată.  

Săgeata se poate sprijini pe o linie de contur, pe o linie ajutătoare sau pe o axă de simetrie comună 

mai multor elemente ale desenului (precizia de valoare T), Figura 2.11.:  

 

Orice piesă este compusă din suprafețe aflate în anumite poziții una față de alta. Vor exista cerințe 

ca două suprafeţe plane, de exemplu, să fie paralele sau perpendiculare între ele, sau ca două suprafețe 

cilindrice să fie concentrice sau coaxiale. Pozițiile între suprafețele (sau dreptele) unei piese formează un alt 

aspect al preciziei generale a unei piese.  

Pe desenele de execuție, abaterile de poziție ale suprafețelor se cotează utilizând o casetă compusă 

dintr-un cadru dreptunghiular care are la cele două extremiți câte o casută de formă patrată, Figura 2.12.: 

 

Fig.2.12. Reprezentarea grafică pentru cotarea abaterilor de poziție ale suprafețelor [105] 

 

Fig.2.11. Înscrierea abaterile de formă pe desen [105]  
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În căsuța din stânga (a) se trece simbolul abaterii (vezi Tabelul 2.6), la mijloc (b) mărimea abaterii, 

exprimată în milimetri (deci toleranța abaterii), iar în căsuța din dreapta (c) se trece baza de referință față de 

care se raportează suprafața cotată, baza de referință înscrisă pe desen într-o casetă pătrată terminată cu un 

picior triunghiular, Figura 2.13.: 

 

Fig.2.13. Reprezentarea grafică de poziție și de orientare [105]  
 

Când este necesar, toleranțele geometrice se vor înscrie cu unele simboluri suplimetare după cum 

rezultă din Tabelul 2.7.: 

Tabel 2.7. Simboluri suplimentare pentru toleranțe geometrice [13] 

 

Alți autori folosesc scheme pentru exemplificarea abaterilor de la diferite forme, reprezentate prin 

simboluri geometrice, Tabelul 2.8.: 
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Tabel 2.8. Abaterile macrogeometrice de formă cu schemele corespunzătoare [21, 82] 

 

 

2.2.1.4. Reprezentarea asamblărilor în desenul tehnic 

a) Asamblări demontabile  

  Asamblări filetate  

Filetul este o nervură elicoidală executată pe o suprafață cilindrică sau conică, exterioară sau 

interioară. Este folosit la realizarea organelor de asamblare cu filet (șuruburi, piulițe, stifturi filetate etc.) și a 

altor asamblări cu filet.  

În cazul pieselor cu filete standardizate se reprezintă în desenele tehnice în mod convențional. 

Filetele nestandardizate se reprezintă de asemenea convențional pe piese, dar va exista și o 

reprezentare detaliată.  

Asamblările (îmbinările) cu filet sunt îmbinări demontabile, deoarece astfel de îmbinari pot fi 

dezasamblate, fără deteriorarea vreuneia din componentele care participă la realizarea îmbinarii (îmbinarea 

balama - ramă). Asamblarea filetată (Figura 2.14.) se realizează cu ajutorul a trei piese distincte [31, 103]: 

 piesa cuprinsă, filetată la exterior (şurubul) 

 piesa cuprinzătoare, filetată în interior (piuliţa) 

 piesa intermediară (şaiba). 

Nr. 

crt. 

Abaterea 

de formă 

Simbol 

grafic 
Definirea abaterii de formă Schematizare 

1 

Abaterea la 

rectilinitate 

(AFr) 

 

Distanţa maximă dintre profilul 

real (efectiv) şi dreapta 

adiacentă acestuia, măsurată în 

limitele lungimii de referinţă  

2 

Abaterea la 

planitate 

(AFp) 

 

Distanţa maximă dintre 

suprafaţa plană reală (efectivă) 

şi suprafaţa adiacentă acesteia, 

măsurată în limitele suprafeţei 

de referinţă 
 

3 

Abaterea la 

circularitate 

(AFc) 

 

Distanţa maximă dintre cercul 

adiacent şi profilul (cercul) real 

(efectiv) măsurată într-o 

secţiune transversală a suprafeţei 

cilindrice  

4 

Abaterea la 

cilindricitate 

(AFl) 
 

Distanţa maximă dintre cilindrul 

adiacent şi suprafaţa cilindrică 

reală (efectivă) măsurată în 

limitele lungimii de referinţă  
 

5 

Abaterea la 

forma dată a 

profilului 

(AFf) 

 

Distanța maximă dintre profilul 

real și profilul adiacent, în 

limitele lungimii de referință 
 

6 

Abaterea la 

forma dată a 

suprafeţei 

(AFs) 

 

Distanţa maximă dintre 

suprafaţa reală (efectivă) şi 

suprafaţa adiacentă aceseia 

măsurată în limitele suprafeţei 

de referinţă  
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Fig.2.14. Elementele asamblării prin filet - reprezentare detaliată [31] 

 

Ca exemplu, se prezintă tipurile de filete și o asamblare demontabile prin filet, Figura 2.15: 

 
 

 
(a) (b) (c) 

Fig.2.15. Reprezentare filete și asamblări demontabile: (a) Filet exterior; (b) Filet interior;  (c) 

asamblare - îmbinare cu filet [13, 22] 
 

Regula de bază în reprezentarea unei imbinari cu filet este următoarea: într-o îmbinare cu filet, se 

reprezintă piesa de tip șurub, adică piesa cu filet exterior (piesa pătrunzatoare) Figura 2.15. (c). În secțiunile 

longitudinale ale unor îmbinări filetate, șuruburile, prezoanele, știfturile filetate, se reprezintă în vedere și nu 

se hașurează, întrucât sunt piese pline. 

Într-o asamblare filetată de tip șurub-piuliţă (balama - rama de ochelari) dacă se duce o secţiune 

longitudinală șurubul se va reprezenta întotdeauna în vedere, iar la zona de suprapunere a celor două 

elemente se va reprezenta filetul șurubului ca acoperind pe cel al piuliţei, Figura 2.16.: 

 

Fig.2.16. Asamblare filetată șurub-piuliță [22, 31, 105] 
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Odată cu înscrierea diametrului și a lungimii porțiunii filetate se face, obligatoriu și notarea filetului, 

înscriind înaintea valorii diametrului, simbolul (profilului) filetului. După valoarea diametrului se mai pot 

scrie, în ordinea următoare, elementele: pasul, numărul de începuturi, precizia și sensul filetului. 

Pentru notarea filetelor se folosesc următoarele simboluri literale, Tabelul 2.9.: 

Tabel 2.9. Simboluri literale pentru notarea filetelor [13]  

 
 

b) Asamblări nedemontabile  

  Asamblări prin sudură  

Reprezentarea schematică a unei îmbinări nedemontabile, suduri pe desenul de ansamblu 

(simplificat sau detaliat), se face prin simboluri grafice principale, simboluri care se referă la tipul de sudură, 

definit de forma suprafeței [238, 240], Tabelul 2.10.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul filetului Simbol Elementele cotate Exemplu 

Filet metric normal M Diametrul exterior  (mm) M16 

Filet metric fin M Diametrul exterior  (mm) x pasul (mm) M24 x 2 

Filet metric conic KM Diametrul exterior  (mm) x pasul (mm) KM16 x 1 

Filet metric special SpM Diametrul exterior  (mm) x pasul (mm) SpM10 x 1 

Filet withworth W Diametrul exterior  (mm) W1 ½ ” 

Filet gaz pentru țevi G Diametrul nominal  (inch) G1 1/4 ” 

Filet conic gaz pentru 

țevi 
KG Diametrul nominal  (inch) KG1 1/4 ” 

Filet pentru țevi cu 

etanșare în filet : 
- cilindric interior 

- conic  exterior 

- conic  exterior 

 

 
Rp 

Rc 

R 

 

 
Diametrul nominal  (inci) 

Diametrul nominal  (inci) 

Diametrul nominal  (inci) 

 

 
Rp1 1/2 

Rcq 1/2 

R1 1/2 

Filet trapezoidal Tr Diametrul exterior (mm) x pasul (mm) Tr40 x 7 

Filet pătrat Pt Diametrul exterior (mm) x pasul (mm) Pt50 x 8 

Filet rotund Rd Diametrul exterior (mm) x pasul (mm) Rd30 x 4 

Filet fierăstrău S Diametrul exterior (mm) x pasul (mm) S40 x 6 

Filet Edison E Diametrul nominal (mm) E40 
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Tabel 2.10. Simboluri grafice principale, care se referă la tipul de sudură, definite de forma suprafeței  

[12, 13, 233]  

 

 

 

Informații suplimentare despre forma suprafeței exterioare a sudurii, dacă se consideră necesar din 

punct de vedere funcțional sau estetic, se obțin prin simbolurile suplimentare, Tabelul 2.11, care se combină 

cu simbolul principal.  

Tabel 2.11. Simboluri suplimentare pentru forma suprafeței exterioare a sudurii [13, 22]  
 

Nr. crt Forma suprafeței Simbolul 

1 Plană  

2 Concavă  

3 Convexă  

4 Marginile sudurii trebuie netezite prin retopire suplimentară   

5 Suport la rădăcină permanent   

6 Suport la rădăcină detașabilă  

 

Pentru reprezentarea asamblelor sudate pe desenele tehnice se precizează două sisteme diferite, 

Figura 2.17.:  

 sistemul A, notarea pe desene a sudurii pe partea liniei de indicație; 

 sistemul B, notarea pe desene a sudurii pe partea opusă liniei de indicație. 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Reprezentare 

simplificată 
Simbol 

1 
Sudură cu margini răsfrânte 

complet pătrunse   

2 Sudură cap la cap   

3 Sudură în V 
  

4 Sudură în semi V 
  

5 Sudură în Y   

6 Sudură în semi Y 
  

7 Sudură în U (sau lalea) 
  

8 Sudură în semi U (sau J) 
  

9 Sudură cusătură pe dos 
  

10 Sudură în colț 
 

 

11 Sudură în găuri 

 

 

12 Sudură în puncte 

 

 

13 
Sudură în linie continuă cu 
suprapunere 
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1-linie de indicație 

2-linie de referință continuă 

3-bifurcație 
4-linie de referință intreruptă 

5-simbol 

 
sistemul A  sistemul B 

Fig.2.17. Reprezentarea simbolizată a asamblărilor sudate [13, 14] 
 

În Tabelul 2.12., reprezentarea schematică a diferitelor îmbinări nedemontabile arată și poziția 

simbolurilor față de linia de referință. Simbolul principal se referă la tipul sudurii, definit de forma 

suprafeței [14, 109]. 

Tabel 2.12. Reprezentarea schematică a diferitelor îmbinări nedemontabile cu denumirea simbolului, 

reprezentarea ortogonală a tipurilor de asamblări prin sudură [000] [227, 238, 240]  

Nr. 

crt. 

Denumirea tipului de 

sudură și simbolul 

Reprezentare 

axonometrică detaliată 

Reprezentare 

ortogonală detaliată 

Reprezentare 

ortogonală 

simbolică 

1 

Sudură cap la cap cu 

pătrundere completă 

(sudură în V) 

    

2 

Sudură cap la cap cu 
pătrundere parțială 

 
   

3 

Sudură în colt 

 
   

4 

Sudură în colț 

intermitentă alternativă 

    

5 

Sudură electrică în 

puncte prin presiune 

 
   

6 
Sudură cap la cap în Y 
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7 

Sudură în colț convexă 

pe ambele părți 

 
   

8 

Sudură în X convexă 

efectuată la monaj 

 
   

9 

Sudură cap la cap în K 

(simetrică) 

 
   

10 

Sudură în colț concave 

efectuată pe tot conturul 

  
  

 

2.2.2. Desenul de ansamblu 

Desenul de ansamblu este reprezentarea grafică a unui complex de elemente (piese) legate organic și 

funcțional. Aceastea alcătuiesc un dispozitiv, o instalație sau o mașină, de exemplu din optica medicală.   

Un grup de piese legate funcțional între ele, care fac parte dintr-un ansamblu mai complex, sunt 

reprezentate printr-un desen de subansamblu.  

Ca atare, desenele de ansamblu sunt executate în special în optica medicală pentru obiectele formate 

din mai multe piese, iar desenele de subansamblu cuprind desenele de piesă şi de detaliu.  

Pentru executarea desenelor tehnice se folosesc prin urmare, tipurile de linii, care sunt clasificate 

după [221, 243]:  

 a) grosimea liniei; 

 b) aspect. 

Din desenul de ansamblu trebuie să rezulte următoarele informații: 

• forma, structura și poziția elementelor componente (piese, subansambluri); 

• modul de funcționare al ansamblului /subansamblului; 

• modul de asamblare (montare) a pieselor componente definitiv prelucrate, etapele şi succesiunea 

pieselor la montare;  

• dimensiunile de montare și funcționare, cât și raporturile reciproce cu ansamblurile sau 

subansamblurile învecinate; 

• modul de legare cu ansamblurile învecinate, încât să formeze un produs finit, care să corespundă 

din punct de vedere finit, scopului pentru care a fost proiectat. 
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La întocmirea desenului de ansamblu în etapa de proiectare, se parcurg aceleași etape ca la desenul 

de releveu, cu excepția primei etape, în care desenele pentru componente se execută la scara, fără a mai 

întocmi schițe. 

Întocmirea desenului de ansamblu se face cu respectarea normelor generale în vigoare de 

reprezentare în desenul tehnic - dispunerea proiecțiilor, linii, vederi, secțiuni, cotare, respectiv a celor 

corespunzătoare [13, 22, 31]. 

Un ansamblu se reprezintă în poziția de funcționare, cu toate reperele componente dispuse în poziția 

în care vor funcționa.  

Desenul de ansamblu poate fi folosit și ca documentație tehnică pentru montajul pieselor 

componente, la ansamble simple, cu dimensiuni reduse. De asemenea, acesta poate servi ca desen explicativ 

pentru funcționarea ansamblului, pentru catalog, pentru cartea mașinii etc. 

2.2.2.1. Regulile și recomandări la executarea desenului de ansamblu  

• Reprezentarea pe desen și dispunerea proiecțiilor trebuie să corespundă unor reguli [219, 231].  

• Desenele de ansamblu trebuie să cuprindă numărul minim de proiecții necesare pentru definirea 

clară a poziției relative a tuturor elementelor componente (piese și ansambluri de ordin inferior), pentru 

poziționarea acestora și pentru înscrierea cotelor necesare. 

• În proiecția principală care, de obicei, este o secțiune frontală, se va reprezenta ansamblul în poziție 

de funcționare. În cazul ansamblurilor ce reprezintă organe de comandă ale fluidelor (robinete cu ac, cu 

sertar si cu ventil), acestea se vor reprezenta în poziția închis, cu excepția robinetelor cu cep (conic sau 

cilindric), care se desenează în pozitia deschis.  

• Anumite componente fără configurație interioară (șuruburi, știfturi, bolțuri, pene, osii, axe, arbori 

etc.) se reprezintă în vedere, chiar dacă suprafața de secționare trece prin axa lor geometrică. Anumite 

porțiuni pline ale pieselor (nervuri, aripioare, spițe), aflate în planul de secționare, se vor reprezenta în 

vedere (nesecționate). 

• Piulițele și șaibele circulare ale căror axe sunt situate în planul de secționare se reprezintă în vedere 

(vezi Figura 2.18, poz. 11, 12 și 13). 

• Dacă un plan de secționare nu conține anumite elemente (șuruburi, piulițe, știfturi, găuri) necesare 

a fi reprezentate pe proiecția respectivă, acestea se pot considera abătute în planul respectiv de secționare și 

se reprezintă cu linie-punct subțire (Figura 2.18, poz. 4, 5 si 6);  

• Conturul a două piese învecinate se reprezintă: 

 - printr-o singură linie de contur, comună celor două piese dacă între cele două piese nu 

există joc sau există un joc rezultat din abateri la aceeași dimensiune nominală (Figura 2.18, între poz. 8 și 

10);  

 - prin liniile de contur ale celor două piese, dacă între acestea există un joc rezultat din 

dimensiuni nominale diferite (Figura 2.18), între poz. 3 și poz. 8 si 10).  
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Fig.2.18. Prezentarea unui desen de ansamblu; secțiune printr-un robinet universal [67, 94]  

• Dacă este necesar, piesele care execută deplasări în timpul funcționării ansamblului respectiv pot fi 

reprezentate în aceeași proiecție și în poziția sau în poziții intermediare de mișcare. În astfel de poziții, 

conturul piesei sau o porțiune a acestuia se trasează cu linie subțire - două puncte, fără a hașura suprafețele 

respective, chiar dacă reprezentarea acestora este în secțiune. 

• Dacă este necesar, piesele care fac parte din ansambluri învecinate și care constituie elemente de 

legătură cu ansamblul ce face obiectul desenului pot fi reprezentate utilizând o linie subțire - două puncte. 

• Pentru reprezentarea mai clară a unor elemente acoperite, unele piese sau ansambluri de ordin 

inferior se pot consideră, în mod convențional, demontate și îndepărtate (Figura 2.18., poz. 11,12,13), caz în 

care se va face mențiunea necesară pe desen. 

Sistemele de etanșare cu presgarnitură (Figura 2.18, poz.10) se reprezintă cu presgarnitura în 

poziție de strângere, introdusă 2-3 mm în cutia de etanșare. La robinetele cu ventil, etanșarea se face prin 

intermediul cutiei de etanșare. Trecerea fluidului pe lângă tijă este împiedicată de garnitura montată în 

locașul din capac (Figura 2.18., poz.9). Etanșarea se produce datorită presării realizate de presgarnitura 

filetată sau de piulița olandeză.  

2.2.2.2. Reguli de poziționare a componentelor 

• Fiecare element distinct (piesa sau ansamblu de ordin inferior) al ansamblului reprezentat în desen 

este identificat printr-un număr de poziție distinct, corespunzator numărului din tabelul de componență al 

desenului respectiv. 

• În cazul aplicarii sistemului de numerotare codificată a documentului, drept număr de poziționare 

se poate utiliza numărul de cod sau un grup de cifre caracteristice numărului de cod al piesei sau al 

subansamblului.  

• Piesele care fac parte din ansambluri învecinate reprezentate pe desen se identifică prin numărul 

desenului corespunzător sau prin denumirea piesei, înscrise pe reprezentarea respectivă. 

• Fiecare număr de poziție se înscrie la extremitatea unei linii de indicație, trasată cu o linie continuă 

subțire și terminată cu un punct îngroșat, poziționat pe suprafața din desen a elementului respectiv sau, 

pentru evitarea unor posibile confuzii (suprafețe mici sau înnegrite), linia este terminată printr-o sageată, 

sprijinită pe linia de contur a elementului respectiv (Figura 2.18, poz. 7). 

• Se admite trasarea unei singure linii de indicație pentru: 

a) grupe de organe de ansamblare (exemplu: șurub-șaibă-piuliță) ce se montează în același loc al 

ansamblului respectiv (Figura 2.18, poz. 4, 5, 6 și 11, 12, 13); 
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b) alte grupe de piese, când nu apare riscul producerii de confuzii în privința Interdependenței 

acestora și numai în situațiile în care nu este posibilă trasarea liniilor de indicație pentru fiecare piesă (Figura 

2.18., poz.3). În aceste cazuri, numerele de poziție respective se înscriu la extremitatea liniei de indicație, în 

ordine crescătoare (pe un singur rând sau, eventual, pe o singură coloană), despărțite între ele prin virgule, 

linia de indicație trasându-se de la piesa al cărei număr de poziție este scris primul. 

• Liniile de indicație se trasează înclinat, astfel încât să nu se confunde cu liniile de contur, liniile de 

axă, elemente de cotare sau hașuri și pe cât posibil, să nu intersecteze linii de cotă sau linii ajutătoare. 

Acestea nu trebuie să fie trasate sistematic paralele. Se admite că liniile de indicaţie să fie frânte o singură 

dată. 

• Dimensiunile numerelor de poziție au de 1,5-2 ori dimensiunea nominală a scrierii utilizate pentru 

cotare, nu se subliniază și nici nu se încercuiesc. 

• Elementele componente se poziționează pe proiecția în care apar cel mai clar și pot fi identificate 

mai ușor. 

• Pe un desen, fiecare număr de poziție se înscrie, de regulă, o singură dată, numărul elementelor 

identice cu cel poziționat identificându-se prin tabelul de componență, respectiv, lista de piese, lista de 

normalizate sau lista de materiale (coloana în care se scrie numărul de bucăți). 

• Se admite că un număr de poziție să se repete pe desen de atâtea ori cât este strict necesar pentru 

identificarea clară a elementelor identice, care asamblează piese diferite. 

• Numerele de poziție se înscriu în afara conturului proiecției respective, grupându-se pe rânduri și 

coloane paralele cu laturile formatului de desen. 

• Numerele de poziție se înscriu pe desen în ordinea de succesiune a elementelor și invers 

trigonometric (Figura 2.18) sau în sens trigonometric pentru fiecare proiecție în parte, însă numai într-un 

singur sens pe același desen. 

• Se admite că înscrierea numerelor de poziție să se facă în ordinea aproximativă montării, după 

importanța pieselor, după nivelul elementelor respective (în primul rând, ansamblurile de ordin inferior, 

piesele, apoi tipizatele).  

La citirea desenelor de ansamblu se respectă următoarea ordine: 

- se citește indicatorul cu accent pe denumirea ansamblului, scara la care a fost executat și numărul 

total de planșe pe care se desfășoară (dacă este cazul); 

- se citește tabelul de componență și se identifică fiecare poziție cu reperul  corespunzător, poziționat 

pe ansamblu; se citesc toate informațiile referitoare la un reper, număr, bucăți, material, proveniență;  

- se analizează toate proiecțiile ansamblului, astfel încât din acestea să rezulte forma și dimensiunile 

reperelor componente, cât și pozitia reciprocă a acestora; de asemenea se urmărește și legătura ansamblului 

citit cu alte ansamble, dacă este posibil;  

- se identifică felul și rolul cotelor înscrise pe desen (cote de gabarit, de montaj, de legătură, 

funcționale și eventuale ajustaje) și se citesc alte notații din câmpul desenului;  

- se studiază modul de funcționare a ansamblului și rolul fiecărui reper component; 
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- se studiază modul de montare (demontare) a ansamblului, stabilind ordinea pentru fiecare reper și 

eventualele operații de prelucrare conexe montării, cât și cotele și rugozitatea, care apar în urma acestora.  

La verificarea desenelor de ansamblu se pleacă de la tema de proiect dată, analizându-se dacă soluția 

adoptată este cea optimă, fiind totodată la un înalt nivel tehnic, modern și estetic. Se urmărește de asemenea, 

siguranța în funcționare, deservirea ușoară, fiabilitatea, montarea și demontarea facilă și eficiența economică. 

2.2.2.3. Completarea tabelului de componență 

În final, desenul de ansamblu se completează cu tabelul de componență, în care se înscriu informații 

despre elementele componente (piese și subansambluri de ordin inferior), cuprinzând forma, dimensiunile și 

modul de amplasare a tabelului de componență [229, 232].  

În cele ce urmează, se prezintă informațiile care se regasesc în tabelul de componență, Tabelul 2.13.:   

Tabel 2.13. Tabelul de componență [105, 232]  

 

Din tabelul de componență 2.1,  rezultă următoarele informații: 

 denumirea; 

 numărul de desen sau standardul fiecărei componente; 

 materialul; 

 numărul de bucăți.   

Coloanele tabelului de componență se completează astfel: 

- în coloana Poz. se înscriu numerele de poziție corespunzătoare fiecărui element, în ordine 

crescătoare, de jos în sus, începând cu 1; 

- în coloana Denumire se înscrie denumirea fiecărui element component, la singular, nearticulat, cât 

mai scurt și cu precizarea, eventual, a câtorva caracteristici funcționale sau constructive reprezentative 

(exemplu: Roată dințată m = 4, z= 100; “m” este modulul profilului de referinţă, adică modulul 

normal=modulul în secţiune normală,  o mărime reprezentată de numere întregi, care se introduce în calcule 

la roțile dințate în locul pasului, adică arcul măsurat pe unul din cercurile cu centrul în “O”, între două puncte 

identice de pe doi dinți consecutivi, “z” este numărul de dinți); 

- în coloana Referință se trece numărul de desen pentru componentele care au desen de execuție sau 

numărul standardului pentru componențele standardizate, care nu sunt date în desenul de execuție; 

- în coloana Material se notează materialul din care este făcută piesa, așa cum prevede standardul 

materialului respectiv; în cazul subansamblurilor sau al pieselor standardizate, la care materialul este precizat 

de standardul respectiv, această coloană nu se completează; 

- în coloana Cantitate se trece numărul de bucăți aferent fiecarui element component; 
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- în coloana Observații se înscriu unele informații suplimentare, cum ar fi: dimensiunile 

semifabricatului, numărul de desen sau codul matriței sau al dispozitivului de prelucrare, furnizorul piesei 

standardizate sau al subansamblului tipizat.  

2.2.2.4. Reguli de cotare în desenul de ansamblu 

În desenele de ansamblu, de regulă, se trasează următoarele categorii de cote:  

• cote de gabarit, care dau informații despre mărimea ansamblului (lungime, lățime, înălțime); în 

general, sunt aproximative; 

• cote de legătură, care se referă la elementele prin care ansamblul respectiv se conectează la piesele 

sau la ansamblurile învecinate;  

• cote funcționale, care se referă la anumite dimensiuni importante dintr-un ansamblu (exemplu: 

secțiunile de trecere a fluidelor prin armături, alezajul și cursa, în cazul  cilindrilor hidraulici și 

pneumatici); 

• cote de montaj, care sunt necesare în faza de montaj și care se prescriu împreună cu rugozitățile 

suprafețelor respective; 

• alte cote, care sunt necesare pentru operațiile de asamblare și montare și care nu rezultă din 

desenele de execuție ale pieselor componente. 

În cazul unor elemente care execută deplasări în timpul funcționării ansamblului respectiv, dacă se 

reprezintă poziția extremă în mișcare, dimensiunea cotată este cea din poziția extremă pe care o ocupă piesa. 

Citirea unui desen tehnic urmărește aspectele legate de reprezentare, cotare și indicații 

suplimentare, conform regulilor și normelor stabilite. Rezultă astfel concluzii privind forma geometrică și 

dimensională a obiectului, materialele folosite (inclusiv semifabricatele) și tehnologiile de fabricație.  

Citirea desenelor tehnice se referă la desenele de ansamblu, la desenele de execuție cât și la desenele 

speciale. Aceasta este la fel de importantă pentru proiectanți și pentru executanți.  

Prin urmare, desenul de ansamblu prezintă, cu ajutorul vederilor și secţiunilor, forma, mărimea și 

poziţia fiecărui element component al viitorului produs. Pe desenul de ansamblu, de regulă, se dau 

următoarele cote pentru:  

 dimensiuni de gabarit;  

 dimensiuni principale;  

 dimensiuni de legătură cu piese sau subansambluri învecinate;  

 dimensiuni funcţionale și jocuri maxime admise;  

 dimensiuni nominale și abateri limită pentru principalele ajustaje;  

 dimensiuni care se realizează în faza de montaj;  

 alte dimensiuni necesare operaţiilor de montaj. 

Piesele care fac parte din ansambluri învecinate se reprezintă cu linie-două puncte subţire doar sub 

formă de contur, fără să fie hașurate și se vor identifica prin poziţionare sau prin denumire, Figura 2.19.: 
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Fig.2.19. Desenul de ansamblu al unui distribuitor pneumatic (exemplu la mașina de executare  

contur lentile) [105]  

 

Dacă este necesară o reprezentare mai clară a unor elemente acoperite, se admite ca piesele care 

acoperă o porţiune de desen să fie considerate în mod convenţional, îndepărtate, caz în care deasupra 

proiecţiei în care elementele apar ca îndepărtate să se menţioneze acest lucru. De exemplu, dacă maneta 5 ar 

acoperi o parte din vederea de sus, atunci s-ar putea considera demontată, iar deasupra proiecţiei de sus s-ar 

adăuga un text: “Maneta îndepărtată” sau “Poz. 5 îndepărtată”. Acest lucru ar permite o proiecţie de sus a 

ansamblului mai clară. Îndepărtarea unui reper de pe un ansamblu în scopul măririi clarităţii reprezentării se 

poate face și prin secţionarea porţiunii de sub reperul îndepărtat. Numerele de poziţie se înscriu pe desen în 

ordine numerică crescătoare (în sens orar sau în sens trigonometric) pentru fiecare proiecţie în parte, însă 

numai într-un singur sens pe aceleași desen de ansamblu. Pentru estetica reprezentării se recomandă ca 

aceste numere de poziţie să fie înscrise paralel cu proiecţiile desenului. Numerele de poziţie vor fi scrise cu 

cifre boldite a căror înălţime va fi de 2,5... 3 ori mai mari decât a cotelor utilizate pe desen, astfel încât să fie 

foarte vizibile. Un număr de poziţie va fi dat o singură dată reperului respectiv și anume pe proiecţia unde 

acesta se distinge cel mai bine. Se admite ca numărul de poziţie să fie scris de mai multe ori, în 

eventualitatea că desenul are mai multe planșe, dar în acest caz cota respectivă se va pune între paranteze 

rotunde. La poziţionarea elementelor unui ansamblu linia de indicaţie se va termina cu un punct îngroșat 

plasat în interiorul conturului fiecărui element.  

În cazul în care ar putea apărea confuzii (suprafeţe înnegrite, piese mici) punctul se va înlocui cu o 

săgeată îndreptată spre elementul respectiv (vezi poz. 2).  

Se admite trasarea unei singure linii de indicaţie pentru grupe de organe de asamblare de tipul șurub-

șaibă (vezi poz. 6,7), caz în care între numerele de poziţie se va pune virgulă. Liniile de indicaţie se trasează 

înclinat astfel încât să nu se confunde cu linii de contur, axe, linii ajutătoare sau linii de hașură. De asemenea, 

se va căuta, pe cât posibil, ca aceste linii de indicaţie să nu se intersecteze cu liniile de cotă și nici cu liniile 

ajutătoare. Acestea, nu vor fi sistematic paralele între ele, pentru a se evita confuziile. Este admis ca linia de 

indicaţie să fie frântă o singură dată. Nu se admite ca liniile de indicaţie să se intersecteze între ele. După 
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poziţionarea elementelor componente ale ansamblului se va trece la completarea “Tabelului de componenţă” 

cu toate datele impuse. Tabelul de componenţă se va plasa deasupra indicatorului iar dacă ansamblul conţine 

mai multe repere și indicatorul va ocupa tot spaţiul până sus la chenarul formatului, atunci acesta se va 

continua la stânga indicatorului, la o distanţă de 10 mm de acesta, repetând capul de tabel. În ultimă instanţă 

dacă tabelul nu încape pe formatul de desen se poate recurge la un tabel, desenat separat pe unul sau mai 

multe formate A4. 

2.2.3. Desenul de execuţie 

Desenul de execuţie este întocmit la scară cu scopul de a furniza informaţiile necesare execuţiei unui 

obiect (exemplu, o piesă, un mecanism din optica medicală). Se realizează cu instrumente sau utilizând un 

pachet de programe de grafică asistată de calculator, ținându-se seama de o anumită scară. 

Dacă este necesar, se vor înscrie și toleranțele, conform standardelor în vigoare prin simbolurile 

literale și grafice pentru toleranţele de formă, de orientare, de bătaie şi de poziţie. 

Citirea desenelor de execuție a pieselor se face în următoarele etape: 

- din indicator se citește denumirea piesei și se identifică ansamblul din care face parte. Tot din 

indicator se iau datele referitoare la scara de execuție, material, eventuale mențiuni pentru semifabricate 

turnate sau forjate;  

- se analizează toate proiecțiile: vederi și secţiuni și se imaginează intuitiv piesa; 

- se studiază cotarea piesei și se deduc detaliile de formă care rezultă din simbolurile cotelor. Se 

urmăresc de asemenes, cotele tolerate și se stabilește natura ajustajelor pe care le vor forma în cadrul 

ansamblului;  

- se citește calitatea suprafețelor piesei și se urmărește corelarea rugozităților notate, cu operațiile 

tehnologice de prelucrare stabilite în documentația tehnologică;  

- se citesc și celelalte informații din câmpul desenului, date sub formă de note tehnice, cu referire la 

cote libere, tratamente termice, tratamente termochimice etc.  

În cadrul verificării desenelor de execuție se mai urmărește și tehnologicitatea piesei, urmărindu-se 

alegerea celor mai simple și economice procedee de prelucrare, reducerea adaosurilor de prelucrare și 

posibilitatea prelucrării pe mașinile și utilajele existente. Înainte de desenul de execuție se întocmește o 

schiță.  

Schița este un desen executat cu mâna liberă, la dimensiuni reduse sau mărite, păstrând proporția 

între dimensiuni, în limitele aproximației vizuale. 

Parametrii dimensionali şi geometrici ai pieselor se înscriu pe desenele de execuţie prin simboluri 

grafice, literale şi numerice, stabilite convenţional prin standarde, precum și toleranţele dimensionale şi 

geometrice ai parametrilor respectivi.  

Se analizează dimensiunea liniară sau unghiulară, ca și caracteristica geometrică care defineşte: 

mărimea unei piese (lungime, lăţime, diametru), distanţa unei suprafeţe (dreaptă, axă) faţă de altă suprafaţă 

(dreaptă, axă), poziţia unei piese faţă de altă piesă, mărimea unghiului “α” dintre generatoarele diametral 

opuse din planul median al unei suprafeţe cilindrice şi suprafeţele frontale sau conice etc.  

De exemplu, în cazul unei piese de tip bolț, schița este prezentată în Figura 2.20., iar desenul de 

execuție (la scară) al unui bolț, în Figura 2.21.: 
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Fig.2.20. Schița unei piese de tip bolț [105] 

 

Fig.2.21.  Desenul de execuție (la scară) al unui bolț [105]  

 

Pe lângă precizia dimensională indicată prin modul de cotare a dimensiunilor, orice piesă poate avea 

pe desenul de execuţie și indicaţii privind preciziile de realizare a formelor suprafeţelor, caracteristicile 

constructiv geometrice. Se vor obține atunci, spre exemplu, indicaţii privind precizia de realizare a 

suprafeţelor plane, cilindrice sau a suprafeţelor complexe, dar și de realizare a axelor, contururilor sau 

muchiilor drepte sau cu un anumit profil complex. Toate aceste abateri de formă au simboluri specifice și un 

mod de marcare pe desen bine precizat, ca de exemplu în cazul desenul de execuție Figura 2.22.(a), un 

dispozitiv port piesă (exemplu, la mașina de prelucare contur lentile). 

  
(a) (b) 

Fig.2.22. Dispozitiv port piesă: Desen de execuție 2D, desen bine precizat;  

(b) Caracteristicile constructiv-geometrice [105] 
 

Caracteristicile constructiv-geometrice, Figura 2.22.(b), sunt prezentate prin următoarele tipuri de 

suprafețe: 
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A, B – plană-frontală 70 x 86 / R35 mm; 

C1– cilindrică interioară Ø50H11 x 32 mm;  

C2– cilindrică interioară Ø34 x 10 mm; 

D – cilindrică exterioară R35 x 42 mm; 

E1, E2 – plană-laterală 30 x 42 / 5 mm; 

F – frontală-inelară Ø50 / Ø34 mm;  

G1– cilindrică interioară 9Ø
o     

-5) x 47 mm; 

G1– cilindrică interioară 9Ø
o   

-5) x 15 mm v 

K – conică interioară 2 x 45º / Ø50 mm;  

L – plană-transversală 60 x 42 mm; 

M1, M2 – plană-laterală 21 x 42 mm. 

 

EXEMPLE: Realizarea desenelor de execuție și de ansamblu: 

 

A. Să se realizeze desenul de ansamblu pentru patent de manipulare lentile ochelari, din Figura 2.23., 
cunoscând: 1. Componenta pentru dreapta;  2. Componenta pentru stânga;  

3. Placa de prindere; 4. Bolț 

 

Modul de asamblare: Componenta patent - dreapta (1) se asamblează cu componenta patent - stânga 

(2) prin prindere cu un bolț (balama) (4). Pe fiecare dintre cele două componente, pe partea interioară a 

patentului, pe porțiunea de fălci se fixează câte o plăcuță (3). 

Ansamblul patentului este alcătuit din partea de prindere cu mâna, numite mânere, partea concepută 

pentru a prinde și a manipula lentila, numite fălci, considerate ca zonă de lucru și bolțul (balama) care 

asigură mișcarea. Materialul utilizat pentru cele două componente și pentru bolț, este oțel de rezistență 

medie, cu o bună prelucrabilitate și proprietăți excelente la întindere, iar pentru plăcuță, teflonul. 

Modul de funcționare: După ce se desface şurubul monturii unor ochelari şi se probează lentilele de 

mai multe ori și dacă lentila este potrivită ca mărime, se prind cu patentul (cleştele) părţile desfăcute cu 

multă atenţie să nu se ciobească lentila ochelarilor. 

Rezolvare: În Figurile 2.23, (a) (b) (c) și (d) este reprezentat ansamblul (a) și desenele de execuție 

pentru componentele patent - stânga  (b), componenta patent - dreapta (cb) și respectiv, placa de prindere 

(d). 

La reprezentarea secțiunilor se ține seama de piesele pline (mânere, fălci, placa de prindere, bolț) și 

de elementele de asamblare (șaibă și piuliță), care se reprezintă în vedere, secțiunea cuprinzând axa lor de 

simetrie. Pentru a scoate în evidenţă asamblarea dintre componente și bolț, respectiv dintre plăcuțe și fălci,  

s-au realizat secțiuni parțiale în zonele cu detalii interioare.  

Desenele de execuție ale componentelor de prindere (1) și (2) sunt reprezentate în trei proiecții 

completate cu detalii mărite pentru determinarea formei și a dimensiunii elementelor mai greu observabile la 

scara reală. Determinarea secțiunii variabile a părții de prindere se realizează trasând secțiuni deplasate. 

Rugozitatea suprafețelor care intră în contact este indicată în conformitate cu cerințele impuse, fiind 

simbolizate suprafețele care necesită prelucrare prin așchiere pentru a atinge rugozitatea indicată. 

Desenul de ansamblu conține de asemenea, trei proiecții ortogonale: vederea din faţă, vederea de sus 

și vederea laterală. Suplimentar proiecțiilor ortogonale s-a realizat și reprezentarea axonometrică explodată a 

ansamblului pentru o mai bună determinare a succesiunii etapelor de montaj, numerotarea și indicarea 

pieselor componente realizându-se și pe această proiecție. Cotarea aferentă desenului de ansamblu arată 

dimensiunile de gabarit ale patentului de manipulat lentile, ajustajul stabilit între componentele de prindere 

(1), (2) și bolțul (4). Se poate observa că bolțul este fixat în componenta de prindere (2) cu strângere, iar 

componenta (1) este asamblată permițând mișcarea de rotație față de bolț. Poziția extremă în momentul 
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deschiderii patentului este reprezentată și cotată în proiecția principală, utilizând tipul de linie subțire două 

puncte pentru desenarea conturului pieselor.   

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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(d) 

Fig.2.23. Patent de manipulare lentile: (a) Desenul de ansamblu;  (b) Desen de execuție componenta 

patent -  stânga;  (c) Desen de execuție componenta patent  -  dreapta;  (d) Desen de execuție pentru placa de 

prindere 

 

B. Să se execute desenul de ansamblu și desenele de execuție pentru o supapă de reținere, prezentată 
în Figura 2.24., cunoscând, cunoscând, reperele componente:  1. Corpul;  2. Ventilul; 3. Arcul; 4. Bucșa 

reglaj; 5. Piulița; 6. Capac 

 

Modul de asamblare:  

În corpul (1), pe scaunul ventil se așează ventilul (2). Pe ventil se introduce arcul (3), iar bucșa 

filetată (4) permite reglarea presiunii din instalație. Asigurarea bucșei filetate se realizează prin intermediul 

piuliței KM8 (5). Protejarea asamblării filetate asupra intemperiilor din mediului exterior se realizează prin 

intermediul capacului (6). 

Modul de funcționare:   

În momentul în care presiunea fluidului creează o suprapresiune din direcția de intrare în corpul 

supapei (1), determină învingerea forței elastice a arcului (3), deschizând ventilul (2). Astfel fluidul trece în 

spațiul de joasă presiune urmând direcția de ieșire din copul supapei. 

Rezolvare: Pentru realizarea desenului de ansamblu se consideră necesare trei proiecții, secțiune 

longitudinală prin corpul supapei, vedere de sus și secțiune transversală (Figura 2.24..). În Figurile a ÷ e  

sunt reprezentate desenele de execuție ale reperelor componente, fiecare cu numărul de proiecții necesar 

deducerii formei piesei și a dimensiunilor. Pentru o mai bună înțelegere a desenului modelele tridimensionale 

ale pieselor componente sunt prezentate axonometric. 

Observație. În practică, se întâlnesc o mare varietate constructivă de supape de reținere. Acestea se 

bazează pe același principiu de funcționare, piesele care contribuie esențial la asigurarea multitudinii 
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variantelor constructive sunt corpul supapei și capacul supapei. În funcție de tipul supapei, bucșa poate fi 

simplu sau dublu filetată și arcul cu o anumită formă constructivă, în funcție de modul de solicitare. 

Desenul de ansamblu este reprezentat în trei proiecții: secțiune longitudinală prin axa ansamblului, 

vedere de sus și vedere laterală, acestea fiind completate și de reprezentarea axonometrică asamblată a 

ansamblului supapei. Ansamblul este reprezentat conform indicațiilor și a regulilor standardizate în poziție 

extremă, în cazul de față în poziție închisă. Poziția maximă și minimă de funcționare este cotată pe proiecția 

principală. De asemenea, sunt reprezentate și cotele de legătură a ansamblului în instalația de funcționare, 

cote obligatorii în desenul de ansamblu. Desenele de execuție sunt reprezentate în numărul minim de 

proiecții urmărind ca forma și dimensiunile pieselor să fie complet determinate, fiecare desen având și 

reprezentarea axonometrică alăturată proiecțiilor ortogonale. Pentru o mai bună vizualizare a reperului ventil 

(c), acesta este reprezentat la scara de mărire 2:1.  

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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(d) 

 
(e) 

Fig.2.24. Supapă de reținere:  (a) Desen de ansamblu;  (b) Desene de execuție pentru corp;  (c) Desene de 
execuție pentru ventil; (d) Desene de execuție pentru bucșă reglaj;  (e)  Desene de execuție pentru capac 
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2.2.4. Scheme funcționale 

Schema este o reprezentare simplificată a obiectului, realizată cu ajutorul semnelor convenţionale şi 

a simbolurilor, specifică domeniului la care se referă, a unui ansamblu de piese care compune o mașină, în 

scopul de a înţelege și a urmări sistemul lor de funcționare. 

Schemă funcționale sau schemă bloc = reprezentare schematică simplă (reprezentare simbolică) a 

unui aparat, sistem sau instalație, prin blocuri funcționale (elemente sau dispozitive ale sistemelor automate, 

ce îndeplinesc anumite funcţii), folosită pentru studiul principiilor de funcționare ale acestora. Blocurile 

funcţionale pe scheme se notează prin dreptunghiuri, în care se înscriu denumirile lor în dependenţă de 

funcţiile îndeplinite. Legăturile între blocurile funcţionale (acţiunile interne) (legăturile dintre semnalele 

sistemului, adică dintre semnalele de măsurare ale instalaţiei, ale aparatului sau ale unui număr de aparate 

şi instalaţii) se notează cu linii cu săgeţi, care arată direcţia acţiunii. 

Părţile componente ale unei scheme funcţionale sunt: semnalul bloc, linia de acţiune, sensul de 

acţiune. Semnalul-bloc se reprezintă de preferinţă printr-un dreptunghi, cu o linie dublă la latura semnalului 

de ieşire, adică drumul unui semnal de măsurare. Aceasta porneşte, de regulă, de la latura mică a semnalului 

bloc şi determină un proces de măsurare, de comandă etc. Sensul de acţiune caracterizează un semnal de 

măsurare ca semnal de intrare sau de ieşire. 

Schemele funcționale pot fi: scheme electrice, cinematice, hidraulice, pneumatice, optice. 

Schemele de principiu sunt reprezentări schematice ale unui aparat, echipament, sistem sau 

instalație, în care se utilizează simboluri grafice ale aparatelor prezentate, însoțite de simbolul literal 

corespunzător, cu legăturile dintre acestea, realizate cu linii.  

În cazul efectuării unei măsurări mecanice (de exemplu la măsurarea dimensiunii lentilelor de 

ochelari) schema funcțională se reprezintă ca în Figura 2.25. 

Un palpator (plural: palpatori) este “vârful” atașat unui cap de măsurare al unei mașini de măsurat în 

coordonate, fie că este o mașină CMM (Coordinate Measuring Machine), tradițională sau un braț portabil de 

măsurare, care face contactul fizic cu componenta care trebuie măsurată. Un semnal generat prin declanșarea 

capului de măsurare, fie prin deplasare sau prin intervenția utilizatorului, permite efectuarea unei măsurători.  

 

Fig.2.25. Schema funcțională la la măsurarea dimensiunii lentilelor de ochelari [154] 
 

Elementul de palpare este elementul care vine în contact cu piesa de măsurat. 

Dispozitivul de transmitere asigură trecerea semnalului de la sistemul de palpare la dispozitivul de 

amplificare. 

Dispozitivul de amplificare mărește convenabil amplitudinea semnalului și îl transmite la 

dispozitivul de afișare. 
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Reprezentarea schemei funcționale a aceluiași aparat de măsurat/sistem de măsurare care constituie 

traseul semnalului de măsurat de la intrare până la ieșire cu mijloace de măsurare electrice, este prezentată în 

Figura 2.26:  

 

Fig.2.26. Schema funcțională a unui aparat mecanic pentru măsurare cu mijloace  de măsurare 
electrice [154]  

 

Traductorul este un dispozitiv care transformă mărimea de măsurat aplicată la intrarea sa (de obicei 

neelectrică) într-un semnal electric (curent, tensiune). 

Dispozitiv de intrare (dispozitiv intermediar). 

Dispozitivul de măsurare este un mijloc de măsurare care transformă semnalul de la intrarea sa într-o 

mărime perceptibilă cu ajutorul căreia se determina valoarea mărimii măsurate. 

Dispozitivul de iețire permite ca valoarea măsurată să poată fi citită direct sub forma de indicație, să 

poată fi înregistrată sau să poată fi transmisă unor dispozitive de acționare, stocare sau prelucrare a 

informațiilor de măsurare. 

Prin urmare, mijloacele de măsurare în cazul mărimilor electrice (de exemplu în cazul prelucrării 

conturului lentilelor de ochelari sau copierea prin scanare la ramele de ochelari, șablon lentilă sau 

demolens), poate fi reprezentat printr-o schemă funcțională, ale cărui elemente principale sunt convertoarele. 

În forma cea mai generală mijloacele electrice de măsurare se consideră a fi, convertorul de intrare, 

convertorul de prelucrare și convertorul de ieșire. 

Convertorul de intrare - denumit de obicei traductor - transformă mărimea de măsurat într-un 

semnal electric, curent, tensiune, număr de impulsuri. 

Convertorul de prelucrare (conține amplificatoare, circuite de mediere, circuite de comparare, 

circuite de formare a impulsurilor etc.), transformă semnalul electric, astfel încât să poată acționa 

convertorul de ieșire. 

Convertorul de ieșire oferă posibilitate citirii sau înregistrării valorii măsurate (mărime activă sau 

pasivă) sau de modul de obținere a valorii măsurate: analogic sau digital. 

În cazul măsurării mărimilor active, energia necesară convertirii mărimii de măsurat de către 

convertorul de intare în mărime electrică este furnizată de însăși mărimea de măsurat, Figura 2.27.: 

 

Fig.2.27. Schema funcțională a unui aparat analogic pentru măsurarea unei mărimi active [56, 66] 
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Pentru măsurarea mărimilor pasive (care nu pot furniza energia necesară formării semnalului 

metrologic), se face apel la o mărime exterioară fenomenului supus măsurării - numită mărime de activare - 

care este modulată de către mărimea de măsurat și aplicată la intrarea convertorului de intrare, Figura  2.28.: 

 

Fig.2.28. Schema funcțională a unui aparat analogic pentru măsurarea unei mărimi pasive [56, 66] 

 

În schemele funcționale ale aparatelor digitale este introdus un ansamblu de circuite și dispozitive 

convertor analog-digital (A/D), registru unitate de afișare zecimală. Convertorul analog-digital transformă 

semnalul metrologic de tip analogic în semnal digital (cod numeric). Registru are rol de memorie temporară, 

iar unitatea de afișare zecimală oferă valoarea măsurată (poate fi asimilată convertorului de ieșire).  

Schema funcțională a unui aparat digital pentru măsurarea unei mărimi active este prezentată în 

Figura 2.29., iar schema funcțională a unui aparat digital pentru măsurarea unei mărimi pasive, active este 

prezentată în Figura 2.30.: 

 

Fig.2.29. Schema funcțională a unui aparat digital pentru măsurarea unei mărimi active [56, 66] 
 

 

Fig.2.30. Schema funcțională a unui aparat digital pentru măsurarea unei mărimi pasive [56, 66] 
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În cazul unei unei mașini de prelucrat și șlefuit contur, schema funcțională este prezentată în Figura 

2.31: 

 

Fig.2.31. Schema funcțională generală a unei mașini de prelucrat și șlefuit contur: 

a – elemente de orientare-fixare, (IT-ML); b – suprafețe de orientare și fixare a dispozitivului-DP pe 
masa de lucru-ML; c – mecanisme de orientare, care asigură precizia contactului dintre semifabricat și 

dispozitiv prin elemente (DP); d – baze de orientare sub formă de suprafețe, muchii, vârfuri, ca elemente 

fizice de legătură a semifabricatului P cu dispozitivul DP;  e – elemente de poziționare-fixare (IT-AP);    
f – suprafețe de poziționare și fixare a dispozitivului-DS, specifice arborelui principal AP; g – suprafețe 

conjugate de așezare a sculei, cu rol de fixare și antrenare pentru mișcarea principală, prin elemente de 

fixare sau antrenare (DS); h – baze de așezare sub forma de suprafete tipizate sau standardizate de 

centrare aparținând sculei S;  ML=masă de lucru; IT=instalație tehnologică (mașina-unealtă) are ca 
funcții principale: generarea mișcărilor de așchiere și a mișcărilor de avans, poziționarea sculei și a  

semifabricatului; DP=dispozitiv port-piesă are funcțiile de: orientare și fixare a semifabricatului; 

DS=dispozitiv port-sculă, are funcţiile de: orientare, fixare și antrenare a sculei; AP=arbore principal;  
PT=Proces tehnologic; P=piesă; S=sculă [94] 

 

Pentru o instalație de control și reglare a mașinii unelte de găurire, schema funcțională este 

prezentată în Figura 2.32. : 

 

Fig.2.32. Schema funcțională a unei instalații de control și reglare a mașinii unelte (M.U.) - găurire [82] 

 

Sistemul de ghidare a sculelor pe mașina de găurit este prezentat prin schema de principiu din 

Figura 2.33.(a), iar procesul de așchiere (șlefuire) propriu-zis, la prelucrarea prin strunjire, prin schema de 

principiu din Figura 2.33.(b).: 
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Pentru circuitul electric al mașinii de găurit cu coloană, se prezintă următoarea schemă de prinpipiu, 

Figura 2.34.: 

 

Fig.2.34. Scheme de principiu electrică, a mașinii de găurit cu coloană B-1316 B/400: 

L1, L2, L3 – conductori de fază; N –  conductor nul; PE – conductor de protecție; SB2 – buton “Stop”; 

TL1 – buton “Start”; KM1 – contactor; KM – releu contactor; M – motor;  SB1 – întrerupător de capăt al 
carcasei capului de găurit; KMA – contact de șuntare a bobinei releului contactorului [147] 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fig.2.33. Scheme de principiu:  (a) de ghidare a sculelor pe mașina de găurit: 
- Bucșa 1 – bucșă detașabila B dxd1xl1=10,5x15x28 mm; - Bucșa 2 – bucșă fixă fără guler A dxl=15x28 

mm; - Bucșa 3 – bucșa fixă fără guler A dxl=10,5x20 mm;  - Placa de ghidare HPG=20 mm; - Șurub de 

fixare pentru bucșe schimbabile M8x12 mm;  

(b) de așchiere (șlefuire) la prelucrarea prin strunjire, 
prin compunerea unei mișcări de rotație (mișcarea principală (I), cu o mișcare rectilinie de avans după o 

direcție paralelă cu axa piesei (II), perpendiculară pe aceasta (III), sau înclinată (IV);  mișcarea principală 

este efectuată de piesa (1), iar mișcările de avans de către scula așchietoare (2): a) prelucrarea 
suprafețelor cilindrice exterioare; b) prelucrarea suprafețelor plane frontale; c) prelucrarea suprafețelor 

conice prin metoda generatoarei materializate;  d) prelucrarea suprafețelor conice prin metoda 

generatoarei cinematice;  e) prelucrarea suprafețelor cilindrice interioare; f) prelucrarea canalelor 

(debitare) [40, 94, 96] 
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Procesul de șlefuire este redat prin următoarea schemă funcțională, Figura 2.35: 

 

Fig.2.35. Schema funcțională a unui proces de șlefuire a lentilelor de ochelari [17, 52] 

 

Scheme de principiu pentru alte metode de șlefuire sunt prezentate în continuare, pentru procesul de 

șlefuire electrocrohimică, Figura 2.36.(a), pentru procesul de șlefuire prin scufundare, Figura 2.36.(b), sau 

de rectificare ultra-precisă, Figura 2.36.(c). 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig.2.36. Scheme de principiu pentru procesul de șlefuiere în cazul de șlefuire:  
(a)  Electrochimică; (b) Prin scufundare; (c) Rectificare ultra-precisă [10, 20, 52, 113] 

 

În cazul unei mașini unelte cu comandă numerică cu calculator (CNC), procesul complex de 

prelucrare a lentilelor de ochelari, care cuprindele toate etapele, este prezentat prin următoare schemă 

funcțională, Figura 2.37.: 
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Fig.2.37. Schema funcțională a unei mașini unelte (MU) cu comandă numerică cu calculator (CNC): 

T - contor de energie cu contacte  electrice. 

Simbolizarea MU se realizează printr-o codificare alfanumerică ce cuprinde două grupe: 

a) o grupă de litere formată din inițialele denumirii MU; 
b) o grupă de cifre care indică parametri principali (dimensionali sau funcționali) ai MU. 

Uneori, grupa de litere se completează cu alte inițiale care evidențiază caracteristicile speciale ale MU.  

În alte cazuri se utilizează pictograme [17]  

 

Avantajele mașinilor unelte cu comandă numerică (CNC), sunt următoarele: 

a. scoaterea în exteriorul postului de lucru a sarcinilor legate de modelarea geometrică, 

cinematică şi tehnologică a procesului de prelucrare; 

b. reducerea timpilor pentru mersul în gol, prin realizarea în regim automat a secvenţelor 

procesului de prelucrare, prin punerea în poziţie de lucru a sculelor cu viteze de deplasare rapide, prin 

schimbarea automată a sculelor, prin schimbarea automată a vitezelor cu ajutorul sistemelor de comandă a 

motoarelor de acţionare; 

c. reducerea numărului de operaţii, care erau necesare pentru efectuarea de lucrări precise: 

trasare, utilizare de linete, eliminarea dispozitivelor de copiat; 

d. realizarea de suprafeţe complexe, prin deplasarea după mai multe axe simultan şi posibilitatea 

realizării de piese cu suprafeţe mult mai apropiate de necesităţile funcţionale; 

e. definirea condiţiilor optime de lucru, deoarece aceste maşini oferă posibilitatea de a face să 

varieze continuu viteza de lucru şi astfel, creşte durata de viaţă a sculelor; 

f. diminuarea gradului de implicare a factorului uman, prin creşterea gradului de automatizare a 

echipamentelor şi prin diminuarea sarcinilor de control, care sunt efectuate în timpul derulării operaţiilor de 

prelucrare, de echipamente speciale; 

g. posibilitatea de a asigura flexibilitatea în raport cu evoluţiile tehnice actuale în materie de 

moduri de schimbare a sculelor, de proiectare geometrică şi tehnologică sau de utilizarea unor sisteme de 

procesare a datelor CFAC (Concepţia Fabricaţiei Asistată de Calculator). 

h. integrarea echipamentelor periferice (dispozitive pentru măsurarea sculelor, manipulatoare, 

roboţi etc) sau integrarea MUCN (Maşini Unelte cu Comandă Numerică) în ansambluri automatizate (celule 

flexibile, linii de fabricaţie). 
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2.2.5. Analizarea documentaţiei tehnice specifice pentru Aparatele optico – mecanice 

În cazul aparatelor optico-mecanice la care mecanismul de amplificare este constituit din pârghii 

mecanice şi pârghii optice, au la bază proprietatea colimatorului de a transforma un fascicul de raze 

luminoase provenite de la o sursă aşezată în focarul lentilei, în raze paralele şi pe proprietatea unei oglinzi 

rotitoare de a abate razele incidente cu dublul unghiului de rotire al oglinzii. 

Pentru aparatele optico-mecanice, sursa S1 este constituită dintr-o scară gradată, iluminată, cu ± 100 

diviziuni, iar rotirea oglinzii G se produce datorită deplasării unei tije palpatoare Tp,  Figura 2.38. Pentru o 

deplasare “b” a tijei palpatoare, oglinda se roteşte cu unghiul β, iar imaginea S2  (scară gradată) se deplasează 

cu mărimea t, faţă de poziţia iniţială S1, când oglinda este în poziţie perpendiculară pe axa optică: 

 

Fig.2.38. Schema funcțională, optică a aparatelor optico – mecanice [119] 

 

2.2.5.1. Proiectorul - Epiproiectorul 

Proiectoarele sunt aparate optice care proiectează pe un ecran conturul mărit al măsurandului. Fiind 

prevăzut cu dispozitive de măsurare, poate efectua măsurări în coordonate polare şi rectangulare. Se 

utilizează atât în laboratoare de optăcă medicală, cât şi în ateliere pentru controlul filetelor, danturilor de roţi 

dinţate, profilelor, unghiurilor etc. O largă utilizare o au la verificarea elementelor de mecanică fină.  

Schema funcțională este prezentată în Figura 2.39: 

 

Fig.2.39. Schema funcțională optică unui proiector [247] 
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Altă de schemă funcțională, optică ale proiectorului sunt prezentată în Figura 2.40.: 

 

Fig.2.40. Schema funcțională optică a unui proiector cu raster” (placă din sticlă cu o rețea fină de linii 

compuse din puncte) [247]  
 

Schema de principiu a unui proiector digital, prezentată în Figura 2.41., este compusă dintr-un 

dispozitiv de iluminare (1), (2), (5), care trimite lumina telecentric asupra obiectivului O de mărime 2y. 

Obiectivul (7) formează imaginea de mărime 2y‟, cu centrul în O„ pe ecranul (11). Oglinzile (3), (6), (6‟), (9) 

şi (10) servesc la devierea fasciculului luminos. Diafragmele (o structură subțire opacă cu o deschidere în 

centrul său) (4) și (10), au rolul de a  opri trecerea luminii, cu excepția luminii care trece prin diafragmă. 

 

Fig.2.41. Schema de principiu, optică a proiectorului digital [40, 119] 
 

2.2.5.2. Frontifocometrul = Focimetru = Lensmetru 

Lensmetrul se folosește pentru determinarea puterii dioptrice la centrul lentilelor cu axe simetrice și 

astigmatice, precum și a combinatiilor, in intervalul +/- 25,00 dioptrii (dpt ); de asemenea, se pot determina 

direcțiile principale ale lentilelor astigmatice, precum și acțiunea prismatică intre 0 și 6,5 dpt și direcția bazei 

lentilelor prismatice. 

Puterea dioptrică a lentilei este corect măsurată atunci când testul se vede net, aceasta relevandu-se 

cu putere pe rigla gradată. Lentila este centrată atunci când axa optică a acesteia coincide cu axa optică a 

aparatului. Această poziție este obținută atunci când testul ocupă poziția în centrul reticulului ocularului. Cu 

ajutorul unui sistem cu tuș se vizualizează centrul, marcându-l pe lentilă. 
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Drumul razelor luminoase. Imaginea testului trebuie să se formeze la infinit pentru a putea fi văzută 

net prin luneta de vizare. Fără lentila de măsurat, condiția este indeplinită atunci când testul este în focarul 

colimatorului. 

Posibilitatea măsurării puterii dioptrice a lentilei se datorează construcției frontifocometrului care 

pune în coincidență focarul lentilei colimatoare, cu punctul de sprijin al lentilei de măsurat. Acest punct de 

sprijin nu este altul decat vârful dioptrului lentilei de măsurat [3].  

O reprezentare schematică a frontifocometrului/lensmetrului se prezintă în Figura 2.42, pentru care o 

schema de funcțională optică este prezentată în Figura 2.43. 

 

Fig.2.42. Reprezentarea diagramei schematice a opticii unui frontifocometrul/lensmetru radial [3] 

 

 

Fig.2.43. Schema de funcțională, optică a unui frontifocometru / lensmetru / focimetru [3, 54] 

 

 

2.2.5.3. Sferometrul  

Sferometrul este un aparat optico-mecanic, utilizat pentru măsurarea razei de curbură a lentilelor 

de ochelari, care este prevăzut cu un ceas comparator. Înainte de măsurare, cilindrul sferometric se pune pe o 

suprafață plană și ceasul comparator se reglează la “zero”. Cilindrul poate să fie mai mic, în funcție de 

diametrul lentilei de ochelari. În Figura 2.44., se prezintă schema de principiu, de măsurare a razei de 

curbură a lentilelor de ochelari, cu sferometrul. 
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Fig.2.44. Schema de principiu a sferometrului de măsurare a razei de curbură a suprafeței de refexie a 
unei oglinzi (lentile) (sunt indicate distanțele dintre acul indicator al comparatorului cu cadran și 

picioarele fixe ale barei.) [216] 

 

Raza de curbură principală într-un punct de pe o suprafață de reflexive, reprezintă valoarea obținută 

cu aparatura de măsurate pe arcul suprafeței de reflexive, care trece prin centrul acestei suprafețe paralel cu 

un segment și pe arcul perpendicular pe segmentul menționat. 

Principalele raze de curbură se măsoară în trei puncte situate cât mai aproape posibil de pozițiile 

aflate la o treime, o jumătate și două treimi din distanța în lungul arcului suprafeței de reflexie care trece prin 

centrul acestei suprafețe și paralel cu segmentul b sau din arcul care trece prin centrul suprafeței de reflexie și 

este perpendiculară pe acesta, în cazul în care arcul respectiv este mai lung. În cazul în care, datorită 

dimensiunilor suprafeței de reflexie, nu este posibil să se obțină măsurători în direcțiile corespunzătoare, 

serviciile tehnice responsabile de încercări pot să efectueze măsurători în punctul respectiv în două direcții 

perpendiculare cât mai apropiate posibil de cele descrise anterior [114, 196, 197].  

2.2.5.4. Interferometrul 

Intreferometrul este aparatul se utilizează verificarea razelor de curbură, ale suprafețelor polisate 

pentru precizii mari. 

Interferometria este o metodă extrem de precisă pentru măsurarea variaţiilor de lungime, a 

densităţilor materialelor transparente, a indicilor de refracţie şi a lungimilor de undă, care au legătură cu 

drumul optic al razelor de lumină care interferă.  

Ideea dispozitivelor interferometrice constă în obținerea unui fenomen de interferență, vizualizat de 

tabloul franjelor, prin suprapunerea a două sau mai multe fascicule coerente, separate inițial printr-un 

fascicul primar. Prin modificarea drumului optic al unui fascicul (rezultă prin variația distanței geometrice 

sau/și variația indicelui de refracție) se produce o deplasare globală a tabloului de franje care poate fi 

masurată, astfel încât se pot obține informații exacte privitoare la valorile indicilor de refracție și distanțelor 

împlicate în experiment. 
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Fig.2.45 Schema funcțională, optică a interferometrului Michelson, pentru măsurarea razei de curbură  
 a lentilelor de ochelari [91] 

 

Schema funcțională a interferometrul Michelson Figura 2.45., are ca parte principală funcțională o 

lamă transparentă, L, cu feţe plan-paralele, faţa AA‟ fiind semiargintată, astfel ca o rază de lumină ce cade pe 

această faţă este divizată în două raze de intensităţi egale, una care se reflectă, alta care este transmisă prin 

ea. Raza incidentă la 45
o 

pe lama L, provenită de la sursa S, se scindează în punctul B în două raze 

perpendiculare, o parte (1) reflectându-se, cealaltă (2) fiind transmisă prin faţa AA‟. După reflexiile pe 

oglinzile plane O1 şi O2 (plasate la incidenţă normală) razele (1) şi (2) suferă din nou un nou proces de 

scindare în punctul B, astfel încât razele (1‟) şi (2‟} se suprapun în câmpul optic al lunetei L. 

Lama L‟, identică cu lama L cu excepţia faptului că nu mai are nici o faţă argintată este introdusă în 

calea razei {2} pentru a compensa faptul că raza {1} străbate de două ori lama L.  

În acest fel, dacă distanţele BO1 şi BO2 sunt egale, drumurile optice ale celor două raze ajunse la 

lunetă sunt egale. Reflexia pe faţa AA‟ are însă loc pentru una din raze (2) cu salt de fază de π, pe când 

pentru cealaltă (1) saltul de fază nu are loc, aceasta venind dintr-un mediu mai dens. Ca urmare, în aceste 

condiţii, câmpul optic al lunetei va fi întunecat. Pentru a se observa franje de interferenţă, se poate proceda în 

două moduri:  

a. Oglinda O2 se deplasează paralel cu ea însăşi, deplasare foarte mică, reglabilă cu ajutorul unui 

şurub micrometric, caz în care se obţin franje circulare, localizate la infinit (inele Heidinger), stratul de aer 

dintre poziţia iniţială şi cea în care s-a deplasat oglinda O2 acţionând ca o lamă transparentă, cu feţe plan-

paralele;  

b. Oglinda O2 se roteşte cu un unghi foarte mic în jurul unei axe perpendiculare pe planul figurii, caz 

în care pana de aer dintre cele două poziţii ale oglinzii produce franje de egală grosime, localizate pe 

suprafaţa oglinzii. 

Oglinzile (O1, O2), sunt prevăzute stabilizat cu mecanisme de reglare fină a poziţiei  prin Luneta, sau 

o camera video liniară se înregistrarea distribuţia intensităţii lumini de interferență.  

2.2.5.5. Microscopul  

Microscopiul este un instrument optic care dă o imagine mult mărită a unui obiect, permiţând astfel 

distingerea detaliilor care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Din punct de vedere optic, Figura 2.46., 

microscopul este o asociaţie de două sisteme centrate, obiectivul un sistem convergent cu distanţă focală 

mică (câţiva milimetrii) şi ocularul de asemenea un sistem convergent cu distanţa focală mare (câţiva 

centimetrii).   
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Fig.2.46. Schema funcțională, optică pentru microscop [18, 211]  
 

Se consideră, atât obiectivul L' , cât şi ocularul L" ca fiind lentile subţiri. Obiectivul dă o imagine 

{A2B2} reală, mărită şi răsturnată a unui mic obiect {A1B1} aşezat între focarul obiectivului şi dublul 

distanţei lui focale (mai aproape de focar). Ocularul este aşezat în aşa fel încât imaginea dată de obiectiv să 

se formeze între ocular şi focarul ocularului. În felul acesta ocularul funcţionează ca o lupă şi dă o imagine 

virtuală mărită şi răsturnată {A3B3} faţă de obiectul {A1B1}. Pentru a vedea clar imaginea {A3B3} adică 

pentru a pune la punct microscopul, se deplasează ansamblul format din obiectiv şi ocular în raport cu 

obiectul {A1B1}, până când imaginea finală se formează între punctul proximum şi punctul remotum al 

ochiului. În cazul unui ochi normal, care vede la infinit fără acomodare, deplasarea microscopului se face în 

aşa fel încât imaginea {A2B2} dată de obiectiv să se formeze în focarul obiect al ocularului F1‟‟. 

 

2.2.6. Analizarea documentaţiei tehnice specifice pentru Echipamentele optometrice – 

oftalmice 

2.2.6.1. Oftalmoscopul  

Oftalmoscopul este un aparat optic care permite examinarea structurilor interne: observarea 

“fundului de ochi” iris, cristalin, retină, corp vitros și investigarea patologiei, examinarea corneei, camerei 

anterioare, cristalinului: depistarea defectelor de transparență ale ochiului, depistarea de corpuri străine, 

determinarea ametropiei.  

Funcționarea oftalmosciopului, se bazează prin proiectarea unui fascicul luminos și observarea zonei 

luminate după o axă cât mai apropiată de cea a fasciculului de iluminare. Fundul de ochi al pacientului este 

iluminat cu fasciculul luminos provenind de la sursa de lumină și deviat de oglindă. Astfel, iluminat fundul 

de ochi devine sursa luminoasă pentru observare. Ochiul pacientului servește în același timp de lupă pentru 

observarea fundului său de ochi. Ochiul pacientului și cel al  observatorului sunt corectați dacă este necesar, 

astfel încât cele două retine să fie conjugate. În acest fel, puterea lentilei de acomodare este aproximativ 

egală cu suma puterilor de refracție ale ochiului pacientului și cel al observatorului. Schemele de principiu, 

optice comparative pentru oftalmoscopul direct şi oftalmoscopul indirect sunt prezentate în Figura 2.47.: 
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(a) (b) 

Fig.2.47. Schema de principiu, optică a oftalmoscopului: (a) direct; (b) indirect [71] 

 

2.2.6.2. Retinofotul 

Retinofotul este un aparat optic, care serveşte la fotografierea fundului de ochi, importante pentru 

retinopatia diabetică şi alte afecţiuni retiniene, a cărui schemă de principiu, optică este prezentată în Figura 

2.48. 

Retinofotul realizează imagini ale retinei de o calitate excepţională (imagini de 12 megapixeli).  

Imaginile se pot transmite la un calculator care asigură stocarea, postprocesarea şi tipărirea. Imaginile retinei 

se pot lua sub unghiurile de 45º sau 20º. Procedura de luare a imaginilor este deosebit de facilă nefiind 

necesare abilităţi deosebite ale utilizatorului, aşa cum se întâmplă în cazul altor aparate. Reflexele corneene 

șiale  irisului sunt evitate prin separarea razelor paralele de observare și iluminare 

 

Fig.2.48. Schema de principiu, optică, a retinofotului[191] 
 

2.2.6.3. Stereomicroscopul 

Stereomicroscopul este folosit pentru a vizualiza obiecte opace. Deci, într-un astfel de scenariu de 

microscopie, lumina va trebui să vină de sus și să strălucească în jos pe eșantion (numită iluminare 

reflectorizantă). Stereomicroscoapele pot avea această iluminare asigurată în mai multe moduri, deoarece 

deschiderile obiectivului sunt mult mai mari decât cele ale unui microscop compus, deci se poate folosi o 

lumină inelară pentru a se atașa la obiectiv, o sursă de lumină încorporată în spatele obiectivului îndreptat 

spre probă, sau chiar un aparat complet separat, cum ar fi o cutie de iluminat cu atașamente de gât (gâturi 

flexibile care pot fi utilizate pentru a direcționa lumina în orice unghi dorit asupra probei). În continuare, 

lumina se reflectă în eșantion și în obiective. Obiectivele trec lumina prin prisma respectivă și până la 

oculare. Destul de simplu, doar sursa de lumină poate varia. Unele stereomicroscoape au chiar lumini de jos 

(luminii transmise) pentru a ajuta la vizualizarea marginilor unei probe sau chiar a unor probe translucide.  
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Se cunoaște faptul că, fiecare dintre cele două sisteme de microscoape stereo, tip greenough și cel cu 

obiectiv principal comun are avantajele sale. Mai exact, cu sistemul CMO Figura 2.49 (a), datorită 

designului optic, există o capacitate de mărire și rezoluție mult mai mare. Acest design este cel mai frecvent 

utilizat în aplicațiile de cercetare care necesită atât o mărire mai mare, cât și o rezoluție mai mare (NA) și are 

ca rezultat un câmp relativ plat și nu generează o imagine tridimensională pronunțată. 

Pentru sistemul Greenough, avantajul principal este că oferă o imagine tridimensională pronunțată și 

este foarte util pentru mărirea relativ scăzută și inspecția articolelor cu “adâncime”. Datorită designului “V” 

al căii optice Figura 2.49.(b), pe măsură ce mărirea crește, atât prin utilizarea lentilelor auxiliare, cât și a 

ocularelor cu mărire mai mare, există o divergență a punctului de pe subiect în care fiecare cale optică este 

focalizată și rezoluția. pare să se degradeze. Acesta este ceea ce limitează domeniul efectiv de mărire al 

acestui design la aproximativ 125x. 

 

Fig.2.49. Reprezentarea schematică comparativă a unui microscop stereo obișnuit, Common Main 

Objective (CMO), cu un Stereomicoscop Greenough:  (a) Stereomicoscop (CMO); b) Stereomicroscop 

Greenough [75, 155]  
 

Scheme de principiu, optice, ale stereomicroscopului sunt prezentate în Figura 2.50 

 

  
(a) (b) 

Fig.2.50. Schemă de principiu, optică, a stereomicroscopului: (a) Cu două obiective, două microscoape;   (b) 
Cu două obiective, două microscoape și camere video [58, 192] 
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2.2.6.4. Foropterul  

Foropterul un aparat optic utilizat pentru măsurarea distanței pupilare lentilelor de ochlari sferice, 

cilindrice, ax, cu cilindru in cruce 

Configurare Auto-Foropter. Săgeata roșie din diagrama schematică, schema de principiu optică, 

Figura 2.51., arată calea optică a luminii laser de 785 nm, care este utilizată pentru a detecta aberațiile 

frontului de undă care se reflectă din retină. Săgeata verde reprezintă linia de vedere a pacientului. Lentilele 

de refracție (trei la număr) reglabile sunt controlate de pompe cu membrană acționată de servomotor pentru 

a corecta erorile de vedere. Diafragma pompei este realizată din același PDMS (Polydimetihylsiloxan) ca 

membranele lentilei.  

HOE-uri (Hologramele - aurele). Ochiul este proiectat pe senzorul “Shack-Hartmann” folosind un 

telescop holografic bazat pe două lentile HOE cvasiconfocale. HOE-urile au fost fabricate intern ca o 

hologramă volumetrică înregistrată folosind un model interferometric de oglinzi sferice și colimate. 

Hologramele asigură o eficiență ridicată a difracției (DE> 95%) în lungimea de undă specifică și rămân 

transparente în alte lungimi de undă. Astfel, se permite vederea ca testul să fie clară în spectrul vizibil, în 

timp ce fasciculul sondei cu infraroșu pentru frontul de undă să fie deviat eficient de către senzorul “Shack-

Hartmann”. Pentru ca holograma să fie fără distorsiuni. lentilele care lucrează la 785 nm lungime de undă, 

trebuie să aibă aceeași lungime de undă ca cele ce sunt utilizate pentru înregistrare. Astfel, modelul de 

difracție în ieșirea holograma rămâne aceeași, independent de forma și lungimea de undă a fasciculului de 

citire. Ca urmare, holograma realizată într-un astfel de proces de copiere pe o fază de material (foto-polimer) 

reconstruiește un fascicul sferic, similar cu fasciculul inițial. 

 

Fig.2.51. Schema de principiu, optică a unui foropter portabil automat, 
pentru măsurarea erorii de refracție [4] 

 

2.2.6.5. Sinoptoforul 

Sinoptoforul este un echipament optometrico - oftalmic, de fapt un stereoscop care permite 

examinarea și tratamentul diverselor heteroforii, ai slăbirii amplitudinii de convergență relativă și tot felul de  

strabisme. 

Aparatul are în componență două colimatoare de construcție specială, corespunzatoare celor doi 

ochi, cu schema de principiu, optică, Figura 2.52. Fiecare ochi privește prin obiectivul colimatorului 

corespunzător, imaginea mirei test iluminată de sursa de lumină. Colimatoarele sunt montate pe brațe care se 

rotesc în jurul unor pivoți ale caror axe trebuie să treacă prin centrele de rotație ale globilor oculari. Distanța 
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dintre pivoți poate fi reglată precum și reazemul bărbiei pacientului, astfel încât axele optice ale celor două 

colimatoare să coincidă cu liniile de privire. Mirele, situate în planele focale ale colimatoarelor, pot fi 

schimbate. Axele optice ale obiectivelor se pot roti în plan vertival cu ± 30 
o
. Mirele test se pot roti şi se pot 

deplasa pe verticală. 

 

Fig.2.52. Schema de principiu, optică pentru sinoptofor [69] 
 

2.2.6.6. Autorefractokeratometru 

Metoda de măsurare se  numește keratometrie, care înseamnă măsurarea razelor de curbură ale 

suprafeței anterioare a corneei deci pentru determinarea curburii și a puterii de refracție cu ajutorul a două 

cercuri miră și 2 LED-uri. 

Autorefractometrul, instrumentul electronic de măsurare cu obiectiv pentru refracția oculară, sau 

refractometru automat, care este o “mașină” controlată de computer utilizată în timpul unei examinări 

oculare pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorii de refracție a unei persoane și a prescripției pentru 

ochelari sau lentile de contact. Acest lucru se realizează prin măsurarea modului în care lumina se schimbă 

pe măsură ce intră în ochiul unei persoane. 

Keratometrul manual de tip Bausch and Lomb, keratometru cu “o singură” poziție oferă citiri în 

formă dioptrică, care are la bază schema funcțională, optică, prezentată în Figura 2.53.: 

 

Fig.2.53. Schema funcțională, optică pentru refractometru manual [5, 78, 90]  
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2.2.6.7. Autorefractometru în infraroșu = Dioptron 

În cazul unui dioptron, tot un autorefractometru în inflaroșu a cărui funcționare se bazează pe 

netitatea = claritate imaginii pe retină a unui test și are schema funcțională, prezentată în Figura 2.54. 

Focarul imagine F1’ al lentilei este așezat în planul pupilei ochiului. Sursa de lumină poate fi o lampă 

convențională cu incandescență, având un filtru special Kodak, sau o diodă (LED). Ambele produc o 

emisiune cu maximul spectral în inflaroșu apropiat. Testul T1  este de fapt un cilindru rotitor cu fante de 

lățime egală. Imaginea se formează pe retină sau în vecinătatea acesteia. O parte din lumina care formează 

această imagine este reflectată de retină și formează o imagine conjugată T1’ pe mască. Masca are fante de 

aceeași mărime cu cele ale cilindrului. Cand T0‟ (test fixare) este net pe retină, T1‟ este în planul măștii și 

fantele din imaginea cilindrului coincid cu fantele din mască. Fotodetectorul primește maximum de lumină. 

Ordinatorul refractometrului controlează mișcarea lentilei L2  și a roții analizând semnalul primit de 

fotodetector. Se execută şase măsurători pentru alte meridiane și pentru aceasta ansamblul format de izvorul 

de inflaroșu, prismele din construcția aparatului și masca se rotesc și fantele sunt poziționate perpendicular 

pe oprentare meridianului studiat. Teoretic sunt suficiente trei măsuratori. Dioptronul face şase măsurători 

pentru a ameliora precizia de măsurare. Calculatorul analizează rezultatele și acestea sunt tipărite pe un 

tichet. 

 

Fig.2.54. Schema de funcțională , optică pentru Dioptron:  

F1‟ focar imagine;  Mască=disimulare;  L1 , L2 lentile [41, 110]  

 

 

2.2.7. Analizarea documentaţiei tehnice specifice pentru Instrumentele optice 

2.2.7.1. Luneta  

Luneta este un instrument optic utilizat pentru observarea obiectelor foarte îndepărtate. Formează 

imagine virtuală, dreaptă și mărită, conform schemei de principiu, optică, pentru lunetă, Figura 2.55. 

Obiectivul formează imagine reală și micșorată {A1 B1}. 

Ocularul formează imagine virtuală {A2 B2} și mărită a obiectului virtual {A1 B1}. 

 

Fig.2.55. Schema de principiu, optică, pentru lunetă [18] 
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2.2.7.2. Telescopul  

Telescopul este un instrument optic utilizat pentru observarea obiectelor îndepărtate. Formează 

imagine virtuală, mărită și răsturnată, conform schemei de principiu, optică, pentru telescop, Figura 2.56 (a). 

 

 
(a) (b) 

Fig.2.56. Scheme de principiu, optice comparative: (a) Telescop; (b) Comparație Telescop – 
Microscop [18]  

 

În Figura 2.56.(b) se prezintă comparativ schemele de principiu, optice, dintre telescop și 

microscop. 

 

2.2.7.3. Lupa 

Lupa este o lentilă convergentă de distanță focală mică și are schema de principiu optică prezentată 

în Figura 2.57. Obiectul se așază între focal și lupă. 

 α1 - unghiul de vedere optim a ochiului emetrop (25cm); 

 α2 - unghiul  sub care se vede abiectul prin lupă‟ 

 a - distanța ochi – lupă. 

 

Fig.2.57. Schema de principiu, optică, pentru lupă [18] 
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2.2.8. Instrumente de măsurare 

2.2.8.1. Optimetrul 

Optimetrul este aparatul măsoară dimensiunile exterioare ale lentilelor de ochelari, a cărei schemă 

de principiu este prezentată în Figura 2.58. Fasciculul de raze provenit de la o sursă exterioară este îndreptat 

asupra prismei cu reflexie (2) de către oglinda (1). Fasciculul de raze se reflectă în prisma cu reflexie totată 

(4), traversează obiectivul (5), se reflectă în oglinda (6).  

Fasciculul de raze reflectate traversează din nou obictivul (5), se reflectă în prisma (4) şi ajunge pe 

sticla mată cu fantă (3), unde se află indicele fix (7).  

Prin deplasarea axială a tijei palpatoare (8), faţă de piesa de măsurat (10), se imprimă oglinzii (6), o 

mişcare de rotaţie în jurul axei sale, iar fasciculul de raze reflectate îşi schimbă direcţia şi imaginea scării 

gradate se mişcă în sus şi în jos faţă de indicele fix. Imaginea scării gradate poate fi citită direct, cu ajutorul 

ocularului (9) sau prin intermediul unei prisme de reflexie poate fi proiectată pe un ecran de sticlă mată.   

 

Fig.2.58. Schema de principiu, optică a optimetrului [154] 
 

2.2.9. Scheme de montaj 

Schema de montaj trebuie să conţină toate aparatele de măsurat, aparatele auxiliare şi elementele 

constructive ale instalaţiei, sub formă de simboluri sau ca aparate-bloc. Legăturile dintre aparate trebuie 

reprezentate simplificat, dar clar.  

Schema de montaj conţine: simbolul aparatului, aparatul-bloc, schema funcţională.  

Simbolul aparatului reprezintă aparatul de măsurat, aparatul auxiliar sau un element constructiv 

reprezentat într-o formă simplifi cată sau printr-un semn normat (standardizat). Aparatul-bloc reprezintă un 

aparat de măsurat, aparat auxiliar sau element constructiv reprezentat grafic simplificat sub formă de 

dreptunghi, în interiorul căruia se desenează sau nu simbolul normat al aparatului [116].  

Schemele de montaj au un singur scop, asamblarea sau montarea corectă și eficientă a întregului 

sistem de funcționare din optica medicală. 

Desenul de ansamblu poate fi folosit şi ca documentaţie tehnică pentru montajul pieselor 

componente, la ansamble simple, cu dimensiuni reduse. Deasemenea, acesta poate servi ca desen explicativ 

pentru funcţionarea ansamblului, pentru catalog, pentru cartea maşinii etc. 
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Pentru desenele de montaj (de instalare), întocmite în vederea precizării datelor necesare pentru 

montarea (instalarea) produsului pe locul de utilizare şi pentru punerea sa în funcţiune, se admite 

reprezentarea componentelor în perspectivă, detaşate, în succesiunea şi poziţia de montare – demontare. În 

acest caz, poziţionarea este facultativă.  

Asamblarea este imbinarea a două sau mai multe piese definitive prelucrate, într-o anumit 

succesiune, astfel încât să formeze un produs finit, care să corespundă din punct de vedere finit scopului 

pentru care a fost proiectat. 

Procesul de asamblare reprezintă etapa finală a procesului tehnologic și este executat în general în 

aceea și întreprindere în care au fost executate piesele.  

În situații speciale, asamblarea (asamblarea parțială) se face la locul de utilizare a produsului.  

Procesul tehnologic de asamblare cuprinde totalitatea operațiilor de îmbinare a pieselor, verificare a 

poziției lor și recepția după asamblarea definitivă, având drept scop final obținerea unui produs care să 

corespundă în totalitate activității pentru care a fost proiectat. Exemple de asamblări sunt prezentate în 

Figura 2.59. 

   
(a) (b) (c) 

Fig.2.59. Exemple de asamblări: (a) Asamblare robinet; (b) Asamblare piatră abrazivă cu alezaj 
(diametrul alezajului este prea mare, se introduc bucşe din plumb sau material plastic); (c) Asamblare 

piatră abrazivă cu alezaj (diametrul alezajului este mai mic, nu se introduc pe ax forţat); 
1- piatra abrazivă; 2- șaibă; 3- piuliță [22, 32, 100] 

 

Un exemplu de schema generală de montaj pentru o mașină unealtă, este prezentată în Figura 

2.60: 

 

Fig.2.60. Schemă generală de montaj  a unei mașini unelte:   

M - mecanism; P - piesă; SA - subansamblu; A - ansamblu [22, 32] 
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Pentru un arc electric de curent continuu schema de montaj, arată ca în Figura 2.61. 

Un arc electric, se cunoaște că este o descărcare electrică continuă produsă într-un mediu gazos. Se 

poate produce prin apropierea unor cabluri de tensiune, deoarece prin acestea trece o tensiune care poate  

cauza acest fenomen.  

Arcul electric mai poate fi întâlnit chiar la aparatele de sudură (eventual sudarea unei balamale la 

ochelari). 

 

Fig.2.61. Schemă de montaj a unui arc electric [32]: 

 
 

Măsurarea puterii unei mașini unelte în curent continuun (c.c.) (de exemplu: mașina de șlefuit 

lentile) prin metoda indirectă, are schema de montaj din Figura 2.62 și comportă două variante pentru 

instalația de măsurare, în funcție de modul de legare a voltmetrului față de ampermetru și anume:  

 a) varianta “amonte”, când voltmetrul se leagă înaintea ampermetrului și măsoară atât 

tensiunea la bornele receptorului (G) cât și căderea de tensiune pe rezistența internă a ampermetrului (RA); 

 b) varianta “aval”, când voltmetrul se leagă după ampermetru și indicația (IA), a 

ampermetrului este suma dintre intensitatea (IG) a curentului de sarcină ce străbate receptorul (G) și 

intensitatea (IV = UV / R) a curentului ce străbate voltmetrul (V). U (tensiune) și I (curent) sunt indicațiile 

voltmetrului și ampermetrului. Se cunosc (RA) - rezistența internă a ampermetrului și (RV) - rezistența internă 

a voltmetrului. 

  
(a) (b) 

Fig.2.62. Schemă de montaj de măsurare a puterii în c.c. cu metoda indirectă a ampermetrului și 
voltmetrului: a) metoda amonte; b) metoda aval [56, 66]  

 

Pentru un  regulator de putere, potrivit pentru polizoare, lipire sau becuri, este ușor de asamblat cu 

propriile mâini, având schema de montaj din Figura 2.63. (a), iar pentru un întrerupător de exemplu la 

mașina de șlefuit, în Figura 2.63.(b).  

Pentru unitatea de întrerupere - pornire, care poate fi conectată la orice sculă electrică, proiectată 

pentru o tensiune alternativă de 220 volți, schema de montaj este prezentată în Figura 2.63 (c). Nu este 

necesară îndepărtarea separată a butonului de alimentare, instrumentul electric modificat este pornit cu o 
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cheie obișnuită. Circuitul poate fi instalat, atât în interiorul carcasei polizorului, cât și în spațiul cablului de 

alimentare într-o carcasă separată. Există și un simulator pentru a asigura legătura de alimentare. 

 

 

 
(a) (b) (c) 

Fig.2.63. Scheme montaj: (a)  Regulator de putere (R1 - resistor, resistance 4.7 kΩ; VR1 - trimmer, 500 

kΩ; C1 is a 0.1 μF x 400 V capacitor; DIAC - Diac (diodă semiconductoare) DB3; TRIAC - Triac (triodă 

pentru c.a.) BT-136/138); 
 (b) Întrerupător la mașina de șlefuit lentile (R1, R2 - rezistențe; L1, L2 bobine;  u - tensiune; i - curent); 

(c) Circuit electric de reglare a pornirii pentru polizoare mașina de șlefuit lentile (x - bobină; R1, R2 - 

rezistențe; C1, C2, C3 - condensatoare; XP1 - încărcător;  DA1-  frecvenţă variabilă; KP1 - comutator;      
GM1 -Triodă) [54, 66]  

 

 

2.3. Verificarea stării de funcţionare specifice echipamentelor 

“Nu primești ceea ce vrei, primești lucrul pentru care ai lucrat.”, Citapedia 

 

2.3.1. Noțiuni introductive 

În subcapitolul intitulat, “Verificarea stării de funcţionare specifice echipamentelor”: se descriu 

etape de verificare, caracteristici verificate, dispozitive şi aparate auxiliare de verificare, perioade de 

verificare, teste specifice [74, 157, 158]. 

Echipamentele utilizate în optica medicală trebuie să fie sigure și calitative. De aceea, acestea trebuie 

verificate în mod periodic. Se practică verificarea metrologică a echipamentelor. Însă s-a constatat faptul că 



171 

 

verificarea metrologică nu prevede verificări de securitate generală, de securitate electrică, de funcționalitate 

și de control al alarmelor și cel mai important - al performanțelor,  fapt ce nu garantează siguranța și calitatea 

actului medical.  

Pentru confirmarea siguranței echipamentelor, unele țări dezvoltate, inclusiv unele state membre ale 

UE, au implementat o altă procedură, și anume verificarea periodică prin încercări de laborator (de stat sau 

privat). Există și instituții medicale care practică același tip de verificări cu echipamentele de testare în 

cadrul laboratoarelor proprii, datorită faptului că aceste instituții dispun de resurse financiare și umane pentru 

dotarea acestor laboratoare  de optică medicală și competențe corespunzătoare pentru a efectua procedurile 

necesare. 

La montarea, exploatarea, verificarea şi repararea echipamentelor tehnice electrice, utilizate de 

tehnicianul optometrist vor fi respectate prevederile “Normelor generale de protecţie a muncii”, precum şi 

ale normelor specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale [248]. 

Echipament, reprezintă orice instrument, aparat, material sau alt articol-accesoriu, utilizat separat 

sau în combinaţie, inclusiv software-ul necesar funcţionării corespunzătoare a acestuia, destinat de 

producător să fie folosit pentru om în scop de:  

 - diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau ameliorare a unei afecţiuni 

oftalmologice;  

 - diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei leziuni 

sau a unei deficiențe de vedere (handicap vizual) oftalmologice;  

 - investigare, înlocuire sau modificare a anatomiei sau a unui proces vizual;  

 - control al concepţiei. 

Pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare cu echipamentele specifice utilizare în optica 

medicală este necesar ca tehnicianul optometrist să  respecte câteva cerințe: 

1. Să identifice starea tehnică a echipamentelor.  

 - Starea de funcţionare a echipamentelor şi dispozitivelor (aparatelor de măsură) este 

stabilită corect printr-o verificare atentă şi periodică a acestora, trimestrial, semestrial respectiv annual, 

conform normelor din cartea tehnică, a celor metrologice şi a normeloe de securitate a muncii. 

 - Reglajele efectuate înaintea începerii activităţii zilnice cu echipamentele şi dispozitivele 

din dotare oferă o diagnoză a duratelor de folosire şi întrerupere. 

2. Să regleze şi să remedieze echipamentele 

 - Echipamentele sunt reglate în funcţie de etapele de lucru. 

 - Reglarea atentă şi corectă asigură adaptarea echipamentelor şi a dispozitivelor la cerinţele 

tipurilor de măsuri şi operaţii de lucru.  

 - Reglările semnalează disfuncţionalităţile, care astfel sesizate oferă o intervenţie promptă 

pentru remediere.  

 - Reglările şi remedierile se fac încât să asigure precizia corectă în operaţiile cu 

echipamentele şi dispozitivele existente. 
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 - Reglările şi depanările se fac utilizând corect dispozitivele şi AMC-urile din dotare.  

3. Să asigure remedierea defectelor majore de către unităţile de service  

 Defectele majore sunt sesizate cu promptitudine unităţilor de service pentru remediere. 

Piesele şi subansamblurile defecte sunt identificate cu atenţie şi înlocuirea lor asigură funcţionarea 

echipamentelor la parametri optimi, conform specificaţiilor tehnice/metrologice. Sau, altfel spus se 

efectuează și o verificarea tehnică a acestora. 

Prin verificare tehnică se înţelege procesul de stabilire a stării tehnice a echipamentelor, maşinilor şi 

componentelor/subansamblurilor acestora, fară demontarea lor, acesta prezentând avantaje cu privire la 

operativitate, manoperă redusă şi timp de imobilizare redus. În cadrul metodologiei de întreţinere tehnică a 

maşinilor și echipamentele utilizate în optica medicală, verificarea urmăreşte, în general, elucidarea 

următoarelor astecte generale:  

 analiza şi stabilirea criteriilor de defectare şi a defecţiunilor maşinilor şi 

componentelor/subansamblurilor;  

 stabilirea metodelor şi mijloacelor de verificare cu ajutorul cărora să se poată trage concluzii asupra 

naturii şi cauzelor defecţiunilor;  

 anticiparea privind resursa tehnică remanentă de continuitate în funcţionare fară defecţiuni a 

maşinilor şi componentelor/subansamblurilor acestora.  

Verificarea tehnică permite stabilirea capacitătii de funcţionare a unui echipament, a maşinii, prin 

determinarea parametrilor tehnico-economici (puteri; forţe/momente; viteze/turaţii; presiuni, debite, 

consumuri de curent, productivităţi etc.), realizând aşa-numita verificare funcţională.  

Determinarea defecţiunilor mecanismelor maşinilor şi echipamentelor de lucru (jocurile din 

articulaţii, îmbinări, dereglări etc.) se numeşte verificare structurală.  

Stabilirea resursei tehnice remanente a maşinilor/echipamentelor, pentru punerea în evidenţă a 

posibilităţilor de continuitate în exploatare a acestora, se numeşte verificare de prognozare.  

Din punctul de vedere al perioadei de efectuare, verificarea poate fi planificată când se execută în 

mod periodic şi obligatoriu cu prilejul întreţinerilor tehnice periodice şi neplanificată, când se execută la 

apariţia defecţiunilor sau căderilor. În funcţie de amploarea analizelor ce urmează a fi efectuate, verificarea 

se poate realiza pe componente/subansambluri sau pe ansamblul maşinii. În Tabelul 2.14, sunt date tipurile, 

periodicitatea executării şi obiectivele urmărite la verificarea tehnică a maşinilor, echipamentelor. 

Tabel 2.14. Tipurile, periodicitatea executării şi obiectivele urmărite la verificarea tehnică a 

maşinilor / echipamentelor [74]. 

Nr.crt. 
Tipul  

verificării 

Perioada  

Verificării 
Obiectivele urmărite la verficare 

1 Funcţională 
La reducerea parametrilor 

funcţionali în exploatare  

Măsurarea parametrilor tehnico-economici ai 
maşini, echipamentului, punerea în evidenţă a 

cerinţelor de reglare sau evidenţiere a defectelor 

2 Structurală 
La întreţinerile tehnice 

periodice 

Analiza stării tehnice şi punerea în evidenţă a 

defecţiunilor componentelor/subansamblurilor 
maşinii și a echipamentelor 

3 
De 

prognozare 

La revizia tehnică;  

La lucrările de reparaţii 
curente  

Determinarea resursei tehnice remanente a maşinii, 

a echipamenului sau a 

componentelor/subansamblurilor acesteia, 
necesitatea şi aprecierea volumului lucrărilor de 

reparaţii curente  
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Metodele utilizare pentru verificarea echipamentelor mașinilor sunt prezentate în Tabelul 2.15 : 

Tabel 2.15. Metodele utilizare pentru verificarea echipamentelor mașinilor [65, 74]  

Metode de verificare 

Directe Indirecte 

Cu organele de simț 
Cu echipamente de control 
al mașinii/echipamentului 

Cu echipamente de control 
Auxiliare 

Vizual 
Auditiv 

Tactil 

Mecanice  

Electrice 

Electronice  
Informatice 

Mecanice  

Electrice 

Electronice  
Informatice 

 

Starea echipamentului de lucru este verificată și zilnic cu atenţie. Echipamentul de lucru este oprit cu 

promptitudine dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare. Deficienţele minore sunt remediate 

cu promptitudine. Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate cu discernământ în vederea înlocuirii / 

reparării.  

Etapele parcurse la verificarea tehnică a componentelor şi mecanismelor maşinilor/echipamentelor  

se pot urmări din Tabelul 2.16.: 

Tabel 2.16. Etapele parcurse la verificarea tehnică a componentelor şi mecanismelor 

maşinilor/echipamentelor [74]  

Nr. 

crt. 

Etapele și activitațile verificării tehnice 

Etapa pregătitoare Etapa de lucru efectivă Etapa de închidere 

1 Curățare și spălare Stabilirea regimului de lucru 
Recomandări pentru înlăturarea  

și prevenirea defecțiunilor 

2 

Montarea aparatelor și a 

dipozitivelor de măsură și 
control 

Măsurarea parametrilor 

funcționali și de exploatare 

Prognozarea resursei tehnice 

Remanente 

 

Complexitatea activităţilor executate la întreţinerea şi verificarea tehnică în condiţii de calitate, cu 

timpi de imobilizare cât mai reduşi şi cu cheltuieli minime, impune o organizare fundamentată a lucrărilor, 

asigurarea cu materiale, unelte, aparatură şi dispozitive de masură şi reglare şi în mod deosebit, executarea la 

timp a acestora.  

Una din trăsăturile distinctive ale abordării verificării tehnice este că aceasta cere operatorului 

(tehnicianului optometrist), cel care efectuează măsurările să-şi folosească imaginaţia creatoare dincolo de 

limitele în care este obişnuit să lucreze, concepând variante de abordare a problemelor, respectând diferite 

scheme logice, un exemplu fiind prezentat în schema din Figura 2.64:  



174 

 

 

Fig.2.64. Exemplu de shemă privind variante de abordare a problemelor pentru întreţinerea şi  

verificarea tehnică a echipamentelor speciale, utilizate de tehnicanul optometrist [74] 
 

Fie că este vorba de mașinile / echipamnetele utilizate în procesul prelucrare a conturului lentilelor 

de ochelari sau la montarea ochelarilor, fie că este vorba de aparatura optică medicală, tehnicianul 

optometrist are obligația de a efectua: 

Operațiuni generale de verificare: 

1. Curățarea părților componente ale mașinilor / echipamentelor; 

2. Controlul și reglarea parametrică a mașinilor / echipamentelor; 

3. Înlocuirea părților componente pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic (diferite 

kituri). 

 

Operațiuni mecanice de verificare: 

1. Verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; 

2. Eliminarea jocurilor la părțile mecanice; 

3. Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; 

4. Verificarea componentelor cu acțiune pneumatică și instalațiile aferente (dacă este cazul). 

 

Operațiuni de verificare  la partea electrică și electronică : 

1. Verificarea tensiunilor de alimentare; 

2. Verificarea conexiunilor electrice;  
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3. Verificarea cablurilor de masă; 

4. Curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componenete; 

5. Verificarea funcționării driverelor și a componentelor cu acționare motorizată; 

6. Verificarea ventilatoarelor, pompelor (unde este cazul);  

7. Operațiuni de securitate pentru echipamentele optico-mecanice, optometrice - oftalmice și optice; 

8. Verificarea valorilor curenților de scurgere și încadrarea în valorile admise.   

 

Procedura de verificări periodice prin încercări de laborator prevede următoarele acțiuni:  

1) Evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;  

2) Evaluarea parametrilor definitorii de performanță prin examinare și testare;  

3) Verificarea îndeplinirii setului de criterii acceptabile pentru dispozitivul medical/echipamentul 

(valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);  

4) Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și 

testărilor, în cazul în care echipamentul nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel 

puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanță se situează în 

apropierea limitelor specifice admise;  

5) Emiterea unui aviz de verificare periodică, în baza căruia echipamentul poate fi utilizat. Procedura 

de încercări nu prevede aplicarea metodei distructive de testare. Tehnicianul optometrist trebuie să asigure 

implementarea acestor verificări periodice, conform orarului elaborat în prealabil. 

Controlul prin verificare periodică a echipamentelor se efectuează de un organism independent de 

producător, utilizator sau de cel care asigură mentenanţa echipamentului.  

Controlul prin verificare periodică a echipamentelor nu se referă la activitatea de verificare prestată 

de unităţile de tehnică medicală avizate pentru prestarea activităţii de reparare, mentenanţă/punere în 

funcţiune/instalare echipamente. 

Se urmărește corelarea aparatului de măsură cu mărimea de măsurat și cu domeniul de variaţie al 

mărimii de măsurat. 

Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de măsură, se face în conformitate cu cartea tehnică şi 

normele de securitate a muncii. 

6) Măsurarea şi interpretarea rezultatelor măsurării reprezintă fazele de evaluare (cantitativă) a 

calităţii pieselor prelucrate, a ansamblurilor şi a maşinilor utilizate de tehnicianul optometrist, ca întreg. 

Ambele operaţii (faze) implică responsabilitate, pentru că o situaţie reală, la o dată ulterioară celei în care    

s-au efectuat şi consemnat rezultatele verificărilor în documente tehnice, întărite prin semnătură (uneori şi 

ştampilă), în care se constată diferenţe semnificative (în sens negativ, adică abateri mai mari), poate 

conduce la: 

 a. apariţia unor probleme tehnice ulterioare, cauzatoare de consumuri suplimentare de timp 

(manoperă, maşină, echipament), energie şi în final, la costuri suplimentare, întârzieri la livrare etc; 
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 b. diferenţele dintre “calitatea” consemnată în documentele de certificare a calităţii şi 

“problemele” constatate ulterior pot genera litigii între beneficiari și producători, litigii materiale, financiare 

şi chiar juridice. 

NOTĂ: “Cartea maşinii conţine indicaţii asupra caracteristicilor şi performanţelor produsului, 

precum şi asupra modului de exploatare şi întreţinere economică a acestuia. În acest scop, cartea maşinii 

cuprinde”: 

1. Caracteristicile tehnice;  

2. Performanţe, gabarit, greutate; 

3. Condiţii de funcţionare; 

4. Datele tehnice şi desenul fundaţiei (unde este cazul); 

5. Condiţiile de transportare, de asamblare, descărcare, de aşezare şi fixare pe fundaţie; 

6. Modul de mânuire, exploatare şi întreţinere. 

Instrucţiunile pentru exploatare şi cartea maşinii pot constitui un singur document. 

 

2.3.2. Reguli recomandate la efectuarea verificărilor 

La efectuarea măsurărilor, la verificarea echipamentelor, a mașinilor utilizate de tehnicianul 

optometrist, a ansamblurilor componente sau a pieselor prelucrate pe echipamentele corespunzătoare, trebuie 

să se respecte o serie de reguli:  

1. Operatorul, cel care efectuează măsurările, trebuie să ştie, să cunoască foarte exact parametrii, 

mărimile pe care urmează să le măsoare (definiţii, reprezentări grafice, notaţii etc) și să fie exigent așa după 

cum se cere în documentaţia de execuţie ! 

2. Să ştie unităţile de măsură ale abaterilor tolerate, domeniul lor de variaţie şi să aleagă 

aparatura corespunzătoare (dacă aceasta nu este specificată în procedurile de lucru) pentru etalonare, 

măsurare; 

3. Să ştie şi să respecte procedura de verificare şi condiţiile de efectuare a măsurării: condiţii de 

mediu, starea piesei sau a echipamentelor/mașinilor utilizate; 

4. Dacă beneficiarul, echipa tehnică a producătorului solicită o anumită ordine a efectuării 

verificărilor, aceasta va fi respectată de cel care verifică mașina sau echipamentul; 

5. Din practică, rezultă că anumite verificări trebuie să “fie legate”, adică acestea trebuie să fie 

efectuate una după alta, fără pauze, în afara celor necesare montării aparatelor şi mijloacelor de măsurare. 

Aceste verificări au în vedere faptul că la încălzirea lagărelor arborelui principal de la mașina de prelucrare a 

conturului  lentilelor de ochelari, poziţia axei acestuia se modifică.  

Sunt influenţate astfel: 

 - poziţia sa faţă de ansamblurile mobile ale mașinii de prelucrare contur; 

 - bătăie radială şi axială. 
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Pe parcursul activităţii profesionale s-a constatat cazuri în care, din cauza indisciplinei tehnologice, 

echipa responsabilă cu montarea şi reglarea echipamentelor / mașinilor ştie că nu pot fi satisfăcute simultan 

două tipuri de condiţii: 

 - temperatura maximă a lagărului arborelui principal al mașinilor de prelucrare  contur  

lentile de ochelari (prin rotirea la o turaţie convenită cu beneficiarul sau în conformitate cu procedurile 

producătorului); 

 - poziţia axei arborelui principal în raport cu alte elemente ale mașinilor de prelucrare contur 

lentile de ochelari. Din acest motiv, cele două tipuri de verificări nu se efectuează succesiv. Se produce, din 

diverse motive, o întrerupere a activităţii de verificare în prezenţa celui interesat de calitatea maşinii 

(reprezentant al beneficiarului, reprezentant neutru) şi se modifică reglaje ale lagărului arborelui principal. 

Dacă “problema (frauda)” este descoperită la beneficiar, de exemplu, furnizorul maşinii trebuie să remedieze 

defecţiunea, cu consecinţele de rigoare: întârzierea punerii în funcţiune, eventuale penalizări, neîncredere în 

furnizor, afectarea imaginii acestuia cu consecinţe asupra relaţiilor ulterioare cu beneficiarul în cauză şi prin 

circulaţia informaţiei şi cu alţi potenţiali clienţi ! 

6. Consemnarea unor date indiferent de formatul, formularul pe care se înregistrează rezultatele 

verificării (indiferent de tipul acesteia). Este util să se consemneze şi următoarele informaţii: 

 - data efectuării verificării; 

 - date privind mediul înconjurător din incinta în care se fac măsurările, verificările (în 

special temperatura); 

 - temperatura unui punct reprezentativ (nominalizat) al maşinii /echipamentului; 

 - aparatura utilizată (tip, clasă de precizie, producător etc); 

 - datele de identificare a persoanei care a efectuat verificarea etc. 

7. Crearea, întreţinerea (actualizarea) unor bănci de date (parolate), pentru uzul persoanelor 

autorizate, care să cuprindă “istoricul” realizărilor: 

 - pe tipuri de echipamente; 

 - pe tipuri de verificări; 

 - pe tipuri de piese prelucrate (lentile, rame etc). 

 

2.3.3. Reguli privind folosirea unor aparate de măsurare şi control 

Obţinerea unor rezultate corecte privind abaterile maşinilor/echipamente utilizate este condiţionată 

de cunoaşterea şi respectarea unor reguli la utilizarea diferitelor aparate de măsurare [194,195]. 

1. Nivela (indiferent de tip) 

a. La amplasarea pe o suprafaţă de referinţă (masă de verificare, riglă de verificare) nivela nu 

trebuie să oscileze la apăsare, ca dovadă a faptului că aceasta nu are suprafaţa de reazem răsucită, uzată 

neuniform, lovită; în caz contrar, nivela trebuie recondiţionată; 
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b. Verificarea nivelei: la întoarcerea cu 180° şi amplasarea ei, teoretică, în exact acelaşi loc pe 

suprafaţa de referinţă, indicaţia trebuie să fie aceeaşi; dacă nu, nivela trebuie dusă la 

verificare/recondiţionare; 

c. Nivela nu trebuie ţinută în mână pentru că se încălzeşte cel puţin una din laturi sau local (zona 

ţinută în mână) şi se alterează rezultatele măsurării; dacă nivela nu are un “mâner” din material izolant 

(lemn, plastic), cel ce efectuează verificarea trebuie să aibă mănuşă izolantă (de obicei bumbac); 

d. Suprafaţa de contact a nivelei şi cea verificată trebuie să fie foarte bine curăţate înainte de 

verificare: orice impuritate solidă aflată sub suprafaţa de contact a nivelei influenţează negativ rezultatul 

verificării;  

e. Trebuie ţinut cont permanent de sensul abaterii, care trebuie considerat pe întreaga durată a 

verificării şi prelucrării datelor; 

f. Nivela nu poate fi folosită la verificarea unui obiect aflat în mişcare, ci doar în stare de repaos; 

indiferent de tip (cu bulă, electronică) există un timp necesar stabilizării elementului sensibil; 

g. O suprafaţă influenţată de surse exterioare de căldură (raze de soare, aeroterme etc) nu trebuie 

verificată, deoarece aceste surse de căldură o deformează; 

h. O nivelă cu defecţiuni (vezi punctele, a. şi b. de mai sus) nu trebuie folosită: nivela trebuie 

verificată metrologic şi recondiţionată (reparată). 

2. Comparatorul cu cadran 

Regulile de mai jos se aplică, respectând anumite particularităţi constructive şi de funcţionare, 

oricărui tip de comparator. 

a. Trebuie asigurată o fixare suficient de rigidă a comparatorului în suport: 

 - dacă bucşa de ghidare a tijei comparatorului (cu care se fixează acesta în suport) este prea 

strânsă, aceasta din urmă se poate bloca; anumite comparatoare au zona de fixare distinctă faţă de palpator şi 

acest pericol nu există; 

 - dacă nu se asigură o strângere suficientă a comparatorului apar jocuri, histerezis, care 

denaturează rezultatul măsurării. 

b. Se verifică repetabilitatea citirii astfel: 

 - pe suprafaţa de măsurat, prin ridicarea uşoară a tijei şi eliberarea ei până la contactul cu 

suprafaţa de măsurat; 

 - cu cală plan-paralelă, introdusă şi scoasă succesiv de mai multe ori, între suprafaţa de 

măsurat şi palpatorul comparatorului; 

 - prin apăsare uşoară pe comparatorul al cărui palpator este în contact cu suprafaţa de 

măsurat. 

La toate aceste verificări, indicatorul comparatorului trebuie să revină, după îndepărtarea elementului 

“perturbator” la valoarea prereglată. 

c. Tija comparatorului trebuie să fie perpendiculară pe suprafaţa de verificat, în două planuri 

perpendiculare; 
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d. Măsurările trebuie să se facă la o preîncărcare minimă a arcului (în zona de liniaritate a 

caracteristicii acestuia). Se va ţine cont de plaja posibilă de variaţie a abaterii măsurate; 

e. La comparatoarele cu pârghie (tijă reglabilă) tija trebuie să fie la 0° sau la 90°; valori intermediare 

ale poziţiei tijei introduc erori (proiecţia vectorului eroare pe o direcţie perpendiculară pe suprafaţa de 

măsurat); 

f. La verificarea unor suprafeţe cu erori micro/macrogeometrice, care pot influenţa rezultatul 

verificării (rugozitate, ondulaţii, lovituri/deformaţii locale etc.), între palpatorul tijei şi suprafaţă se foloseşte 

o cală plan-paralelă (aceeaşi pe toată durata verificării); 

g. Trebuie respectate regulile de verificare metrologică a comparatorului, indiferent de tipul acestuia. 

3. Cale plan-paralele 

a. Înainte de utilizare acestea trebuie să fie bine curăţate, să nu aibă urme de rugină, lovituri etc.; 

b. După utilizare calele trebuie să fie protejate cu vaselină neutră (siliconică), curată, fără apă etc.; 

c. Cel mai bun mijloc de curăţare este mâna, cu condiţia ca aceasta să fie curată; 

d. La realizarea (compunerea) blocului de cale se recomandă utilizarea unui număr minim de cale; 

e. Regula de construcţie a unui bloc de cale. 

(Exemplu: Trebuie măsurată cota 35,236 mm, fie aceasta este “cota zero” sau referinţă pentru 

verificarea variaţiei cu un comparator cu cadran, fie trebuie etalonat un pasametru pentru verificarea unui 

arbore: 

 - se începe cu cala cea mai mică având ultima cifră însemnătoare egală cu ultima cifră 

însemnătoare a cotei de măsurat; acesta este 1,006 mm; 

 - se adaugă cala cea mai mică cu a doua cifră însemnătoare după virgulă egală cu a doua 

cifră însemnătoare, de la dreapta la stânga, a cotei de măsurat; aceasta este 1,03 mm; 

  -se continuă cu cala cea mai mică cu prima cifră însemnătoare după virgulă egală cu prima 

cifră însemnătoare după virgulă a cotei de măsurat; aceasta este 1,2mm; 

 - suma acestor cale va fi 1,006+1,03+1,2=3,236mm. 

Următoarele cale alese din trusa de cale vor fi: 2mm şi 30mm. 

În total se obţine un bloc de cale cu înălţimea/grosimea de 3,236+2+30=35,236mm ) 

f. Se recomandă ca blocul de cale: 

 - să fie manipulat cu un cleşte special (din lemn moale) sau cu mănuşi de bumbac curate; 

 - calele să fie menţinute, împreună cu aparatul de etalonat şi cu obiectul de verificat/măsurat, 

la aceeaşi temperatură min. 4-8 ore (în funcţie de masa piesei); 

 - menţinerea un timp mai îndelungat în mână a calelor, chiar şi numai în perioada de cali-

brare a altor aparate, conduce la obţinerea unor rezultate eronate. De reţinut faptul că temperatura corpului 

uman (şi a mâinii) este de cca. 37°C, iar coeficientul de dilatare termică a blocului de cale (din oţel) este de 

10,5-11,5μm/m,°C. Acestea sunt cauza multor erori de măsurare; 
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g. Trebuie respectate regulile de verificare metrologică.  

4. Dorn de verificare 

(Pentru măsurarea alezajelor de înaltă precizie, cu auto-centrare, care permite calibrarea statică și 

dinamică. Alezajul este o suprafață interioare cilindrică sau conică). 

Ţinând cont de erorile proprii ale dornului de verificare: 

 - abatere de formă: circularitate, cilindricitate; 

 - abatere de poziţie: coaxialitatea dintre suprafaţa de prindere/fixare şi cea activă (utilizată 

pentru a materializa o axă, o direcţie), o verificare corectă cu dornul se face (în cel puţin) două faze: 

  - cu dornul fixat în orice poziţie; 

  - cu dornul rotit cu 180° faţă de prima poziţie (mai rar în patru poziţii la 90° una faţă 

de alta). 

Se consemnează la fiecare măsurare abaterile, iar eroarea obiectului de măsurat va fi egală cu media 

citirilor. 

NOTĂ: “Trebuie luat în considerare şi sensul abaterilor.”  

Sfaturi utile: 

a. După utilizare, dornurile se curăţă atent şi se protejează cu vaselină neutră (siliconică), pe toate 

suprafeţele; 

b. Dornurile trebuie păstrate pe rastele de lemn moale, în poziţie verticală sau, cel mult, înclinate la 

15° faţă de verticală; 

c. Periodic trebuie verificată coaxialitatea dintre suprafaţa de fixare şi cea activă (între vârfuri, ca 

bătaie radială) şi cilindricitatea zonei active. 

5. Rigla de verificare 

Pentru a elimina erorile proprii (în special paralelismul dintre suprafaţa activă şi cea de reazem) se 

recomandă efectuarea verificărilor astfel: 

a. Se utilizează oricare din suprafeţele active şi se realizează alinierea riglei în conformitate cu 

procedura (metoda) de lucru corespunzătoare; 

b. Se repetă verificarea, utilizând aceeaşi suprafaţă activă (menţinând sistemul de rezemare 

anterior), dar se inversează poziţia capetelor riglei; 

c. Se roteşte rigla cu 180° (se utilizează cealaltă faţă activă) şi se repetă verificarea; 

d. Se roteşte rigla cu capetele în poziţia iniţilă şi se repetă verificarea. 

Rezultă un set de două sau patru verificări. 

Rezultatul consemnat al verificării va fi media aritmetică a celor două/patru seturi de măsurări. În 

toate cazurile trebuie să se ţină seama de sensul abaterilor. 
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NOTĂ: “Sensul abaterii consemnate va fi foarte util la evaluarea echipamentului (sau a piesei, ansamblului 

verificat), în special dacă, în conformitate cu documentaţia tehnică, se impune ca abaterea să fie orientată 

numai într-un anumit sens.” 

La orice verificare, rezemarea se face în “punctele Airy” (la 2/9 din capetele lungimii active a riglei, 

indiferent pe ce lungime se face măsurarea). Dacă suprafeţele active sunt finisate prin răzuire, eliminarea 

“accidentelor” microgeometrice se face prin interpunerea între palpatorul comparatorului şi suprafaţa activă a 

riglei a unei cale plan-paralele, aceeaşi pe tot parcursul verificării. 

e. Pentru corectitudinea rezultatelor verificărilor se recomandă evitarea unei zone de cca. 6mm de la 

capetele oricărei rigle de verificare (din cauza unor erori de prelucrare dinamice, greu sau imposibil de 

evitat). 

Sfaturi utile: 

a. Păstrarea riglelor: acestea trebuie să fie curate, să fie protejate cu un strat subţire de ulei/vaselină 

neutră, rezemate fie pe “punctele Airy”, fie agăţate, fie rezemate înclinat la max. 15° faţă de verticală; 

b. Verificarea riglelor: 

 - înainte de utilizare se aşază rigla pe o masă de verificare şi la apăsarea pe capete sau pe 

marginile feţei active, aceasta nu trebuie să oscileze; 

 - periodic (sau conform normelor metrologice/procedurilor) se verifică parametrii toleraţi 

şi,dacă este nevoie, se corectează erorile; 

c. După orice verificare internă/metrologică trebuie elaborat un certificat de calitate (sau un 

document echivalent), din care să rezulte, cel puţin, erorile de rectilinitate ale suprafeţelor active şi de 

paralelism ale acestora. 

6. Echer de verificare 

Pentru o măsurare precisă, corectă a maşinii-unelte se recomandă efectuarea verificării cu echerul 

(indiferent dacă acesta este cu talpă/braţe sau cilindric) în două poziţii, cu întoarcere la 180°. 

a. Eroarea echipamentelor va fi egală cu semisuma citirilor cu echerul în cele două poziţii; 

b. Eroarea de perpendicularitate a echerului este egală cu semidiferenţa citirilor cu echerul în cele 

două poziţii. 

NOTĂ: “La verificarea cu echerul trebuie să se ţină seama de sensul, orientarea abaterii, în mod special 

atunci când în documentaţia tehnică se admite ca abaterea să fie orientată doar într-un anumit sens (de 

exemplu, doar în sus).” 

Sfaturi utile: 

a. La verificarea cu un echer cilindric este mai corectă (şi mai precisă) verificarea cu un comparator 

plan (cu palpator taler), sau se poate desface extremitatea sferică a tijei palpatorului comparatorului; 

b. Păstrarea echerelor: 

- acestea trebuie să fie curăţate după fiecare utilizare şi apoi să fie protejate cu ulei/vaselină  

neutră (siliconică); 

 - echerele se păstrează în poziţie verticală şi,dacă este posibil, în cutii de lemn speciale; 



182 

 

c. A se feri echerele de lovituri, în mod special suprafaţa de rezemare: orice denivelare produsă pe 

aceasta afectează mult (înrăutăţeşte) rezultatul verificării. 

7. Șubler gradat 

Pentru a elimina erorile proprii (în special distanța între două planuri sau profunzimea unei găuri) se 

recomandă efectuarea verificărilor astfel: 

a. Se deplasează vernierul numai după deblocarea șurubului de fixare; 

b. Se mențin curate toate suprafețele de măsurarea și corpul șublerului; 

c. Se verifică dacă vernierul se deplasează ușor și dacă fălcile se închid corect; 

d. Se slăbește șurubul de deblocare; 

e. Se deplasează vernierul și se măsoară cota, folosind una dinter metodele de utilizare (la interior, la 

exterior, la adâncime, în trepte); 

f. Se aplică o forță moderată asupra vernierului pentru a menține în contact suprafețele de măsurat 

ale șublerului cu suprafețele piesei; 

g. Se fixează vernierul cu șurubul de blocare și se citește cota; 

h. Dacă temperatura piesei diferă de eca a șublerului cu mai mult de 3 
o
C, pot apărea erori de 

măsură. 

Sfaturi utile: 

a. Corpul șublerului se curăță, înainte de folosire; 

b. Șublerul se păstrează curat și uscat și se ține departe de lichidele corosive; 

c. Fețele șublerului trebuie curățate cu grijă cu o țesătură de bumbac cu substanțe speciale și nu cu 

substatnșe abrazive; 

d. Șublerul se păstrează în casetele de plastic originale, ferit de temperatură mai mare de 50 
o
C și 

umiditate peste 80%; 

e. Precizia șublerului este afectată dacă șublerul este lovi, deformat, uzat sau murdar. 

8. Micrometrul 

Regulile prezentate în continuare se aplică, respectând anumite particularităţi constructive şi de 

funcţionare, oricărui tip de micrometru: 

a. Dimensiunea măsurată cu micometrul se citește în punctul de intersecție dintre linia generatoare 

trasată pe cilindrul gradat și marginea tamburului. Pe cilindru se citesc dimensiunile din 0,5 în 0,5 mm, la 

care se adaugă sutimile de milimetru citite pe tambur, în două moduri de pricipale; 

b. Metoda relativă. Acesta presupune măsurarea diferitelor obiecte și limite care sunt situate aproape 

de partea măsurată, dimensiunile cărora urmează a fi apoi calculate prin intermediul unor calcule 

matematice; 
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c. Metoda absolută. În acest caz, măsurarea se efectuează prin aplicarea conectorului micrometric 

direct la obiectul care urmează să fie măsurat. Pentru a fixa piesa care trebuie măsurată, sunt plasate cleme 

speciale, pe care le are dispozitivul. După aceea, dimensiunile acestui obiect se citesc din cântare, care se află 

pe maneta dispozitivului. 

Sfaturi utile: 

a. Înainte de a începe să se utilizeze un micrometru, este necesar să se acorde timp dispozitivului, 

pentru a avea aceași temperatur (de regulă, durează aproximativ trei ore). 

b. Este necesar să se pregătească micrometrul și să se ajusteze pentru a evita erorile în timpul 

calculării dimensiunilor, după cum urmează: 

  - În primul rând, se verifică rezistența atașamentului călcâiului; 

  - De asemenea, se verifică rigiditatea tulpinii micrometrului;  

  - Toate elementele structurale ale dispozitivului trebuie șterse cu o cârpă moale; 

  - Apoi trebuie să se verifice datele “nul”. În acest scop aceste conectează șurubul dispozitivului și 

partea superioară a călcâiului, astfel încât să fie câteva clicuri (trei, până la cinci clicuri) ale clichetului. 

Dacă totul se face corect, citirile micrometrice ar trebui să fie la nivelul de 0,00. 

După terminarea verificării și a sarcinilor de lucru, se vor efectua următoarele operaţii:  

- decuplarea sursei de alimentare;  

- desfacerea legăturilor electrice;  

- aranjarea conductoarelor;  

- oprirea aparatelor de măsură;  

- aranjarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor, folosite. 

Exemple de etape pentru diferite categorii de Mașini și utilaje: 

1. Mașini de prelucrare / șlefuire contur lentile și rame ochelari, Figura 2.65.: 

 Se verifică dacă este conectat la priza de perete, cablul de alimentare al aparatului. 

 Se verifică dacă clemele furtunului din jurul capetelor furtunului de alimentare cu apă sunt 

strânse corespunzător. 

 Se verifică dacă robinetul de apă principal este pornit, dacă se utilizează alimentarea directă cu 

apă. 

 Se verifică dacă sistemul de recirculare este conectat corespunzător. 

 Se verifică dimensiunea și amplasarea axei primului obiectiv = lentilă ochelari. 

 Se așează obiectivul = lentila de ochelari, tăiat în cadrul/rama ochelarilor pentru a verifica 

dimensiunea. 

 Se așează din nou obiectivul blocat în adaptorul suportului, se verifică orientarea obiectivului cu 

referința. 



184 

 

 

Fig.2.65. Mașina de prelucrare /șlefuire contur lentile și rame ochelari [183]  
 

2. Mașini de găurit lentile și rame ochelari, Figura 2.66.: 

 Se verifică toate instructiunile și etichetele de  mașină de găurit, dacă acestea sunt complete și 

perfect lizibile. 

 Se verifică dacă este conectat la priza de perete, cablul de alimentare al mașinii/echipamentului. 

 Se verifică sistemul de centrare a lentilelor ce asigură o aliniere perfectă a axelor. 

 Se verifică sitemul de efectuare a capurilor simetrice. 

 Se verifcă programul care prezintă posibilitate de găurire, crestare și despicare a lentilelor. 

 Se verifică inspecția privind siguranța înainte de a porni echipamentul. Se verifică dacă switch-

urile de limitare, butonul de oprire de urgență sunt poziționate corespunzător. 

 Se verifică dacă sistemul de recirculare este conectat corespunzător. 

 Se asamblează pe mașina de găurit sticlă, echipamentele potrivite, verificatoare și alte 

dispozitive de siguranță. 

 Se așează obiectivul blocat în adaptorul suportului, se verifică orientarea obiectivului cu 

referința. 

 Se verifică adaptorul de prindere a lentilei pentru toate tipurile de ventuze. 

 Se verifică setul de burghie și frezele de diferite mărimi, periile. 

 În cazul în care apar anomalii, se opește imediat mașina de găurit sticlă se verifică și se 

remediază defecțiunile apărute. 

 Se procedează la realizarea lucrărilor de verifcare și ajustări după oprirea mașinii și 

deconectarea acesteia de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 
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Fig.2.66. Mașină de găurit lentile, manual GFC  (Generale Costruzioni Ferroviarie) Colona [110]  
 

 

2.3.4. Reguli de verificare pentru alte tipuri de dispozitive şi aparate auxiliare de verificare 

2.3.4.1. Verificarea părților mecanice și electrice cu instrumente optice  

Verificarea/controlul părților mecanice șia  părților electrice prin ATE (Automatic Test Equipment), 

utilizarea instrumentelor optice în producție devine tot mai stringentă, în domeniul verificării-testării 

electrice. 

Strategia ES (Electrical Safety) este aceea de a integra instrumente de viziune atât pe parcursul 

fazelor de testare (funcțională și în circuit) cât și direct în linie înainte sau după o lipire finală. Mulți 

producători utilizează deja diferite tehnologii de control vizual pe liniile SMT (Smart Manufacturing 

Technology) de producție, dar multe produse mai suportă încă diverse tipuri de modificări înainte de lipirea 

finală. În practică, tot ceea ce mașinile nu reușesc să asambleze automat necesită o intervenție manuală și ca 

urmare, este nevoie de o verificare a poziționării corecte. 

Introducerea manuală a conectorilor cu montaj tradițional, a condensatorilor electrolitici de diferite 

dimensiuni, a varistoarelor (semiconductorilor), senzorilor etc. sunt printre cele mai frecvente intervenții. 

Pentru aceste verificări, unii producători efectuează controlul vizual cu ajutorul unui operator, alții 

în schimb, solicită să fie montate pe dispozitivele de testare întrerupătoare mecanice și electrice, senzori 

optici pentru controlul prezenței / absenței componentelor, senzori pneumatici etc., crescând considerabil 

costul dispozitivelor și provocând posibile instabilități ale procesului. 

Din acest motiv, este de preferat utilizarea camerelor foto echipate cu software rezident și hardware 

deja integrat (încorporat) sau a camerelor web cu software dedicate, dispuse în interiorul sau în exteriorul 

dispozitivelor de testare.  

Soluția integrată prezintă diverse tipuri de avantaje, cum ar fi folosirea unei singure camere pentru a 

fi utilizată pentru mai multe dispozitive împărțind astfel costul pe mai multe produse, mutând pur și simplu 

camera de la un dispozitiv la altul (soluție viabilă). Această soluție, în schimb, necesită o licență software 

instalată în PC, care permite utilizarea mai multor camere în același timp, dar la costuri mult mai reduse 

decât o soluție integrată și, în consecință, este adaptabilă la orice instalație. 
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Prin această soluție se va mai rezolva: 

 • controlul polarității componentelor electrice și/sau mecanice; 

 • verificarea afișajului (cu segmente sau LCD grafic); 

 • verificarea LED-urilor; 

 • verificarea prezenței etichetelor; 

 • citirea codurilor de bare. 

 

2.3.4.2. Verificarea părților mecanice și electrice cu laser 

Instrumente de măsurări mecanice, folosite pe scară foarte largă în prelucrările de precizie pe 

maşinile utilizate în practica de optică medicală cum sunt comparatoarele cu cadran, se pot verifica cu laser. 

Verificarea metrologică a unui comparator cu cadran constă din determinarea erorilor de justeţe într-un 

număr determinat de puncte din intervalul de măsurare şi din calcularea, pe baza determinărilor făcute, a 

erorii de justeţe pe întreg intervalul, a erorii de histerezis şl a erorii de fidelitate.  

Metoda uzuală de verificare a comparatoarelor folosită în prezent, cu calele etalon, asigură precizia 

de măsurare necesară verificării unui comparator cu cadran. Operatorul are însă o contribuţie esenţială atât la 

citirea indicaţiilor comparatorului de măsurat, cât şi a indicaţiilor aparatului de verificat comparatoare. După 

un număr nu prea mare de determinări intervine inerent oboseala operatorului, ceea ce conduce la erori 

subiective atât la determinarea erorilor de justeţe în punctele din intervalul de măsurare, cât şi la efectuarea 

calculelor cu aceste valori determinate, pentru obţinerea celorlalţi parametri de interes. 

Pentru un producător de comparatoare cu cadran prezintă un deosebit interes verificarea rapidă, 

lipsită de erori subiective şi având precizia impusă de standarde. Astfel, a apărut ideea construirii instalaţiei 

cu laser pentru verificarea comparatoarelor cu cadran. La elaborarea instalaţiei, pe lângă criteriile preciziei 

de măsurare şi de efectuare a calculelor de interpretare a rezultatelor şi a timpului necesar efectuării tuturor 

operaţiilor s-a avut în vedere şi posibilitatea verificării a cât mai multor tipuri de comparatoare: cu scară 

normală cu valoarea diviziunii de 0,01 mm şi 0,002 mm, cu intervalul de măsurare de maximum 30 nm şi cu 

scară bilaterală cu intervalul de măsurare de maximum +0,120 mm şi cu valoarea diviziunii de 0,002 mm şi 

0,001 mm.  

Metoda utilizată este o metodă dinamică şi constă în esenţă din următoarele: tija de palpare a 

comparatorului de măsurat este mişcată continuu, “dus-întors”, pe întreg intervalul de măsurare, de către un 

mecanism de deplasare special conceput pentru acest scop.  

Deplasarea liniară a tijei de palpare a comparatorului este măsurată cu un interferometru cu laser  

He-Ne, având precizia de măsurare de 0,1582 pm (picometri). Punctele în care se determină eroarea de 

justeţe a comparatorului cu cadran sunt date de poziţiile acului indicator principal al comparatorului, în 

raport cu cadranul. Aceste poziţii sunt sesizate cu un traductor unghiular optoelectronic, fără contact, special 

conceput. Diferenţa dintre valoarea nominală şi valoarea deplasării tijei de palpare măsurată cu 

interferometrul cu laser și valoarea nominală reprezintă eroarea de justeţe a comparatorului cu cadran pe care 

instalaţia o determină în flecare punct de verificare. Cu ansamblul valorilor pentru erorile de justeţe astfel 

determinate, un microcalculator determină eroarea de justeţe pe întreg intervalul de măsurare, eroarea de 

histerezis şi eroarea de fidelitate.  Schema bloc a acestei instalaţii este prezentată în Figura 2.67.: 
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Fig.2.67. Schema bloc a instalaţiei cu laser pentru verificarea comparatoarelor cu cadran: 

A - subansamblul de măsurare; B - subansamblul de control şi prelucrare de date, asigură dialogul dintre 
operator şi instalaţie; 1 - laser He-Ne; 2 - interferometru Michelson (permite măsurarea deplasării liniare a 

tijei de palpare a comparatorului, cu o precizie de X/4, unde x este lungimea de undă a radiaţiei 

monocromatlce utilizate);3 - mecanism de antrenare al  tijei de palpare a comparatorului într-o mişcare 

dus-întors de la un capăt la celălalt al intervalului de măsurare; 3.1. - tija mecanismului de antrenare;        
4 - suportul comparatorului; 5 - traductor unghiular cu fante plasate circular, în puncte care corespund 

punctelor de verificare din domeniul de măsurare al comparatorului, iar în spatele fiecărei fante este plasat 

câte un fotodetector. O sursă de lumină iluminează cadranul numai în dreptul fiecărei fante;                       
6 - comparator de verificat; 7 - unitatea centrală; 8 - display (ecran) pe tub catodic; 9 - imprimantă; 10 - 

unitate de casetă magnetică; 11 – claviatură [23]  

 

 

2.3.5. Verificarea aparaturii de optică medicală 

2.3.5.1. Aparatele optico-mecanice 

Aparatele optico-mecanice, după cum s-a precizat în primul capitol, sunt aparate la care mecanismul 

de amplificare este constituit din pârghii mecanice şi pârghii optice. Acestea au la bază proprietatea 

colimatorului de a transforma un fascicul de raze luminoase provenite de la o sursă aşezată în focarul lentilei, 

în raze paralele şi pe proprietatea unei oglinzi rotitoare, de a abate razele incidente cu dublul unghiului de 

rotire al oglinzii. 

Aparatele sunt utilizate pe scară largă în laboratoarele și atelierele de măsurare, măsurătorile de capăt 

ale lungimii, produsele de precizie, precum și pentru instalarea și verificarea instrumentelor de control active 

și pasive. 

În această categorie sunt cuprinse: 

Aparatul de proiecție = Epiproiectorul, proiectează imaginile aflate pe un suport transparent. 

Frontifocometrul = Lensmetrul, cu care se verifică poziţia centrului optic, iar centrul optic al unei 

lentile este acel punct prin care trece axa optică, punct care are proprietatea, că orice rază de lumină ce trece 

prin acesta, nu va fi deviată. Linia ochelarilor este dreapta care uneşte centrele optice ale celor două lentile.  

Lentilele utilizate măresc intervalul de măsurare, valorile se urmăresc pe un Ecran LCD, pe care se 

poate contola și măsurara transmitanța luminii. 

Interferometrul este utilizat în industria optică pentru testarea lentilelor și prismelor, pentru 

măsurarea indicelui de refracție și pentru examinarea detaliilor minuscule ale suprafețelor (microtopografii). 

O oglindă pe jumătate argintată, împarte un fascicul de lumină în două părți egale, dintre care una este 

transmisă către o oglindă fixă, iar cealaltă este reflectată către o oglindă mobilă. Numărând franjurile create 

pe măsură ce oglinda este mișcată, cantitatea de mișcare poate fi determinată cu precizie.  
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Microscopul este instrumentul optic care transmite o imagine mărită a unui obiect observat printr-un 

sistem de lentile. 

Sferometrul  este instrumente utilizat în principal de către opticieni pentru a măsura curbura 

suprafeței unui obiectiv 

Pentru aparatura optico-mecanice se are în vedere verificarea componentelor corespunzătoare, după 

cum se prezintă în Tabelul 2.17.: 

Tabel 2.17. Componentele care se verifică la aparatura optico-mecanice [157] 

Nr. 

crt. 
Aparatele care se testează Componentele/Dispozitivele medicale vizate 

1 Epiproiector 
Oglinzi; Lentile; Lentila obiectiv; Condensator; Sursa de 

lumină-becuri 

2 Lensmetru 
Lentile; Sursa de lumină; 

Sistem de tuș; Filtru; Ecran LCD; Compensator prismatic 

3 Interferometru 

Sursa Laser; Divizor particule; Oglinzi plane (fixă și mobilă); 

Oglindă semiargintate; Lentila sferică; Camera video; 
Calculator 

4 Microscop 

Ocular revolver; Ocular pentru unghiuri; Sursa de iluminat; 

Sistem de înregistrare; Turela rotativă; Diafragmă; Oglindă; 

Condensator; Cleme de poziționare 

5 Sferometru 

Inel sferometric; Comparator;  Șurub micrometric pentru 

trepied; Tijă de măsurare Scară de sticlă milimetrică; Sursă de 

lumină; Oglindă; Etaloanele plane 

 

2.3.5.2. Echipamentele optometrice - oftalmice  

Aparate optometrice - oftalmice sunt aparate care se baxzează în general pe separarea fasciculului de 

iluminare de cel de observare, cu folosirea în general a metodei  de refracție. 

În această categorie sunt cuprinse: 

Oftalmoscopul este ulilizat pentru examinarea interiorului globului ocular și a fundului de ochi, 

care permite proiectarea pe retină a unui fascicul luminos și observarea zonei luminate după o axă cât mai 

apropiată de cea a fasciculului de iluminare. 

Retinofotul, serveşte la fotografierea fundului de ochi, importante pentru retinopatia diabetică şi alte 

afecţiuni retiniene. 

Stereomicroscopul, redă o imagine real stereoscopică, adică tridimensională, iar datorită celor două 

obiective, putem observa imaginile de aproape, iar astfel experienţa este deosebită. Puterea de mărire 

caracteristică este situată între 10x şi 80x şi sunt destinate pentru observarea obiectelor mai mari.  

Autorefractometrul, măsurare automată a refracției oculare și a razelor de curbură ale corneei, 

folosind un sistem prisme rotative. Timpul necesar masuratorilor este astfel minimizat. 

Sinoptoforul, permite evaluarea posibilă a vederii binoculare, având funcție de diagnostic, 

tratament, imagine simultană, sincretică (un tot conceput în mod global) și completă. Este echipat cu o 

pereche de perii speciale si 20 de perechi de imagini cu unghiuri diferite. Este un mijloc de observație 

avansat semitransparent și semireflector. Luminoforul avansat pe bază de LED are o iluminare egală, scăzută 

ca și temperatură, generând o lungă perioadă de viață. Imaginile sunt elaborate cu o nouă tehnologie fiind 

antispargere, imagini opționale pentru măsurare cantitativă a acuității solide.  
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Pentru echipamentele optometrice - oftalmice se are în vedere verificarea componentelor 

corespunzătoare, după cum se prezintă în Tabelul 2.18.: 

Tabel 2.18. Componentele care se verifică la echipamentele optometrice – oftalmice [157] 

Nr. 

crt. 
Aparatele care se testează Componentele/Dispozitivele medicale vizate 

1 Oftalmoscop 

Diafragmă; Lentile obiectiv; Oglindă; Condensator; Sursa de 

lumină-bec;  Baterie; Filtru verde;  Disc cu lentile; Miră test; 

Reostat pentru reglarea intensității luminoase;  Conexiune 
dintre cap și butonul On/Off 

2 Retinofot 

Sursa de lumină; 

Lentile speciale; 

Dispozitiv fotografic 

3 Stereomicroscop 
entile obiectiv; Sursa de lumină; 

Dioptru 

4 Autorefractokeratometru 

Ecran LCD; Led de control; Buton de măsurare; Ocular; 

Fereastră de măsurare; Mire=geamuri mătuie cu repere 
speciale; Sursa de lumină 

5 Sinoptofer 
Conducte pentru funcția de ajustare; Două Colimatoare; 

Lentile; Oglinzi; Lămpi; Mire test 

 

2.3.5.3. Instrumentele optice  

Instrumentele optice sunt formate dint-un asamblu de lentile, oglinzi și diafragme cu ajutorul căruia 

se obțin imagini ale unor obiecte, astfel încât privirea acestor imagini să prezinte unele avantaje față de 

privirea directă. Aparatele au și un sistem de reglaj, respectiv un suport. 

În acest sens: 

a) axele optice ale pieselor ce constituie instrumental optic trebuie să coincide cu axa geometrică a 

instrumentului, adică să se obțină un sistem optic centrat.  

b) Instrumentele optice dau imagini ale obiectelor în care se pot distinge amănunte care nu pot fi 

observate cu ochiul liber.  

Un instrument optic se caracterizează prin mărimi care permit să se compare , două instrumente de 

același tip și deci să se aleagă cel ce indeplinește, dupăcum se cunoaşte, anumite cerințe și anume:  

1. Mărirea, adică raportul dintre o anumită dimensiune liniară a imaginii (de obicei, lungimea 

acesteia) și dimensiunea corespunzătoare a obiectelor. 

2. Puterea, adică raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede prin instrument un obiect și 

dimensiunea liniară a obiectului pe o direcție perpendiculară pe axa optică. 

3. Grosismentul sau mărire unghiulară, adică raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede un 

obiect prin instrumental optic (diametrul aparent al imaginii) și tangenta unghiului sub care se vede obiectul 

când este privit cu ochiul liber (diametrul aparent al obiectului), așezat la distanța optimă de citire, care 

pentru un ochi normal este de 0,25 m. 

4. Puterea separatoare, reprezentând capacitatea instrumentului de a forma imagini distincte, 

separate, a două puncte vecine ale obiectului. Cu cât valoarea sa este mai mare, cu atât pot fi distinse puncte 

mai apropiate ale obiectului.  
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Aceasta poate fi dată, fie prin distanța minimă între două puncte ale obiectului care mai dau imagini 

diferite în instrument (puterea separatoare liniară), fie prin unghiul minim dintre razele care vin de la două 

asemenea puncte (puterea separatoare unghiulară). 

După corectarea aberațiilor diferitelor piese ce compun instrumental optic, puterea separatoare 

depinde numai de fenomenul de difracție a luminii care traversează instrumentul. 

În acesastă categorie sunt cuprinse: 

Lupa, instrument optic convergent cu ajutorul căruia se formează imagini mărite virtuale. Acţiunea 

optică a lupei constă în mărirea unghiului sub care se vede obiectul. 

Luneta, instrument optic care este alcătuită din mai multe lentile folosite la observarea obiectelor 

îndepărtate. Ca orice instrument optic în care se privește direct, luneta deviază razele de lumină paralele care 

sosesc de la obiect, acestea fiind focalizate pe retina ochiului observatorului. Cu cât această schimbare de 

direcție (unghi) a razelor paralele prin sistemul lenticular al lunetei este mai mare, în același raport crește 

imaginea obiectului vizat în lunetă și cu cât densitatea razelor de lumină ajunse pe retină este mai mare, cu 

atât imaginea va fi mai luminoasă. 

Telescopul, instrument optic care este folosit pentru observarea obiectelor foarte îndepărtate. Este 

prevăzut cu o membrană unghiulară de referință. 

Acest dispozitiv poate măsura unghiurile orientând secvențial axa optică către două obiecte separate. 

Pentru instrumentele optice se are în vedere verificarea componentelor corespunzătoare, după cum  

se prezintă în Tabelul 2.19,: 

Tabel 2.19. Componentele care se verifică la instrumentele optice [157] 

Nr. 

crt. 
Aparatele care se testează Componentele/Dispozitivele medicale vizate 

1 Lupa 
Lentilă convergentă  sau ansamblu de lentile convergente; 
Diafragmă mică 

2 Luneta 

Obiectiv optic; 

Obiectiv ocular; 

Tub culisant 

3 Telescop 

Lentilă obiectiv; 

Lentilă ocular; 

Sursă de lumină; 
Dioptru 

 

 

2.3.6. Alte tipuri de verificări efectuate pentru echipamentele specifice, utilizate în optica 

medicală 

a) Verificrea preciziei de poziţionare 

Se verifică și precizia de poziţionare în gol, adică în lipsa prelucrării conturului lentilelor de 

ochelari/găuririi, șlefuirii. În funcţie de tipul maşinii/echipamentului sau de echiparea acesteia/acestuia, pot fi 

axe comandate numeric cu deplasare liniară (axe liniare) sau cu deplasare de rotaţie (rotaţie completă şi 

multiplă, sau oscilaţie) (axe de rotaţie). Definirea parametrilor, condiţiile şi mijloacele de efectuare a 

măsurărilor, de calculare/evaluare a parametrilor caracteristici (preciziei de poziţionare liniare, cât şi 
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circulare), sunt reglementate prin standarde general acceptate. Dar în aceste standarde nu se precizează nimic 

privitor la valorile admise ale mărimilor caracteristice. Acestea se convin  între beneficiar şi producător. 

b) Verificarea și măsurarea temperaturii 

Acestea se referă la măsurarea consumurilor de putere, a momentelor rezistente ale diferitelor 

sisteme de acţionare: acţionarea principală, acţionarea avansurilor, alte sisteme de acţionare. Condiţiile de 

verificare, modalitatea de prezentare a rezultatelor etc se stabilesc prin programe de verificări sau pe baza 

procedurilor specifice. Aparatura utilizată este descrisă în respectivele proceduri, sau se pot utiliza 

posibilităţile echipamentului. 

d) Verificarea și măsurarea zgomotului şi a vibraţiilor 

Nivelul de zgomot face parte din parametrii de evaluare a protecţiei operatorilor şi a mediului. 

Acesta este, de asemenea, un estimator al întregului potenţial al firmei producătoare: concepţie, execuţie, 

montaj. Măsurarea nivelului de zgomot se face cu aparatură specializată (sonometre), echipate cu diverse 

accesorii, care permit analiza zgomotului din raţiuni ergonomice. 

Măsurarea vibraţiilor se face, de obicei atunci când apar probleme: zgomot anormal, vibraţii în 

anumite zone sau la anumite regimuri de funcţionare, la utilizarea anumitor scule sau dispozitive 

(vibrometre) etc. Această măsurare se face cu aparatură specializată şi personal calificat în acest sens. 

e) Verificarea condiţiilor de securitate 

Acestea se referă la: 

 securitatea operatorului (şi a altor persoane care ar putea fi în zona 

mașinii/echipamentuluuie, sau care se ocupă de întreţinerea şi repararea acesteia); 

 securitatea mediului şi a maşinii (pe baza standardelor specifice). 

f) Verificarea siguranţei în funcţionare 

În acest scop se elaborează un program de comandă a mașinii/echipamentului, care va funcţiona în 

gol (fără a prelucra vreo piesă), care se realizează sub forma unei bucle, ce permite rularea multiplă a 

programului pe toată durata convenită a testului. 

g) Verificări în obținerea conturului / șlefuire 

Aproape în totalitate maşina/echipamentului este verificată la mersul în gol, adică fără a prelucra. 

Scopul oricărei maşini/echipamente este de a produce piese de diferite forme prin îndepărtarea de material, 

deci prin aşchiere. În general, regimurile de prelucrare pot fi intense (de degroşare) sau de finisare. O 

maşină/echipament trebuie verificată în ambele situaţii. 

La maşinile/echipamentele speciale (agregat, linii automate), piesa de probă este cea pentru care a 

fost concepută şi echipată maşina/linia. Producătorul trebuie să asigure atât precizia de prelucrare, cât şi 

productivitatea garantată în contract, cu condiţia ca semifabricatele să fie realizate în parametrii conveniţi 

(sau stabiliţi prin probe comune): formă, prelucrări prealabile, duritate, abateri etc. Se poate conveni (dacă 

este cazul): câte piese pot fi “sacrificate” până la atingerea parametrilor contractuali, câte rebuturi se admit 

(dacă se admit !) procentual etc. 
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Fiecare dispozitiv /echipament de optică medicală prezintă un ciclul de viață, care cuprinde un set de 

etape pe care un dispozitiv /echipament de optică medicală le parcurge începând cu producerea până la 

casarea dispozitivulu/echipamentului de optică medicală. 

Funcționalitatea și eficiența dispozitivelor/echipamentelor de optică medicală depinde de 

disponibilitatea consumabilelor și pieselor de schimb. 

h) Verificarea consumabilelor  

Consumabilele sunt acele componente ale dispozitivului/echipamentelui medical care au o perioadă 

determinată de exploatare și o periodicitate de înlocuire prestabilită, ca de exemplu: becurile/corpurile de 

iluminat, diferiți senzori, bateriile, diferite tipuri de reagent, cablurile electrice, tubulatura pentru pacient etc. 

Este important de remarcat faptul că există 2 tipuri de consumabile și anume consumabile tehnice, care sunt 

utilizate pentru a asigura funcționalitatea dispozitivului de optică medicală și consumabile medicale, care au 

destinație operațională pentru exploatarea dispozitivului în scop medical. 

i) Verificarea pieselor de schimb  

Piesele de schimb sunt componente ale dispozitivului de optică medicală, care nu au termen 

predefinit de exploatare și expirare și sunt folosite doar pentru mentenanță. Odată ce prognozarea 

defecțiunilor la dispozitivul/echipamentul medical este puțin posibilă, este dificilă estimarea cantității exacte 

a pieselor de schimb necesare pentru suplinirea stocurilor. În acest context, piesele de schimb sunt de obicei 

procurate la necesitate, iar planificarea necesarului de piese de schimb devine din ce în ce mai eficientă, 

odată cu acumularea datelor statistice privind activitatea dispozitivelor medicale și a experienței de lucru. 

 

2.3.7. Teste specifice  

Testele specifice se referă la evidenţieriea unui/unor moduri de comportare, adică activitatea care are 

ca scop, în primul rând investigarea detaliată a modului de comportare a maşinii /echipamntului sub 

influenţa variaţiei diverşilor parametri de solicitare (nivel de presiune sonoră, tensiune de 

alimentare/frecvența încărcărilor, trepte de turație, abaterile tolerate, domeniul lor de variaţie etc.), de 

colectare de date pentru îmbunătăţirea concepţiei maşinii/echipamentului, a execuţiei şi reglajelor.  

Testele specifice, pe de altă parte, trebuie să ofere informaţii utile departamentelor de concepţie 

referitoare la soluţii tehnice noi, la limitele de performanţă ale maşinii/echipamentelor  etc.  

Pentru acceptarea testelelor specifice la mașinile de prelucrat contur/șlefuit lentile de ochelari, 

acestea trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: 

 Să fie uşor şi rapid de executat;  

 Să fie uşor şi rapid de măsurat;  

 Să fie uşor de evaluat rezultatele măsurărilor;  

 Să se precizeze poziţionarea pentru a putea fi prelucrate;  

 Să oferă rezultate cantitative şi comparabile;  

 Să arate influenţa maşinii şi nu a sculei prelucrătoare sau a poziţionării acesteia;  
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Să arată influenţa erorilor relevante pentru analiza strategiei de fabricaţie (de exemplu: sfârşitul 

efectuării de prelucrare a conturului/șlefuirii, lentilelor/ramelor) cu suficientă relevanţă. 

În acest sens se utilizează piese test/șablon, în anumite cazuri  chiar două tipuri de piese-test, care 

sunt luate în considerare în standardul ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare), în două clase de 

dimensiuni. Prima piesa este de poziţionare şi conturare, în timp ce a două este o mostră pentru prelucrarea 

conturului lentilelor/ramelor de ochelari. 

Se verifică și vibrațiile mașinii/echipamentului cu vibrometrul laser. 

Caracteristicile dinamice cum ar fi poziția servo, cuplu, abaterile, semnalele mașini și erorile, se 

verifică cu ajutorul unei funcții grafice de diagnosticare. 

Evaluarea în sarcină a fluxului termic se face cu camera de termoviziune un echipament portabil de 

scanare termografică “fără răcire“. 

În concluzie, pentru identificarea stării tehnice a echipamentelor specifice din cabinetele de optică 

medicală este necesar să se cunoască documentația tehnică specifică (documentația mecanică, documentația 

electrică și cartea tehnică), informații complete despre desenele de ansamblu, desenele de execuţie, 
schemele funcţionale, schemele de montaj, precum și tipul mașinilor/echipamentelor/utilajelor, a centrelor de 

prelucrare, a sculelor și dispozitivelor care trebuie utilizate. 

De asemenea, pentru verificarea stării de funcţionare specifice echipamentelor, aaparaturii de optică 

medicală se respectă instrucținile privind folosirea unor aparate de măsurare şi control. 

Verificare cunoștințe: 

 

1. Precizați norme şi reguli de reprezentare în desenul tehnic. 

2. Care sunt regulile și recomandările la executarea desenului de ansamblu ? 

3. Ce reprezintă tabelul de componență ? 

4. Definiți desenul de execuție. 

5. Indicați câteva reguli recomandate la efectuarea verificării stării de funcționare ale 

echipamentelor din optica medicală. 

6. Care sunt părţile componente ale unei scheme funcţionale ? 
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Capitolul 3. Realizarea diferitelor operații caracteristice aparaturii folosite în optica medicală, de 

tehnicianul optometrist 

 

“Pe măsură ce faci îmbunătățiri unei aparaturi, crește riscul de a se defecta.”, Legile lui Murphy 

 

 

3.1. Generalități 

Capitolul, întitulat: “Realizarea diferitelor operații caracteristice aparaturii folosite în optica 

medicală, de tehnicianul optometrist”, cuprinde subcapitole. 

În subcapitolul: “Operaţii de curăţare a aparaturii folosite în optica medicală de tehnicianul 

optometrist”, se prezintă diferite tipuri de operaţii de curăţare, descrierea acestora, etapele de lucru, materiale 

şi produse de curăţare, unelte, dispozitive şi aparate folosite, în procesul de curățare, precum și avantajele şi 

dezavantaje ale operațiilor de curățare, a aparaturii utilizare în optica medicală de Tehnicianul optomtrist.  

De asemenea, se prezintă metode de curățare a sistemelor / mașinilor și utilajelor tehnice auxiliare, 

utilizate de tehnicianul optometrist. 

În subcapitolul: “Operaţii de întreţinere a aparaturii speciale, utilizate în optica medicală, de 

tehnicianul optometrist” se prezintă tipurile de operaţii de întreținere (reglaje periodice), descrierea 

acestora, etapele de lucru, materiale şi produse de întreținere, unelte, dispozitive şi aparate folosite, precum și 

avantajele şi dezavantaje ale operațiilor de întreținere. 

De asemenea, se prezintă metode de întreținere a sistemelor / mașinilor și utilajelor tehnice 

auxiliare, utilizate de tehnicianul optometrist. 

În subcapitolul: “Operaţii de stocare/depozitare” se vor trata condiţii tehnice impuse depozitării 

echipamentelor specifice, variante de operaţii de stocare, cu descrierea acestor variante, pecum și cu 

prezentarea avantajelor şi dezavantajelor metodelor de stocare/depozitare. 

Având în vedere că echipamentele specifice, furnizează date utile în optica medicală, pentru 

tehnicianul opometrist, se tratează metode de stocare a datelor experimentale, furnizate de aparatura 

specifică, prin prezentarea condiţiilor tehnice impuse stocării datelor experimentale, variante de operaţii de 

stocare – descriere varinatelor de stocare, avantaje şi dezavantaje ametodelor de stocare a datelor 

experimentale. 

 

 

 

https://rightwords.ro/citate/pe-masura-ce-faci-imbunatatiri-costisitoare-masinii--11542
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3.2. Operaţii de curăţare a aparaturii folosite în optica medicală de tehnicianul optometrist  

“Cunoașterea nu este suficientă, trebuie să o punem în aplicare. Dorința nu este suficientă, trebuie să 

trecem la fapte”, Bruce Lee 

 

  

 

3.2.1. Noțiuni introductive 

Curățarea este una dintre procedurile utilizate pentru păstrarea unui dispozitiv optic. Din acest 

motiv se vor descrie în continuare metodele de curățare, etape de lucru, materiale şi produse de curăţare, 

unelte, dispozitive şi aparate folosite de tehnicianul optometrits, precum și avantaje şi dezavantaje ale 

metodelor utilizate, în vederea obținerii unor performanţă.  

Curățarea se referă la praf, amprente, pete, zgârieturi și săpături - adâncituri, variind de la 40-20 la 

10-5 μm, care degradează chiar și cel mai bun sistem optic al aparaturii utilizate sau lentilele de ochelari, 

rezultând o imagine slabă.  

Practic toate particulele trebuie îndepărtate pentru a evita interferențele cu calitatea imaginii sau 

posibilitatea deteriorării electronice critice. Chiar acoperirea cu monostrate parțiale de contaminanți reali pot 

compromite performanța echipamentelor de optică medicală prin aderare la suprafețele optice. Materialele și 

metodele mai noi au fost dezvoltate pentru a răspunde acestor noi cerințe [9, 77, 88, 92, 104]. 

Curățarea constă dintr-o serie de pași simpli și esențiali. Pentru a stăpâni acești pași, tot ce este 

necesar este practică frecventă. 

Când se efectuează curățarea  ? 

Curățarea este necesară atunci când o suprafață are un tip de contaminare care poate deteriora 

suprafața optică sau poate interfera cu sistemul performanţă. Înainte de a curăța echipamentele optice, trebuie 

făcută o evaluare a gradului și tipul de contaminare, care va determina dacă este necesară curățarea și ce 

metodă trebuie utilizată.  

Unele tipuri de contaminare, cum ar fi praful sau fibrele, poate fi tolerată pe dispozitivele optice 

suprafețe fără o degradare semnificativă a performanței. Accesul la o suprafață optică poate fi dificil. Știind 

când suprafețele care necesită curățare vor preveni inutile și consumatoare de timp demontarea unui sistem. 

Inspecția opticii cu iluminare adecvată tehnicile vor ajuta la identificarea gradului și tipului de contaminare. 

În unele sisteme optice, contaminarea va fi vizibilă pentru ochi, ca pe un obiectiv, fascicul focalizat pe o 

suprafață, suprafață imagistică sau ocular. Înainte de a curăța o optică scumpă, este prudent să se exerseze pe 
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un surplus de optică, cum ar fi un acromat, o oglindă de primă suprafață sau acoperită prisma. Metodele 

descrise nu sunt în general dăunătoare celor mai mulți suprafețe optice. Cu toate acestea, este posibil să se 

producă daune, unor tipuri de ochelari și acoperiri optice. 

La construcția echipamentelor optice sau a lentilelor de ochelari sunt utilizare unele materiale optice 

cum sunt: sticla optică, acoperiri optice, materiale plastice și optica de transmisie cu infraroșu (IR) 

Sticla optică se utilizează pentru lentile, oglinzi, prisme și ferestre în construcția de telescoape, lupe, 

lunete, microscoape etc. [68]. 

De exemplu, sticla “coroană” (cu oxizi de Si, Na, K, Ca, Al) și silexul (cristal cu compuși de plumb) 

sunt folosiți pentru optica refractivă, la lentilele de ochelari. Elementele chimice și compușii, inclusiv 

materialele din pământuri rare, sunt adăugate la topirea sticlei, pentru a schimba caracteristicile și 

performanțele sale optice.  

Materialele din sticlă refractivă pot fi utilizate pentru optica reflectorizantă, cum ar fi prisme, 

ferestre cu laser, oglinzi mici și optică catadioptrică. În funcție la formularea sa, sticla refractivă reacționează 

mai mult sau mai puțin puternic la condiții de mediu precum clima, alcalinii, acizii, căldura, frigul și apă 

(umiditate). 

Acoperirile optice moi sunt ușor deteriorate, ceea ce poate fi o problemă atunci când se curăță. 

Majoritatea opticii reflectorizante utilizează materiale cu un nivel scăzut de coeficient de expansiune termică 

(CTE - thermal expansion coefficient). Acestea includ borosilicatul, cuarțul topit, siliciul topit și sticla 

ceramică. Materiale reflectante din sticlă sunt mai dure decât sticla refractivă și pot rezista la lumină 

manipulare greșită fără daune. Cu toate acestea, acoperirile metalice reflectorizante plasate pe suprafață sunt 

foarte subțiri (nanometri în grosime), moi și ușor deteriorat. Acoperirile dielectrice sunt puțin mai robuste 

[84]. 

Materialele plastice utilizate în optică includ policarbonatul, acrilul, polipropilena, trivexul. Sunt 

considerate foarte moi și necesită îngrijire specială când se manipulează și se alege solventul de curățare 

potrivit. Acoperiri dure pot fi aplicate pe plastic pentru a reduce riscul de deteriorare [70]. 

Optica de transmisie cu infraroșu (IR) este utilizată în domeniul apărării, domeniul comercial, și 

industriile științifice. Aplicațiile includ controlul artileriei, vehicule aeriene fără pilot (Unmanned aerial 

vehicles = UAV), vedere nocturnă, marină, securitate, sisteme auto, de stingere a incendiilor și de 

termografie. Utilizarea opticii IR prezintă multe tipuri diferite de materiale semiconductoare și cristaline cum 

sunt: siliciu, germaniu, sulfură de zinc, selenură de zinc, fluorură de calciu, magneziu fluor și safir [70, 84].  

 

3.2.2. Curățarea echipamentelor optice și a lentilelor   

Echipamentele, elementele și sistemele optice sunt de obicei utilizate într-un mediu destul de curat, 

de exemplu, protejate împotriva prafului și murdăriei, într-o carcasă/husă, cu ferestre optice sau într-un 

laborator cu aer curat. Cu toate acestea, uneori este necesar să se curețe elemente optice, precum oglinzile și 

cristalele laser, lentilele, atunci când particulele de praf din aerul care circulă în camera de depozitare se 

depun pe acestea sau atunci când componentele sunt atinse cu degetele în timpul manipulării (ar trebui 

evitat), sau dacă fumurile arse de raze laser intense sunt depuse pe suprafețe optice. Praful și petele pot 

determina degradarea performanței și chiar deteriorarea permanentă a componentelor optice [88]. 

Procedurile de curățare atentă și utilizarea echipamentului adecvat de curățare sunt importante din 

două motive:  
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a. Componentele optice trebuie adesea să fie foarte curate pentru a atinge performanțe optime. 

Acesta este în special cazul oricărui component din interferometre și al oglinzilor din rezonatoarele laser 

(rezonanță). Chiar și cele mai mici reziduuri din amprentele digitale, de exemplu, pot fi foarte dăunătoare.  

b. Există riscul deteriorării componentelor optice sensibile în timpul procedurii de curățare. De 

exemplu, pot fi zgâriate când sunt atinse cu un instrument dur. Unele materiale pot fi deteriorate prin 

contactul cu solvenți inadecvați; de exemplu, optica din plastic și ușor de deteriorat de acetonă și unele 

materiale cristaline higroscopice pot fi deteriorate prin contactul cu apa.  

Curățenia perfectă nu este necesară pe tot parcursul ! Este necesar să se estimeze cât de critic este 

înainte de a aplica proceduri îndelungate.  

Totuși curățarea perfectă nu este esențială în toate cazurile. De exemplu, unele particule de praf de pe 

un obiectiv fotografic (în cazul în care este utilizat) nu vor produce defecte izolate în imaginile fotografice, 

deoarece nu sunt reprezentate de senzorul de lumină și duc doar la unele modificări, care sunt greu de 

detectat și astfel, greu deranjante. 

Evitarea contaminărilor 

Așadar, operațiile de curățare trebuie efectuate într-o zonă foarte curată. În cadrul unui laborator cu 

laser, poate avea, de exemplu, un loc de muncă, masă de lucru, cu flux laminar (aerisirea “curge” în straturi 

paralele), posibil protejat suplimentar împotriva mediului mai puțin curat, cu huse de protecție adecvate. 

Într-un astfel de loc este necsară îmbrăcăminte curată și adecvată (de exemplu, nu se întind firele de păr) 

mănuși iar orice articole neadecvate, cum ar fi uneltele sau materialele murdare, ar trebui interzise acolo. 

Toate piesele din configurațiile optice trebuie menținute curate, inclusiv suporturile, deoarece 

praful se poate deplasa cu ușurință dintr-o parte în alta. 

Pentru unele componente optice de exemplu de tip microoptic, este nevoie de instrumente de 

manipulare adecvate, cum ar fi dispozitive de preluare cu vid, clește moale și pensete, fabricate de obicei 

din materiale moi (nu de exemplu, metale) pentru a minimiza riscul de deteriorare accidentală cum ar fi, prin 

zgâriere sau ciocănire. 

Unele componente optice, cu greu pot fi curățate sau cel puțin nu cu metode eficiente. Rețelele cu 

grătare de difracție au o suprafață ondulată care prinde cu ușurință murdăria. Ondulațiile sunt în general prea 

sensibile pentru aplicarea unor proceduri eficiente de curățare, dincolo de suflarea cu aer comprimat. 

Oglinzile acoperite cu metal, de exemplu oglinzile din argint, aur sau aluminiu sunt adesea prea moi 

și sensibile pentru a îndepărta murdăria atașată, cum ar fi amprentele digitale. Este posibil să fie necesară 

înlocuirea acestora. Deosebit de sensibile sunt acele oglinzi din metal, fără acoperiri de protecție, cum sunt 

anumite părți optice cristaline, utilizate în optica cu infraroșu, care sunt foarte moi și nu trebuie atinse, cu 

nimic. 

Utilizarea instrumentelor necorespunzătoare în procesul de curățare pot fi o cauză frecventă a 

deteriorării echipamentelor optice. 

Ori de câte ori este posibil, părțile optice deosebit de sensibile, cum ar fi rezonatoarele laser și 

capetele interferometrelor, trebuie încapsulate cu o carcasă etanșă, evitând orice risc ca praful să pătrundă în 

interior prin aer. 

O iluminare insuficientă este, de asemenea, critică. În unele situații, nu este posibil să se vadă 

contaminări relevante ! În unele cazuri, inspecția adecvată nu este posibilă, deoarece piesele critice nu sunt 
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ușor accesibile sau contaminările minuscule sunt suficiente pentru deteriorarea performanței. Acesta poate fi 

cu ușurință cazul, de exemplu, pentru oglinzile interferometrului. Este posibil să trebuiască apoi să se 

utilizeze proceduri de “curățare orb”, unde succesul este evaluat numai prin testarea ulterioară a 

performanței dispozitivului/echipamentului optic. Acest lucru poate fi obositor, în special atunci când mai 

multe oglinzi sunt într-o configurație și este dificil să se afle care degradează performanța. 

Când se curăță suprafețe optice, trebuie avut în vedere faptul că acestea pot avea acoperiri subțiri (de 

exemplu, acoperiri anti-reflexie) care sunt mai sensibile decât materialele comune, utilizate mai des. Desigur, 

este posibil să nu se recunoască cu ușurință prezența unui strat de acoperire. Unele acoperiri pot încorpora 

temporar apă (de exemplu, în straturi poroase de TiO2) care modifică proprietățile optice; atunci, bineînțeles, 

trebuie evitată apa ca agent de curățare. 

Optica se curăță pe un fundal întunecat, astfel încât praful să poată fi văzut și eliminat mai eficient. 

Există două moduri în care o optică poate fi evaluată:  

• Dacă optica este utilizată într-un sistem bazat pe laser, contaminarea optică ar putea determina 

dispersarea luminii laserului, reducând astfel puterea și făcând optica “să strălucească”.  

• O optică poate fi, de asemenea, inspectată vizual, ținând-o sub o sursă de lumină puternică și 

vizualizând-o cu atenție sub diferite unghiuri. Acest lucru va face ca lumina să împrăștie contaminarea, 

permițând utilizatorului să vadă diferitele pete și particule de praf.  

3.2.3. Instrumente de inspecție-control-verificare 

Este adesea util să se utilizeze instrumente de inspecție adecvate, cu care să se vadă clar particule de 

praf, amprente digitale și altele asemenea. Se poate folosi un instrument ca o lupă, o lupă sau un microscop 

împreună cu o iluminare adecvată.  

De asemenea, poate fi esențial să se distingă contaminările de petele deteriorate; evident că nu va 

ajuta să se șteargă adâncituri-gropi și zgârieturi, posibil să crească și mai mult daunele. Evident, 

instrumentele de inspecție (microscop normal sau digital) pot fi utilizate în mod eficient numai atunci când 

se așează partea inspectată pe suprafețe curate și moi. 

Folosirea de aer comprimat sau gaz inert 

Particulele de praf de pe componentele optice, pot fi adesea îndepărtate cu aer comprimat - o 

metodă care minimizează riscul de deteriorare și se poate aplica chiar și pieselor deosebit de sensibile, cum 

ar fi oglinzile acoperite cu metal și grătarele de difracție (doar în câteva cazuri, cum ar fi fâșii de fascicule 

peliculate, există un risc substanțial de deteriorare). Desigur, nu ar trebui să se sufle pur și simplu cu gura 

asupra componentelor optice, deoarece în felul acesta se pot contamina cu ușurință, cu salivă. Pentru utilizare 

ocazională, există dispozitive de unică folosință cu aer comprimat, cu care se poate direcționa aerul curat și 

uscat către suprafețe optice. Cu duze adecvate, se poate ajunge chiar și la zone care ar fi dificil de curățat, cu 

alte instrumente.  

Există, de asemenea, cutii/recipienți care conțin un lichid care se evaporă ca gaz inert și poate 

produce volume mai mari de gaz în timp. Ar trebui să se țină în poziție verticală în timpul utilizării, nu se 

agite înainte de utilizare, deoarece altfel pot apărea picături de lichid. Sunt întâlnite, suflante de mână cu care 

se poate pompa aer din cameră, care, se speră, deoarece este suficient de curat.  
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3.2.3.1. Curățarea lentilelorși a filtrelor 

Multe lentile și filtre optice sunt fabricate din materiale de sticlă relativ robuste, care pot fi în mod 

rezonabil curățate cu proceduri și instrumente adecvate. Este frecventă utilizarea țesăturilor moi, de exemplu 

șervețele de unică folosință care pot lega efectiv praful, fără a zgâria suprafețele sensibile sau a elibera părul 

și praful. De asemenea, există cârpe de curățat din microfibră care pot fi utilizate de mai multe ori. Pentru 

suprafețe mai mari, se pot utiliza șervețele de ștergere speciale, care sunt mult mai curate decât șervețelele 

standard de uz casnic, de exemplu. Sunt disponibile diverse țesături și cârpe similare, inclusiv șervețele 

preumezite. În general, se recomandă să nu se șteargă în mod repetat înainte și înapoi pe suprafețele optice, 

deoarece astfel se poate redistribui numai contaminanții [88].  

Este indicat să se tragă cu atenție o cârpă sau o țesătură pe lentilă, umezită cu un solvent, pe 

suprafață, o singură dată sau de mai multe ori din centru în direcții diferite. O anumită apăsare pe lentilă, 

care, desigur, nu ar trebui să fie excesivă, poate face procedura de curățare mai eficientă (după cum se vede 

în Tabelul 3.1.). 

Pot fi utilizați diferiți solvenți, în funcție de material și de tipul de contaminare care trebuie eliminat. 

De exemplu, apa distilată sau deionizată poate fi potrivită în unele cazuri, dar nu la îndepărtarea grăsimii, de 

la amprente, când în această apă se adaugă săpun optic. Alcoolul izopropilic de tip reactiv, metanolul sau 

acetona sunt mai eficiente în astfel de scopuri. Este esențial să se folosească mănuși adecvate nu numai 

pentru a proteja pielea degetelor (care este degradată în special de acetonă), ci și pentru a evita ca grăsimea 

din piele să fie dizolvată și apoi depusă pe suprafețele optice.  

Câteva tehnici de curățare utilizate pentru aparatura optică sunt prezentate în Tabelul 3.1. 

Tabel 3.1. Câteva tehnici de curățare pentru aparatura optică medicală, utilizată de tehnicianul optometrist 
[88, 104, 160, 164, 165]. 

Curățare de pete mai greu de îndepărtat și ștergere cu cârpă moale (șervețel) 

     
Țesutul îndoit pe 
lentilă, se apucă 

și se șterge cu 

degetele 

Țesutul îndoit pe 

lentilă, se apucă cu 

degetele 

Se fixează degetul 

arătător în pătuț și 

se șterge 

Se trage cu un 

tampon cu umed 

Se șterge cu un 

servețel  moale 

Curățare de pete mai greu de îndepărtat prin spălare cu acetonă sau baie cu ultrasunete 

și ștergere cu lavetă din microfibră (șervețel) 

     
Se îndepărtează 

urmele de praf de 
pe lentile prin 

suflare cu aer 

Se scufundă câteva 
secunde în acetonă 

Se spală cu apă 

distilată, prin trei 
scufundări 

succesve 

Sau se introduce în 
baia cu ultrasunete 

Se șterge cu lavetă 

cu microfibră, 

antiaburire 

Curățare cu metoda “drop and drag” și ștergere cu cârpă moale (șervețel) 
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Se îndepărtează 

urmele de praf de 

pe lentile prin 
suflare 

Se picură local 

Soluție 

Se fixează 

șervețelul  peste 

picăturile 
de soluție 

Se trage repede 

șervețelul 

Se șterge cu un 

servețel moale 

Curățare prin spălare cu soluție și ștergere cu lavetă din microfibră (șervețel) 

     
Se îndepărtează 

urmele de praf de 

pe lentile prin 

suflare 

Se spală cu  soluție 

ușoară de apă 

distilată și săpun 

optic 

Se clătește  cu apă 

călduță 

Se dă cu soluție, 

spray de ochelari 

Se șterge cu lavetă 

cu microfibră 

 

Efectuarea proceselor de curățare încet, oferă solventului mai mult timp pentru a dizolva 

contaminanții, precum grăsimile. Un obiectiv de sticlă dacă are un suport din plastic, nu trebuie curățat cu 

acetonă, deoarece acetona ar putea dizolva plasticul și îl poate depune pe suprafața lentilei. Alcoolul ar fi de 

obicei potrivit, dar în caz de ezitare, ar trebui să se întrebe furnizorul. Solventul în cantități mici se va 

evapora rapid după aplicare, lăsând reziduuri dacă s-a îndepărtat o grăsime, de exemplu. Prin urmare, este 

esențial ca astfel de contaminanți să fie “trași”, mai degrabă decât să fie răspândiți doar la suprafață. În mod 

ideal, majoritatea solventului în sine este, de asemenea, “tras” de țesut; prin urmare, trebuie evitată utilizarea 

unor cantități excesive de solvent (metoda “drop-and-drag”). 

3.2.3.2. Curățarea oglinzilor laser 

Considerații similare cu cele pentru lentile sunt aplicate la oglinzile laser, doar că acestea sunt adesea 

mult mai sensibile. O metodă de curățare frecvent utilizată este de a trage încet o singură foaie de țesut 

moale pe lentilă, îmbibată cu o picătură de solvent adecvat, o dată pe suprafața oglinzii, ținând țesutul doar 

pe părți, fără a aplica presiune suplimentară (metoda “drop-and-drag”). Dacă metoda “drop-and-drag” nu 

este suficientă, trebuie să se șteargă cu atenție suprafața cu o presiune moderată, folosind mai multe straturi 

de țesut moale pe lentile care sunt pliate și ținute cu un clește. Doar pliul țesutului este utilizat pentru a atinge 

suprafața optică și este ușor îmbibat cu solvent. Desigur, trebuie să se evite atingerea suprafeței optice cu 

cleștele. O curățare chiar mai eficientă este posibilă ștergând suprafața cu țesut pliat ținut între degete         

(cu mănuși), aplicând o presiune mai mare. Această tehnică mai agresivă crește totuși riscul de daune [88]. 

Pentru procedura “drop-and-drag”, optica va trebui îndepărtată de pe orice suport în care se află și 

plasată într-un mediu de cameră curată. În multe cazuri, este benefic să se curețe mai întâi marginile opticii 

pentru a preveni atragerea murdăriei sau a excesului de compus de lustruit pe suprafața lustruită [88]. 

• Se folosește mai întâi metoda de suflare. 

• Se pune o picătură de metanol sau acetonă de tip reactiv pe partea unei hârtie de țesut moale pentru 

lentile. Cu cealaltă mână,  se ține optica de margini.  

• Se așează ușor zona umedă a țesutului, pe optică.  

• Se trage încet țesutul moale de pe lentilă, pe suprafață aplicând presiune egală până când lentila și 

țesutul sunt uscate.  

• Dacă este necesar,  se repetă metoda cu o hârtie specială, proaspătă pentru lentile [165].  
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Metoda de curățare cu zăpadă carbonică 

Metoda implică pulverizarea CO2 sub formă de zăpadă carbonică pe suprafața optică. Zăpada se 

obține folosind o duză specializată, care direcționează gazul sau lichidul printr-un orificiu. Zăpada este 

propulsată cu o viteză mare, astfel încât impactul zăpezii lovește orice particule sau contaminanți de pe 

suprafață. Particule de toate dimensiunile, de la vizibile până la 0,03 μm și hidrocarburile sunt îndepărtate 

rapid. Această metodă este utilizată pentru optică critică precum lasere, telescoape, optică închisă sau greu 

accesibilă (în limita vizuală de la duza la suprafață). Poate fi posibil ca zăpada să ajungă în caneluri și în 

jurul tuburilor. Metoda poate fi folosită ca pas intermediar sau final de curățare. CO2, hardware-ul și stația de 

lucru ar trebui să fie într-un mediu foarte curat pentru a reduce șansele de recontaminare. Filtrele speciale 

utilizate ca sistem de filtrare, precum HEPA (high-efficiency particulate air - filtrul de aer cu particule de 

înaltă eficiență) ar trebui utilizate în camera curată. Pentru a curăța zona și a menține nivelul de umiditate 

scăzut, poate fi necesar aer sau azot ca parte a curățării [88].  

Metoda de curățare cu vârfuri de carbon 

Această metodă utilizează o pulbere fină de carbon care este încorporată în pâslă sau alt material 

specific din piele moale de căprioară. Procesul de curățare este foarte asemănător cu metoda “creta”, în care 

o pulbere fină curăță și absoarbe uleiuri și altele contaminanți. Funcționează cel mai bine pe suprafețe optice 

neacoperite sau chiar acoperite cu acoperiri dure. Vârfurile de carbon au avantajul în îndepărtarea uleiurilor 

și petelor fără utilizarea de lichide și a pâslei sau piele de căprioare, reduce riscul de zgâriere a stratului optic 

sau suprafaţă. Un șervețel de carbon poate fi utilizat pe suprafețe plane, cum ar fi tablete, ecrane (de exemplu, 

computere și smartphone-uri) și Windows [88]. 

Curățarea optică avansată cu folie de polimer  

În timp ce metodele de curățare optică de mai sus funcționează bine pentru curățarea opticii, dacă se 

doriește o curățare optică la nivel microscopic, fără niciun risc de a se zgâria sau deteriora optica, este 

necesară o soluție de curățare optică polimerică. Se utilizează un detergent optic polimeric, care se toarnă, se 

periază sau se pulverizează pe suprafața optică. Pe măsură ce polimerul se usucă într-un film, compușii 

organici sunt dizolvați și particulele sunt încapsulate de polimer. Îndepărtarea filmului de polimer dezvăluie 

o suprafață optică curată, la fel de curată sau mai curată decât nouă. Detergenții optici polimerici pot fi 

utilizați și pe suprafețe aspre și grătare de refracție, care pot fi dificil sau imposibil de curățat folosind tehnici 

standard [88].  

NOTĂ: “Ferestrele și lentilele nanotexture nu trebuie curățate niciodată, folosind folie de polimer, doar cu 

tehnica de imersiune sau cu pulverizare.” 

3.2.3.3. Curățarea micro-opticii  

a. Tehnica cu soluții 

Micro lentilele sunt de obicei lentile cu un diametru mai mic de 3 mm. Cu dimensiunile lor mici, au 

nevoie de îngrijire și manipulare speciale pentru a evita deteriorarea. Micro-optica poate fi curățată cu 

alcool izopropilic de tip reactiv, acetonă de tip reactiv sau apă deionizată, folosind o pensetă mică, delicată 

sau un instrument de preluare în vid. Aerul comprimat sau o suflantă de aer pot fi utilizate pentru a îndepărta 

în siguranță murdăria de suprafață sau resturile. Nu se utilizează curățarea cu ultrasunete pentru micro-

optică, deoarece poate zgâria suprafețe delicate de micro-optică. 
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b. Tehnica  “Pensulă”  

Se utilizează tehnica “pensulei” pentru optică mică, cum ar fi oglinzile Model 515x și cuburile 581x 

fascicul. Se șterge încet, direct de la o margine a opticii, la cealaltă. Se realizează o perie de țesut pentru 

lentile, prin plierea țesutului pe lentilă, astfel încât pliul să fie la fel de lat ca suprafața care trebuie curățată. 

Nu se atinge nicio parte a țesutului care va atinge optica. Cu un hemostat sau o pensetă, se prinde țesutul 

pliat paralel și aproape de pliu. Se udă “peria” cu acetonă și se scutură orice exces de lichid. Se suflă praful 

cu o suflantă fără praf, cu bec optic. Se așează peria pe suprafața optică, se aplică o ușoară presiune cu 

hemostatul și se șterge încet drept, de la o margine a suprafeței optice, la alta, ca în Figura 3.1: 

 

Fig. 3.1. Tehnica de curățare “Pensulă” [88] 

 

NOTĂ: “Când se curăță cuburile model 581X, se va evita introducerea solventului în spațiul dintre cele două 

prisme care alcătuiesc cuburile, pentru a nu se rupe legătura dintre prisme.” 

Metoda de imersiune și curățare cu ultrasunete 

Există dispozitive pentru care se utilizează curățarea cu ultrasunete. Componentele optice, cum ar 

fi lentilele, sunt scufundate într-un solvent de curățare (de exemplu, o soluție de săpun optic) și apoi sunt 

expuse la ultrasunete intense. Ulterior, acestea sunt clătite cu solvent proaspăt. Această metodă poate fi utilă 

pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, dar este prea agresivă de exemplu pentru multe grilaje de 

difracție, reglate.  

Curățarea cu ultrasunete este un proces apos automat cu mai multe etape pentru curățarea 

substraturilor, înainte de acoperire. Alternativ, se poate folosi imersia, fără ultrasunete ca o tehnică mai puțin 

agresivă, dar și mai puțin eficientă [88]. 

Metoda de asigurare de temperaturi uniforme 

Nu este recomandabil să se manipuleze componentele/echipamentele optice care tocmai au fost 

preluate dintr-o cameră semnificativ mai rece, de exemplu. Ar trebui să fie lăsate să ajungă/atingă mai întâi 

temperatura camerei. Stresul suplimentar datorat gradienților de temperatură poate face componentele 

/echipamentele optice mai sensibile la procedurile de curățare. 

3.2.3.4. Curățarea ramelor de ochelari 

Îngrijirea incorectă a ochelarilor poate duce la deteriorarea ramei. Se utilizeazaă un jet de apă 

călduţă şi o picătură de detergent cu pH neutru, care oferă rezultate de curăţare bune. Atunci când se curăţă 

ochelarii, aceștia se ţin întotdeauna de părţile laterale ale ramei. Acest lucru previne îndoirea sau, mai rău, 

ruperea ramei. Din motive de igienă, se recomandă curăţarea periodică a părţilor laterale şi a pernuţelor 

pentru nas, care optimizează modul de aşezare a ochelarilor şi eliminarea substanţelor grase, care previne 

alunecarea. Se paote utiliza și metoda cu ultrasunete. 

Metodele utilizate pentru curățare, care au fost prezentate, pot fi  urmărite din Tabelul 3.2: 
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Tabel 3.2. Unele metode și aplicații a metodelor de curățare utilizate pentru aparatura optică medicală, 

utilizată de tehnicianul optometrist [88, 104] 

Nr.crt. 
Metode și aplicații 

Metoda Aplicații 

1 
Suflare - Perie din păr de cămilă sau 

suflantă “uscată” 

Particule mari de praf, rămase  pe majoritatea opticelor 

acoperite sau neacoperite 

1 
Suflare - Suflantă  uscată cu azot  sau 
CO2  

Curățare pe optică neacoperită, diferite acoperiri moi  și 

pelicule, cabluri electrice sau conducte de legătură , 
cristale și polimeri, metal  gol. Prisma optică se ține pe 

suprafață înghețată 

2 

Picurare directă a soluției pe piesa 

optică, după care se trage cu un 

șervețel, fără a se atinge suprafața 

Curățare ușoară de praf și scame de pe majoritatea 

opticelor acoperite sau neacoperite. Se curăță marginile. 
Se va  utiliza mai întâi metoda suflantei, se picură 

solventul, se acoperă cu o cărpă mole și  se trage 

3 Ștergere 
Curățarea moderată a amprentelor digitale sau a petelor 
de pe substraturi sau acoperiri dure 

4,5 

Curățare prin scufundare în baie cu 

soluție ușoară de apă distilată și săpun 

optic 

Curățarea fără abraziune a acoperirilor metalice moi și 
protejate 

6 Curățare cu ultrasunete 
Ciclu de curățare în mai multe etape, pe tipurile de sticlă 

dură (înainte de acoperire) 
 

Instrucțiuni de la furnizori 

În unele cazuri, furnizorii de componente optice oferă instrucțiuni detaliate pentru curățare. Este 

recomandabil să fie respectate cu atenție instrucțiunile pentru a curăța cu cel mai mare succes și a nu se 

pierde opțiunile de înlocuire gratuite. Un risc frecvent este ca astfel de instrucțiuni să fie uitate sau pierdute 

în momentul în care ar fi necesare. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil să se utilizeze sisteme de 

înregistrare adecvate (de exemplu, pe hârtie sau computere), astfel încât documentele să poată fi găsite și 

recuperate atunci când este necesar.  

ATENȚIE ! Se vor evita combinațile dintre unii solvenți/substanțe de spălare și sistemele optice,  după cum 

urmează, Tabelul 3.3. 

Tabel 3.3. Unele combinații de evitat pentru metodele de curățare a aparaturii optice medicale, utilizată de 

tehnicianul optometrist [104]  

Nr. crt. Combinații de evitat 

1 Solvent Sistem optic 

2 Alcool Acoperire cu aluminiu sau substrat 

3 Acizi (HF, HCl) 

Substrat optic de ZnS și  ZnSe, 

sticlă optică în domeniul VIS sau UV 

(N-BK7 -bosilicat,  Siliciu topit , CaF2, MgF2) 

4 

DMC - CH2Cl2 (diclorometan sau clorură 

de metilen),  

MEC - C4H8O (metiletilcetonă)  
TCE - C2HCl3 (tricloretilena) 

Optică acoperită 

5 
Toți, inclusiv Hidroclorofluorocarbură 

(freon- HCFC) și Clorofluorocarbură (CFC) 
Bare sau rame metalice acoperite (Au, Cu, Al) 

6 Curățare ultrasonică 

Acoperiri metalice, 
Lentile optice moi (CaF2, MgF2, 

N-SF11-lentile plan concave neacoperite sau 

prisme cu unghi drept) 
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Sfaturi curățare cu spray/soluție/gel - “SeeGreen” - fără alcool 

Spray-ul, gelul și soluția “SeeGreen” fără alcool sunt deosebit de sensibile la lentilele de ochelari. 

Varianta îmbunătățită, varianta “Optimize” (Dibble optical) conține alcool, este potrivit pentru lentile 

acoperite și colorate, cu efect antistatic. Chiar și cea mai “grea” murdărie nu are şansă. Nu conține alcool, 

silicon și COV (compuși organici volatili) pentru a nu irita ochii sau nasul. Îndepărtează amprentele, praful 

și murdăria și nu lasă urme.  

Se utilizează pentru toate tipurile de materiale de lentile inclusiv policarbonat, precum și pentru 

siguranță ochelari lor de protecție. Nu afectează mediul înconjurător. Tehnicile de curățare cu spray și gel 

“SeeGreen”, sunt prezeTabelul 3.4. 

După ce ochelarii au fost curățați, aceștia pot asigura o viziune de lungă durată, limpede ca cristalul, 

aplicând o soluția anti-ceață. Tehnica de spălare a ochelarilor cu soluție “SeeGreen”, este prezentată în 

Tabelul 3.5. 

Tabel 3.4. Tehnici de curățarea cu Spray și Gel  “SeeGreen”, fără alcool [104, 164]  

Curățarea cu Spray “SeeGreen”  fără alcool 

    

Se aburesc lentilele 
Se aplică spray-ul 

și se dispersează 

Se șterg lentilele cu cîrpă 

moale 
Operațiune finalizată 

Curățare cu gel “SeeGreen” și ștergere cu cârpă moale (șervețel) 

     

Se aburesc lentilele Se aplică gelul 
Se dispersează 

cu degetul 

Se șterge cu cârpă 

moale 

Operațiune 

finalizată 

Curățare cu gel “SeeGreen” cu perie “combo” – (perie moale) anti-ceață 

și ștergere cu cârpă moale (șervețel) 

     

Se aburesc lentilele 
Se aplică gelul 
cu peria moale 

Se dispersează 
cu peria moale 

Se șterge cu cârpă 
moale 

Operațiune 
finalizată 

 

 

 

 

 



205 

 

Tabel 3.5. Tehnica de spălare a ochelarilor cu soluție  “SeeGreen” [104, 164]  

   
Existența de praf pe ochelari Se umple flaconul  cu apă Se adaugă lichid “SeeGreen” 

   
Se introduc ochelarii Se înșurubează filetul capacului Se agită ușor flaconul 

   
Se îndepărtează flaconul Se clătesc ochelarii cu apă curată Se șterg ochelarii cu șervețel 

 

3.2.3.5. Curățarea suprafețelor acoperite cu filme subțiri 

Odată cu apariția tehnologiilor de depunere moderne a filmelor pe suprafețe optice, acoperirile cu 

peliculă subțire sunt, în general, mai robuste decât erau chiar acum douăzeci de ani. Cu toate acestea, 

straturile subțiri de film sunt extrem de subțiri și în funcție de tip, variază în duritate. Prin urmare, trebuie să 

se aibă grijă la manipularea și curățarea opticii acoperite.  

Sunt sugerate următoarele substanţe, materiale și metode de curățare pentru curățarea straturilor 

subțiri de peliculă pe substraturi de sticlă și metal:  

Solvenți: Solvenții organici precum alcoolul izopropilic, etanolul, metanolul și acetona sunt siguri de 

utilizat, la fel ca și apa distilată. Nu se utilizează acizi, baze, amoniac sau produse de curățat industriale sau 

de uz casnic.  

Materiale de ștergere: Se va utiliza numai bumbac moale, curat, umed cu un solvent adecvat. 

Țesăturile și unele tipuri de șervețele de laborator care sunt compuse din fibre de lemn vor zgâria acoperirile 

cu peliculă subțire. Părul moale de cămilă sau alte perii sintetice adecvate pot fi utilizate pentru îndepărtarea 

prafului.  

Tehnică utilizată:  Se suflă praful de pe suprafață înainte de a șterge suprafața, cu o perie moale. Se 

șterge ușor suprafața cu mișcări uniforme. Nu se lustruiește suprafața. 

Exemple de echipamente adecvate în procesul de curățare a opticii medicale și utilizate de 

tehnicianul optometrist, sunt prezenatte în Anexa 3.1. 

3.2.3.6. Avantaje și dezavantaje ale diferitelor tehnologii de curățare pentru aparatura 

utilizată 

Tehnologia de curățare cu laser  

Această tehnologie a atras din ce în ce mai multă atenția, respectând cerințele din ce în ce mai 

stricte pentru protecția mediului. Curățarea cu laser constă în iradierea piesei prelucrate (unele părți 

componente ale diferitelor utilaje utilizate de tehnicianul optometrist) cu caracteristicile de energie ridicată și 

concentrație mare de laser. După absorbția energiei laser, adezivii (murdărie, “solzi” de oxid, pete de rugină, 
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acoperire organică etc.) de pe suprafața substratului se pot topi, vaporiza, evapora, extinde instantaneu și pot 

fi expulzați de pe suprafața substratului prin abur, deci ca să purifice substratul [88].  

Avantaje:   

Curățarea cu laser este curățarea chimică, fără emisii de gaze, nu produce poluarea mediului, 

curățând reziduurile prin reciclarea aspiratorului.  

• Poate curăța în mod eficient, îndepărtând de suprafață particulelor submicronice adsorbite.  

• Laserul poate fi transmis prin fibră optică, iar roboții potriviți, ușor de realizat cu o funcționare pe 

distanțe lungi, pentru a curăța prin metoda tradițională. 

• Eficiența de curățare cu laser, permite economisire de timp, costuri mai mici.  

• Controlabilitate bună, flexibilitate ridicată, componență ușor de implementat, curățare de precizie 

în timp real.  

• Zona afectată de căldură este mică, pentru o curățare ușoară fără efect termic asupra materialului 

înconjurător fără deteriorări termice.  

Dezavantaje: 

• În prezent, în comparație cu metodele tradiționale precum curățarea cu acid, sablarea și curățarea 

cu gheață uscată, curățarea cu laser are dezavantajul unui preț relativ ridicat. 

Tehnologia de cărățare cu ultrasunete  

Procedele de curățare utilizate, pentru aparatura / echipamentele oftalmologice și optică medicală 

sunt eficinte fiecare în parte, pentru sticlă, plastic sau metal., prezentând unele avantaje și /sau dezavantaje 

[88]. 

Avantajele curățării cu ultrasunete: 

 Necesită mai puțin timp pentru a curăța componentele. Este mai eficient în comparație cu alte 

metode de eliminare a contaminanților. Durata de viață a componentelor curățate prin această metodă crește. 

Suprafața finisată reduce uzura și fricțiunea.  

 Numărul pieselor respinse este redus și prin urmare, costul materialelor va fi mai mic.  

 Cu niveluri mai ridicate de energie, are capacitatea de a ajunge la mici fisuri și capacitatea de a 

îndepărta aderențele de suprafață. Cheltuielile cu solventul sunt  reduse într-o măsură mai mare.  

 Această metodă este ecologică, deoarece reduce emisiile și deșeurile biodegradabile. Apa este cel 

mai bine utilizată ca detergent, deoarece este netoxică, neinflamabilă și ecologică. Mai mult, energia 

cavitației în soluția pe bază de apă este mai intensă în comparație cu alți solvenți organici.  

Dezavantajele procesului  de curățare cu ultrasunete sunt următoarele: 

 Eficiența traductorului afectează atât timpul de curățare, cât și eficacitatea obținută în timpul 

ciclului de curățare. Prin urmare, este recomandabil să se achiziționeze un produs cu curățare cu ultrasunete 

adecvat.  

 Alți factori precum căldura, puterea, frecvența, tipul de detergent și timpul influențează procesul 

general de curățare.  
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 Este realizat din piese electronice, care prezintă susceptibilitate de deteriorare datorită 

temperaturilor excesive. Prin urmare, nivelurile optime de temperatură sunt menținute conform 

recomandărilor producătorului de curățătoare cu ultrasunete. 

 Temperatura trebuie menținută corespunzător, pentru a nu atinge punctul de fierbere al soluției; 

lichidul va fierbe în zonele de presiune negativă ale undelor sonore. Acest lucru reduce sau elimină cavitația. 

Curățarea cu ultrasunete necesită un personal calificat, care cunoaște instrucțiunile, precizare în cartea 

tehnică.  

 Instrumentele trebuie clătite înainte de scufundarea în rezervorul de spălare. 

 Instrumente cu piese lipite, instrumente din aluminiu instrumente placate, instrumente cu lentile, 

instrumente cu fibră optică, piese manuale acționate, articole electrice lemn, plastic, cauciuc sau plumb 

articole cimentate, nu se pot curăța prin această metodă. 

Tehnologia de curățare prin imersie 

Procesele se referă la imersie (scufundare in lichid de curățare) și rezolvă neajunsul întâmpinat în 

cazul utilizarii unui pulverizator cu apă curată [88]. 

Avantaje: 

 Tehnologia de imersie permite lichidului de curățare să ajungă la toate suprafețele în care 

lichidele pulverizate nu pot ajunge. De asemenea, curățarea prin imersie permite utilizarea unor procese 

precum agitarea, turbionarea (mișcarea în vârtej) sau ultrasunetele. 

 Dintre cele trei procedee de curățare, tehnologia cu ultrasunete oferă cea mai mare eficiență. 

 Un sistem de curățare cu ultrasunete necesită un traseu de lichid, care să joace un rol de conductor 

al ultrasunetelor de la traductor către suprafața prelucrată, însă nu este nevoie ca acest traseu să fie în linie 

directă. 

 Ultrasunetele, desigur, pot pătrunde în interiorul cavităților și a orificiilor greu accesibile atunci 

când sunt aplicate corect. Curățarea cu ultrasunete este recunoscută ca fiind o tehnologie extrem de eficientă, 

în special în cazul în care este necesară îndepărtarea particulelor de dimensiuni foarte mici și / sau a 

contaminanților marginali solubili. 

Dezavantaje:   

 Procesul curățării prin imersie este dificil de aplicat în cazurile în care există o cantitate mare de 

contaminanți datorită pieselor extrem de murdare. Dat fiind faptul că piesa se află pe tot parcursul procesului 

scufundată în lichidul de curățare, acest lichid se contaminează foarte repede. 

 Drept urmare, menținerea soluției de curățare fără contaminanți necesită filtrare constantă și / sau 

înlocuirea frecventă a lichidului din baie. 

Se observă, însă, că, deși atunci cand sunt utilizate individual, cele trei procedee de curățare prezintă 

niște dezavantaje, fiecare dintre cele trei metode de curățare are capacitatea de a anula dezavantajele 

celeilalte. 
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Tehologia de curățare prin pulverizare cu apă curată 

Tehnica de curăţare prin pulverizare cu apă curată, prezintă şi avantaje şi dezavantaje[88]. 

Avantaje:  

 Un proces rapid, care nu trebuie să fie neglijat.  

 Pulverizarea prezintă, de asemenea, performanțe pe care curățarea prin imersie nu le poate atinge. 

Acest lucru este valabil mai ales în cazul procesului de clătire. Utilizarea unui pulverizator cu apă curată 

pentru procesul de clătire crește șansele ca acea piesă să nu mai prezinte contaminanți pe suprafața sa (după 

ce piesa a fost curațată prin procesul de imersie). 

 Nu în ultimul rând, este important de menționat faptul că, spre deosebire de tehnicile de imersie, 

procesul de pulverizare oferă posibilitatea de a furniza o soluție proaspată pe tot parcursul ciclului de proces. 

 De exemplu, cu ajutorul unui sistem de reciclare a lichidului de curățare, soluția de spălare poate 

fi filtrată imediat înainte de a fi livrată la duza de pulverizare. 

 În cazul unui sistem de imersiune, filtrarea este un proces exponențial care necesită timp 

considerabil și / sau viteze mari de curgere, pentru a recicla chiar și o soluție relativ lipsită de particule. 

 În cazul procesului de clătire, pulverizarea cu apă proaspată elimină complet orice preocupare 

pentru acumularea de contaminanți. 

Dezavantaje:  

 În cazul acestui procedeu de curățare prin pulverizare a diverselor aplicații, limitarea cea mai des 

întâlnită este faptul că suprafețele trebuie să fie accesibile pentru a fi atinse efectiv de pulverizator. Cu alte 

cuvinte, prin pulverizare există posibilitatea de a nu realiza curățarea completă a unei aplicații, îndeosebi în 

cazul în care piesa prezintă diverse orificii sau zone greu accesibile. 

 De cele mai multe ori, murdăria se adună în aceste zone, drept urmare este foarte important să se 

dispună de un instrument în măsură să curețe murdăria din aceste locuri. 

3.2.3.7. Avantaje și dezavantaje ale agenților de curățare  

Tabel 3.6. Avantaje și dezavantaje ale agenților de curățare [163] 

Nr. 

crt. 

Produs de 

curățare 
Exemplu Avanjate Dezavantaje 

1 
Aer curat, cu suflantă 

cu aer 

 

Sistem automat foarte 

simplu. Cost inițial redus. 
Curățare redusă. Consum 

redus de energie. Economie 

de timp. Fără consum de apă. 

Nu există risc de deteriorare 
a suprafeței. Aplicare la toate 

tipurile echipamente, în faza 

inițială de curățare a prafului 

• Ineficientă cu murdărie foarte 
adezivă 

• Restabilirea parțială a 

eficienței IDS (Sisteme de 
detectare a intruziunilor). 

• Pericol de reinstalare a 

prafului suflat 

• Recontaminare dacă  aerul nu 
este filtrat corect sau dacă 

filtrele nu sunt curăațate 

2 
Jet de apă curată, sub 

presiune 
 

Restaurarea semnificativă a 
eficienței  sistemului de 

detectare a intruziunilor IDS  

(Intrusion Detection Systems) 

Nu există piese mobile de 

• Ineficiență cu murdărie foarte 
adezivă dacă se folosește 

presiune scăzută 

• Pericol de a produce efecte 

negative (zgudurire) asupra 
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schimb 

Costuri redusă 

Consum redus de apă dacă se 
folosește presiune ridicată.  

Nu există risc de deteriorare 

a suprafeței 

Se aplică tuturor tipurilor de 
echipamente, care se pretează 

la această metodă (fără 

coroziune) 

ferestrelor încintei de spălare. 

• Utilizarea apei.(prodi=uce 

coroziune) 

3 

Pânză de microfibră. 

Curățarea uscată 

ocazională a petelor 
mici sau a amprentelor 

recente 
 

Ușor de folosit 

• Nu curăță toate amprentele 

uscate sau petele bine aderente 

• Mizeria îndepărtată de pe 

lentile se acumulează progresiv 
în interiorul microfibrei 

• Pericol de prindere în 

particule de praf abraziv care 
ar putea zgâria lentilele dacă 

pânza nu este depozitată într-o 

pungă sau o husă de transport 

4 

Soluții curățătoare 
pentru sticlă într-o 

sticlă pulverizatoare. 

Curățarea temeinică a 
lentilelor și 

acomponentelor 

echipamentelor în 

funcție de calitatea 
detergentului 

 

Curăță lentilele cu adevărat 
dacă compoziția lichidului 

este suficient de bună 

• Picături și stropi de lichid în 
timpul curățării  

• Pentru ștergerea lentilei, este 

necesară o cârpă pentru 
absorbția murdăriei dizolvate 

în lichidul de curățare 

 

Agenții de curățare și în special, detergenții și produsele organice, trebuie selectate cu atenție pentru 

a se asigura că sunt corespunzători pentru lentile (sticlă, plastic) sau pentru componentele echipamentelor 

utilizate sau pentru suprafețele metalice, care trebuie curățate, fără a provoca coroziune (în cazul suprafețelor 
metalice), atunci când se îndepărtează murdăria prezentă, fără a lăsa reziduuri dăunătoare și sunt 

biodegradabile. În Tabelul 3.6. se prezintă unele avantaje și dezavantaje ale agenților de curățare. 

3.2.4. Curățarea aparaturii optico – mecanică 
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3.2.4.1. Epiproiector (Utilizat pentru proiectare testelor) 

Necesar:  

- Agent de curățare modern pentru instrumente optice; - șervetele de curățare pentru optică; -  cutie 

de aer comprimat deionizat; -  set de șurubelnițe. 

Curățare: 

1. Se curăță proiectorul din exterior (la tempertura camerei). Se deconectează lampa și obiectivul 

aparatului, lămpile sale și se continuă cu curățarea carcasei din interior. Se utilizează o cutie de aer 

comprimat, deionizat pentru a curăța toate găurile din carcasă. Praful se va pierde. 

2. Cu o pensulă curată se curăță spațiul de lângă toate canelurile. Apoi, cu o cârpă moale umezită cu 

un produs special de curățare a lentilelor, se șterge întreaga suprafață a proiectorului de murdărie și amprente 

digitale. 

3. Câte o picătură din detergentul special se aplică pe părțile interioare și exterioare ale opticii. Apoi, 

se utilizează șervețelele de curățare moi pentru optică, ștergând ușor sticla, folosind mișcări circulare. A nu 

se zgâria și a nu se atinge cu mâinile goale ! Al doilea șervețel elimină toată umiditatea excesivă. 

4. Se trece la curățarea lămpii, care se suflă mai întâi cu aer comprimat (dintr-o cutie specială) și se 

mătuiește toate locurile din jurul acesteia, cu o perie. Apoi, se șterge oglinda, situată în apropierea lămpii, 

cu un lichid special pentru optică. 

5. În același loc se găsește un obiectiv condensator, care este înșurubat cu o clemă. Se deșurubează 

folosind o șurubelniță. Dar, mai întâi se pune o cârpă moale și curată pe suprafața mesei. Se șterge ușor 

dispozitivul optic cu un șervețel de lentilă, ținându-l de margini și atingând numai cu șervețelul. Pentru 

confort, se  poate plasa într-un loc pregătit. 

6. Se strânge totul așa cum a fost și corpul dispozitivului în poziția inițială și se conectează 

proiectorul. În primele minute după curățare, poate fi simțit un miros slab de alcool. Dacă mirosul nu trece în 

următoarea jumătate de oră, înseamnă că proiectorul conține în continuare praf sau umiditate sau ceva greșit 

înșurubat [138, 139]. 

3.2.4.2. Lensmetru  (Utilizat pentru măsurarea distanței pupilare) 

Necesar:  

- Agent de curățare modern pentru instrumente optice; - soluție de curățare ecrane LCD color; - 

șervetele de curățare speciale pentru optică; - suflantă fără praf (cu bec optic, cu aer comprimat); - perie din 

păr de cămilă ca pentru șters praf; - cârpă moale pentru praf. 

Curățare:  

1. Se curăță cu atenție și se igienizează componentele optice. 

2. Se șterge exteriorul instrumentului cu o cârpă moale pentru a preveni acumularea de praf.  

3. Praful de pe suprafața lentilelor lensmetrului, se curăță cu o suflantă fără praf, cu bec optic,  o 

perie de praf sau aer comprimat.  

4. Nu se lasă instrumentul pornit toată ziua, pentru a prelungi durata de viață a becului. 

5. Se acoperă obiectivul atunci când nu se folosește pentru a-l proteja de praf. 

6. Se curață ecranul LCD cu soluție de curățat ecrane și se șterge cu șervețele speciale de curățare 

pentru optică. 

7. Suporul de măsurare compact util pentru mâsurarea lentilelor înrămate se curăță cu o suflantă de 

aer curat. 

8. Nu se unge instrumentul.  

9. Dacă se simte strâns, se contactează un tehnician de service calificat.  
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10. Se curăță sistemul mecanic/electromecanic, de praf cu suflantă fără praf sau cu perie din păr de 

cămilă, pentru șters praf [19, 72, 125]. 

3.2.4.3. Interferometru (Utilizat pentru măsurarea variaţiilor de lungime, a densităţilor 

materialelor transparente, a indicilor de refracţie şi a lungimilor de undă ) 

Necesar:  

- Agent de curățare modern pentru instrumente optice; lentile și divizorul de fascicule, ferestre 

sferice; - soluție de curățare oglinzi plane cu metanol; - șervetele de curățare speciale pentru optică; - perie 

din păr de cămilă, pentru șters praf; - cârpă moale pentru praf; - oglinda laser prin metoda “drop and drag”; - 

suflantă fără praf (cu bec optic), pentru placa de bază; - agent de curățare pentru camera video liniară pentru 

înregistrarea distribuţiei intensităţii lumini de interferenţă; - agent de curățare ecran translucid, LCD. 

Curățare:  

1. Se efectuează numai de personalul calificat, după cartea tehnică. 

2. Din acest motiv se mânuiește cu grijă oglinzile plane, divizorul de fascicul şi lentila sferică, 

evitând să fie atinse suprafeţele active ale acestora. La sfârşitul experimentului, acestea trebuie acoperite, 

pentru a evita depunerea prafului şi a altor impurităţi pe suprafeţele active. 

3. Se are în vedere ca fasciculele, parţial reflectat şi cel parţial transmis, să aibă intensităţi 

aproximativ egale, adică fasciculul laser este incident aproximativ în centrul divizorului de fascicul. 

4. Pe oglinziile plane, fasciculul laser parţial trebuie să fie incident în centrul oglinzii. 

Lentila sferică de pe placa de bază, între divizorul de fascicul şi ecranul translucid, lărgește  

fasciculul (deschiderea mică a suportului lentilei trebuie să fie orientată către divizorul de fascicul).  

În timpul măsurătorilor:  

- Se vor evita şocurile mecanice asupra plăcii de bază a dispozitivului experimental.  

- Se va evita acţiunea curenţilor de aer asupra componentelor dispozitivului.  

- Se va marca pe ecranul translucid  poziţia unui maxim de interferenţă. Acest semn va fi reperul faţă 

de care se vor număra maximele care se deplasează până la finalul măsurătorii.  

- Se va roti maneta reductorului încet şi uniform, plasând de exemplu un deget pe aceasta, până când 

franjele de interferenţă încep să se deplaseze (s-ar putea să fie necesare câteva rotaţii până când să se 

întâmple acest lucru). 

- Din acest moment se va efectua încă cel puţin o rotaţie completă a reductorului. 

- Se va continua să se rotească maneta reductorului, contorizând numărul de franje “Z”, care trec prin 

dreptul reperului, în timpul unui număr “N” de rotaţii complete ale reductorului [142, 143].  

3.2.4.4. Microscop (Utilizat pentru obsevarea obiectelor de diferite dimensinui) 

Necesar:  

- Agent de curățare modern pentru instrumente optice; - șervetele de curățare pentru optică;               

- tampoane de curățare cu vârf de bumbac; - suflantă fără praf, cu bec optic. 
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Curățare: 

1. Nu se dezasamblează niciodată microscopul. 

2. Întotdeauna trebuie ca toate prizele și firele, chiar și cel USB, să fie deconectate de la sursa de 

alimentare respectivă. 

3. Se scoate întotdeauna orice suport pentru cameră, înainte de a se muta microscopul.  

4. Nu se  mișcă niciodată un microscop, cât timp capacul acestuia este încă pornit. 

5. Componentele mecanice ale microscopului necesită mai putină curățare. Se va folosi o cârpă de 

curățare umezită cu săpun diluat în apă distilată. După aceasta se va proceda la uscarea perfectă a întregii 

suprafețe a microscopului. Se are grijă deosebită cu componentele electrice ale microscopului, cum ar fi 

comutatorul “On / Off”, roata de reglare a intensitatii luminii, suportul lămpii etc. 

6. Dacă există pete de grăsime, se poate folosi o cârpă umezită într-o soluție de alcool slab 

concentrată. 

Etapele parcurse la curățarea microscopului sunt prezentate în Figura 3.2. [166] 

    

Fig. 3.2. Etapele parcurse la curățarea microscopului: 1. Se va proceda prin curățarea cu aer uscat sub 

presiune - sau cu pistolul de aer dacă este disponibil; 2. Dacă după aceasta se vor observa pete de praf 

sau de murdarie, se vor curăța cu un tampon de bumbac umezit într-o soluție de alcool de 70%;  3. Cu o 

mișcare spiralată (pornind de la centrul lentilei), se  va curăța suprafața lentilei; 4. Se va usca apoi 

suprafața cu aer uscat sub presiune și se va verifica dacă obiectivul este curat, fie cu ajutorul unei lupe, 

fie prin înșurubarea obiectivului înapoi pe port-obiectivul rotativ al microscopului [166] 

 

Calitatea imaginii este influențată  de: 

 Murdărie pe lentila exterioară sau interioară a ocularului. 

 Murdărie pe lentila frontală a obiectivului. 

 Murdărie pe lentila superioară a condensatorului. 

 Murdărie pe suprafața sticlei lamei. 

 Murdărie pe suprafața iluminatorului. 

 Murdărie pe alte componente optice ale microscopului, cum ar fi: oglinzi, lămpi, filtre, lentile 

intermediare etc. 

3.2.4.5. Sferometru (Utilizat pentru determinarea razei de curbură) 

Necesar:  

- Rulment cu bile din nailon, pentru vârful indicatorului;- plastic acetal (polyacetal sau 

polyoxymetylen (POM)) = “Delrin negru” cu frecare redusă (Se poate utiliza nailon sau acril), pentru inelul 

din partea de jos a sferometrului; - aluminiu pentru corpul principal, deoarece aluminiu este ușor de 

prelucrat; - un șurub cu cap de soclu M2.5, pentru a extinde tija indicatorului și se proiectează corpul pentru 

a pune vârful indicatorului care iese în afară de jumătate din lungimea deplasării sale totale. În acest fel, ar 

trebui să fie la fel de capabil să măsoare suprafețe concavă și convexă. Diametrul se bazează pe elementele 
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relativ mici pe care le întâlnesc de obicei;  - un strung; - un burghiu sau o presă de găurit; - un fierăstrău cu 

bandă sau “dreme”; un robinet la alegere este, de asemenea, util; -  husă pentru acoperirea sferometrului. 

Curățarea:   

Înainte de utilizare se face prin sulfare de aer curat, cu suflantă cu aer comprimat, atât suprafața 

sferometrului, cât și  rulmentul cu bile. 

Curățarea lentilelor a căror rază de curbură se determină, se efectuează prin meoda de ștergere cu 

microfibră, înmuiată în soluții adecvate pentru lentilele, după care se ususă suprafața cu aer uscat sub 

presiune [136, 196].  

 

3.2.5. Curățarea echipamentelor optometrice – oftalmice 

 

 

 

3.2.5.1. Oftalmoscop  (Utilizat pentru determinarea fundului de ochi) 

Necesar: 

- Agent de curățare modern pentru  lentile, filtre; - șervetele de curățare speciale pentru optică sau 

tampoane de bumbac; -suflantă fără praf cu bec optic, - cârpă umedă; - dezinfectant, în funcție de părțile 

componente ale oftalmoscopului: • sursă de lumina (LED sau Halogen); • condensator; • filtru verde (nu 

trebuie să fie roșu) care mareste contrastul vaselor de sânge; • o miră test care se proiectează pe retină; • două 

obiective (lentile); • diafragmele, care permit adaptarea unei iluminari maxime a funduluide ochi sau a 

structurilor anterioare; • un disc Recoss (disc concav) compus din lentile de acomodare ce permit o observare 

fără efort; • o oglindă deviatoare, reglabilă, care permite iluminarea fundului de ochi  

Curățare: 

1. Nu se expune mult timp oftalmoscopul, lumina emisă de acesta, este periculoasă pentru ochi. 

2. Nu se utilizeaază echipamentul în cazul în care acesta este deteriorat. 

3. Se utilizează o cârpă umedă pentru curățare, cu un agent dezinfectant adecvat pentru partea 

medicală din plastic. 

4. Mânerul se poate curăța cu o cârpă de bumbac înmuiată în dezinfectant, dar nu poate fi scufundat 

în lichide. Carcasa poate fi ștersă cu o cârpă umezită cu alcool.  

5. Suprafețele de sticlă pot fi curățate cu un tampon de bumbac în același mod [124, 191].  
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3.2.5.2. Retinofot (Utilizat la măsurarea puterii ochelarilorși distanței oculare, și pentru 

determinare fundului de ochi) 

Necesar: 

- Agent de curățare modern pentru  corpul camerei retinale și ecranul tactil;  - cărpă moale fără 

scame; - apă sau alcool la maxim 75%, sau apă acidă hipocloră; - pompă cu aer uscat, pentru uscare, în 

funcție de părțile instrumentului care vin în contact cu pacientul:  • suportul pentru frunte; • cupa pentru 

bărbie; • capacul corpului; • bare laterale pentru  menținerea bărbiei; • ecrane tactile.  

Curățare: 

1. Nu se umezesc părțile interne ale camerei retiniene și se curăță numai așa cum este indicat pentru 

a preveni deteriorarea acesteia. Nu se folosește niciodată solvenți sau alți agenți abrazivi. Camerele retiniene 

sunt distribuite cu un capac de praf pentru a fi utilizate, pentru a le proteja. Se acoperă camera retiniană dacă 

nu va fi folosită o lungă perioadă de timp.  

2. Înainte de a porni camera de retină, se scoate capacul. Nu se pune niciodată capacul când 

iluminarea este aprinsă.  

3. Se curăță regulat praful de pe corpului camerei retinale, folosind o cârpă moale. Pentru murdărie 

superficială mai persistentă, se utilizaează o cârpă moale înmuiată cu apă sau alcool la maxim 75%. Nu se 

folosește niciodată solvenți sau un praf chimic 

4. Se utilizează cârpe de curățare fără scame atunci când se șterg lentilele. 

5. Zilnic se curăță și se șterge suportul pentru frunte, cupa pentru bărbie, cu o cârpă umezită cu o 

soluție caldă de pH neutru 

Dezinfectare: 

Se șterg suportul pentru frunte, barele laterale ale bărbierii și cupa pentru bărbie cu o cârpă umezită 

cu 75% (maxim) alcool sau cu un soluție de apă acidă hipocloră. Se lasă în aerul să se usuce. Se lasă să se 

usuce la aer [129]  

3.2.5.3. Stereomicroscop (Utilizat pentru observarea obiectelor mai mari. Are puterea de mărire  

între 10x şi 80x) 

Necesar:  

- Detergent special pentru lentile optice; - Cârpe de curățare optice speciale;  - Suflante fără praf,  cu 

bec optic; - Perie; - Silicagel pentru absorbție umiditate, în funcție de părțile componente: • dispozitiv de 

reglaj integrat cu LED-uri cu lumina reflectată și transmisă, • ajustaj pentru dioptrii pe ambele tuburi  de 

lentile, • lupa zoom, • gama de lentile opționale de conversie, • oculare, • butoane de reglaj (reglaj  grosier și 

reglaj fin), • iluminator sau oglindă, • diafragma , • condensor, • cleme de poziționare , • standuri universale. 

1. Curățare: 

2. Praful se curăță cu o suflant fără praf și cu o perie moale. 

3. Componentele din sticlă se curăță prin ștergere ușoară cu o cârpă fără scame.  

4. Petele de ulei sau amprentele de pe suprafața obiectivului, lentila, se șterg cu o cârpă umedă fără 

scame cu un amestec de eter și alcool (raport 70/30), dar nu și pentru curățarea altor componente a 

dispozitivului, pentru a nu duce la deteriorarea vopselei. Din acest motiv se va utiliza un produs de curățare 

neutru.  

5. Se manipulează cu mare grijă eterul și alcoolul, deoarece aceste substanțe sunt extrem de 

inflamabile substanțe.  
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6. Strereomicropscopul se păstrează departe de flăcări, dispozitive electrice care pot fi pornite și 

oprite. Se utilizează numai în încăperi bine ventilate și în atmosferă uscată. 

7. Rețeaua de alimentare este oprită, înainte și după finalizarea experimentelor. 

8. Designul funcțional si ergonomic. Suprafetele lor mari de lucru, cu platformă corespunzătoare 

[141].  

3.2.5.4. Autorefractokeratometru (Utilizat pentru determinare rază de curbură, putere de refracţie 

lentile, distanță pupilară, măsurare pupilă, iris, destanțe vertex) 

Necesar:  

- Cârpă moale de curățare sau o țesătură curată,  pentru lentile;  - soluție de detergent (1 ml de săpun 

lichid pentru vase la un litru de apă filtrată curată); - suflantă cu aer curat, în funcție de părțile 

componenete: • lentile, • ecran color LCD de 5,7 inci, pentru imagini in timp real, • indicator de focalizare 

pentru pozitia optima a ochiului, • blocare cu o singură atingere, • imprimantă de mare viteză (3 secunde), • 

posibilitate de conectare cu alte dispozitive pentru obținerea unui sistem complet de refracție, dimensiuni: 

252 X 510 X 450, • computer, • două cercuri adecvate și 2 LED-uri pentru măsurători. 

Curățare: 

1. Se curăță suprafețele externe ale acestui instrument folosind o cârpă curată, moale, umezită cu un 

o soluție ușoară de detergent. 

2. Se curăță fereastra pacientului și afișajul operatorului, folosind o cârpă curată, moale, umezită cu 

o soluție ușoară de detergent. 

3. Nu se utilizează solvenți sau alte soluții, pentru nicio altă parte a acestui instrument, pentru ca să 

nu apară daune la unitate. 

4. Se curăță sistemul mecanic/electromecanic cu o suflantă de aer curat [132, 133]. 

3.2.5.5. Sinoptofor (Utilizat pentru diagnosticarea strabismului) 

Necesar:  

- Cârpă moale din  bumbac pentru curățare sau o țesătură de pânză curată, pentru lentile;                    

- dezinfectant diluat, după instrucțiunile producătorului de pe sticlă, pentru curățarea suprafeței;  - suflantă cu 

aer curat, în funcție de părțile componente ale sinoptoforului: • suportul pentru frunte, • cupa pentru bărbie, 

• mâner pentru reglarea unghiului orizontal, • vizor, • suport  pentru lentile, • oglinzi pentru a reflecta 

imaginile în lentile, • cuiburi unde sunt plasate imagini pereche, opuse oglinzilor, • lămpi, pentru ca pacientul 

să vadă prin lentile imaginile reflectate în oglinzi, •  două cordoane mobile pentru ajustare. 

Curățare: 

1. Se curăță suprafețele externe folosind o cârpă curată, moale, umezită  cu dezinfectantul diluat 

recomandat de producător. 

2. Nu se utilizează echipamentul în cazul în care acesta este deteriorat. 

3. Se utilizează o cârpă umedă pentru curățare, cu un agent dezinfectant adecvat, indicat de 

producător, pentru partea medicală din plastic. 

4. Mânerele se pot curăța cu o cârpă înmuiată în dezinfectantul recomandat de producător, dar nu 

poate fi scufundat în lichide. Carcasa poate fi suflată cu o suflantă de aer curat, sau cu o perie din păr de 

cămilă.  

5. Zilnic se curăță și se șterge suportul pentru frunte, cupa pentru bărbie, cu o cârpă umezită cu o 

soluție caldă de pH neutru, după indicațiile producătorului. 
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6. Șervețelele cu alcool trebuie utilizate pentru curățarea contactelor electrice pe echipament (Se 

evită contactul cu piese din plastic sau carcase, deoarece alcoolul este un solvent) 

7. Se aruncă în siguranță materialele de curățat și șervețelele folosite [130].  

 

3.2.6. Curățarea instrumentelor optice 

 

 

3.2.6.1. Lupă (Utilizată pentru mărirea obiectelor) 

Necesar:  

- Cârpă moale din bumbac moale, microfibră sau o țesătură de pânză curată pentru curățare;              

- ventuză pentru lentile dure; - lentile-lupe din sticlă sau din acril;  - dezinfectant sau detergent pentru lentile 

din sticlă; - soluție detergent (1 ml de săpun lichid pentru copii la un litru de apă filtrată curată); -soluție cu 

săpun optic în apă distilată pentru lupa din acril, în funcție de tipul acestora: • lupă simplă, • compusă 

(acromatică, aplanică), • fie o lentilă convergentă, • fie un ansamblu convergent de lentile (distanță focală de 

circa 25 cm, putere optice de 4 dioptrii; Grosismentul = mărirea aparentă a dimensiunilor unui obiect cu 

ajutorul unor instrumente optice unei astfel de lupe este de “2×”). 

Curățare: 

1. Lentilele-lupă din sticlă se curăță de praf cu o cârpă umezită cu soluție specială. 

2. Lentilele-lupă acrilice se curăță de praf, folosind o cârpă (bumbac, microfibră) moale, umezită cu 

apă caldă prin ștergere ușoară a suprafeței. 

3. Un obiectiv al lupei, murdar, cu uleiuri, amprente, murdărie etc., se curăță cu soluție de săpun  

optic și o cârpă moale mai umezită, îndepărtând ventuza de pe lentilă, dar prin frecare ușoară. 

4. Pentru curățarea finală se folosește o cârpă moale, curată și umedă nouă, pentru a îndepărta 

săpunul și pentru a usca lentila-lupă. 

5. Se utilizează o parte curată a cârpei pentru a termina. Cu o curățare ușoară adecvată, un obiectiv 

acrilic fin poate dura toată viața.  

6. Se curăță mânerul / rama lupei, cu un săpun ușor sau un produs de curățare, fără a atinge 

obievtivul [159, 161].  

ATENȚIE ! A nu se curăța obiectivul sau a nu zgâria obiectivul prin acest proces. 
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3.2.6.2. Lunetă (Utilizată pentru observarea obiectelor îndepărtate) 

Necesar:  

- Solutie pentru lentile; - pensulă din păr moale; - laveta specială; - cârpă curățare - șervețele speciale 

sau microfobră; - soluție pentru curățarea opțicii; - spray pentru curățat plastic; - soluție de curățat metal; - 

soluție curățat textile și piele, în funcție de părțile componente: • lentilă obiectiv (combinație de lentile 

prismatice), • lentilă ocular oglinzi, • carcasa, • curea , • capac ocular, • capac obiectiv  

Curățare: 

1. La lentile dacă este utilizat efectul florii de lotus (Stratul antireflex LotuTec® al lentilelor), 

grăsimea, apa și alte particule nedorite nu aderă la suprafața lentilei. Se reduce la maxim aderența apei pentru 

ca aceasta să se transforme în mici perle care se scurg. Stratul antireflex “LotuTec” se comportă ca un 

înveliș protector pentru lentile și face activitățile de curățire foarte ușoare. Această tehnologie a fost aplicată 

de-a lungul timpului  la milioane de lentile. 

2. Se curăță lentilele cu o cârpă moale, umezită cu o soluție de curățat lentile, folosind metoda “drop 

and drag”. 

3. Cureuau se curăță cu soluție de curățare specială pentru textile și piele. 

4. Capacele de plastic se curăță cu spray de curățare specială, pentru capace din plastic. 

5. Carcasa metalică se curăță cu soluție curățat metale [15]. 

3.2.6.3. Telescop (Utilizat pentru observarea obiectelor foarte îndepărtate) 

Necesar:  

- Vată sterilă; - apă distilata sau demineralizată la temperatura camerei; -  detergent lichid optic, în 

funcție de părțile componente: • oglinzi pentru telescop, cu strat de aluminiu protejat cu SiO2 (cuarț=dioxid 

de siliciu) sau Al2O3 (safir=trioxid de siliciu). 

Curățare: 

1. Se amestecă cam 1,5 litri de apă distilata în lighean și o linguriță de lichid optic și se amestecă. 

2. Se pune oglinda în recipient și se stropește bine cu apă. Dacă se poate, se pune și se lasă în apă cu 

fața în jos să se înmoaie, câteva ore sau chiar o zi, în special dacă pe oglindă s-a depus sare sau alte 

substanțe. Se face uz de un suport pentru ca oglinda să stea ușor înclinată, să nu prindă aer sub ea și să nu se 

atingă de suport decât cu marginile. Dacă nu este timp, după câteva clătiri cu oglinda cu fața în jos, se aruncă 

apa folosită și se prepară alta pentru spălarea propriu zisă. 

3. Este nevoie de data aceasta de maxim 1 litru de apă şi evident, de lichid optic pe măsură. Se ia 

vata (cam cât un pumn) se înmoaie bine în apa cu lichidul optic. Nu se strânge, ci se lasă să atârne cum e ea, 

plină de apă și se șterge suprafața oglinzii fără să se apese, ci doar prin greutatea ei să atingă oglinda. 

Evident, oglinda trebuie sa fie în poziție orizontală, sau ușor oblic, cu fața în sus. Din când în când, se aruncă 

apa cu detergent pe fața acesteia. Se șterge astfel, până când se observă că majoritatea firelor de praf și toate 

petele au dispărut [51].  
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3.2.7. Curățarea sistemelor / mașinilor și utilajelor tehnice auxiliare utilizate de tehnicianul 

optometrist 

Definiţie. Curățarea este operația care se realizează, frecvent atât de tehnicianul optometrist care 

folosește mașina, cât și de personalul specializat. Se execută permanent, dar și înainte de reparații.  

Operaţia poate fi executată în locurile în care funcţionează maşina sau în ateliere special amenajate 

pentru spălare şi curăţare. înainte de spălare şi curăţare, maşina va fi oprită, iar în situaţia în care substanţele 

folosite sunt inflamabile se îndepărtează orice sursă deschisă de foc [98].  

Instalaţiile de răcire şi ungere vor fi golite şi se va schimba uleiul, în scopul îndepărtării impurităţilor 

[98, 107].  

Se vor demonta dacă este cazul şi curăţa cu regularitate:   

• sistemele de etanşare;  

• filtrele instalaţiilor de ungere;  

• filtrele instalaţiilor de funcţionare şi de evacuare a reziduurilor;  

• suprafeţele active de lucru;  

• sculele, dispozitivele şi verificatoarele. 

Materialele de şters folosite sunt: lavetele, deşeurile de bumbac, pânza de sac moale, pielea de 

căprioară. Pentru părţile maşinii care au prelucrări şi precizie mare se folosesc cârpe moi, iar pentru suprafeţe 

cromate se foloseşte pielea de căprioară. Materialele folosite trebuie să absoarbă lichide, să aibă rezistenţă 

mare la rupere, să nu lase scame şi să nu conţină aşchii metalice.  

Pentru spălarea maşinilor se folosesc, în funcţie de recomandări, de zona spălată, dar şi de 

prelucrările de finisare: petrolul lampant, motorina, apa cu săpun, apa cu sodă, detergenţi speciali.  

După spălare, zonele spălate se şterg cu cârpe uscate, fără scame, sau se usucă cu aer comprimat.  

Intervalele de timp la care se efectuează operaţia de curăţare a maşinilor depind de mediul în care 

acestea lucrează, dar şi de tipul şi precizia operaţiilor pe care le realizează.  

Organele de maşini ce trebuie supuse operaţiilor de montaj au nevoie, uneori, de ajustare.  

Curăţarea şi spălarea se execută înainte de asamblare, în scopul îndepărtării piliturii, aşchiilor, 

materialelor abrazive şi a uleiurilor depuse în timpul operaţiilor de ajustare.  

Spălarea se poate realiza manual sau mecanizat. Lichidele de spălare recomandate sunt: benzina, 

petrolul rafinat sau apa cu detergent recomandat.  

Maşinile de spălat pot fi, după cum se observă din Figura 3.3.:  

- cu transportor cu rachetă;  

- cu tambur;  

- cu bandă transportoare. 
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(a) (b) (c) 

Fig.3.3. Exemple de maşini de spălat sisteme tehnice: (a) Maşină de spălat cu transportor cu rachetă; (b)  

Maşină de spălat cu tambur; (c) Maşină de spălat cu cu bandă transportoare [32, 98, 107] 

 

În atelierele laborator, care nu dispun de maşini de spălat, se utilizează pistoale de stropit, care 

folosesc drept lichid pentru spălare, benzină amestecată cu 8 % tetraclorură de carbon şi 7,5% triclor etilena, 

cu scopul reducerii inflamabilităţii benzinei.  

Pentru piese cu configuraţie complicată se folosesc instalaţii cu ultrasunete. Principiul de 

funcţionare constă în producerea oscilaţiilor mecanice cu frecvenţă ridicată (18-21 kHz) în băile de spălare, 

ceea ce duce la îndepărtarea impurităţilor.  

După spălare, piesele sunt uscate cu aer comprimat. 

În concluzie, curățarea echipamentelor specifice în optica medicală, a mașinilor și utilajelor 

(mașina de prelucrare contur lentile și rame de ochelari, mașina de găurit sticlă și plastic, mașina de șlefuit, 

mașina de montare ochelari, mașina pentru tăiere caneluri, mașina de îndreptare muchii ascuțite etc ), 

folosite de tehnicianul optometrist, cuprinde: 

 Menținerea echipamentelor specifice a mașinilor și/sau utilajelor și a zonei de lucru în ordine și 

curățenie.  

 Caracterizarea echipamentele folosite.  

 Identificarea stării tehnică a echipamentelor. 

 Realizarea operaţiilor de curățenie specifice echipamentelor și componentelor optice.  

 Asigurarea  efectuării procedeelor de curățare și verificare a mașinilor și utilajelor ultilizate. 

 Curățarea sistemului mecanic/electromecanic. 

 Ungerea / lubrifierea rulmentilor pentru evaluarea rezistenței de izolaţie a motorului, maşinilor 

utilizate de tehnicianul optometrist [95, 107]. 
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3.3. Operaţii de întreţinere a aparaturii speciale, utilizate în optica medicală, de tehnicianul 

optometrist 

 

“Piesa necesară pentru întreţinere sau reglaj se poate procura cel mai greu.”, Legile lui Murphy 

  

3.3.1. Noțiuni introductive 

În prezentul subcapitol “Operaţii de întreţinere a aparaturii speciale, utilizate în optica medicală, 

de tehnicianul optometrist” se prezintă tipurile de operaţii de întreținere (reglaje periodice), descrierea 

acestora, etapele de lucru, materiale şi produse de întreținere, unelte, dispozitive şi aparate folosite, precum și 

avantajele şi dezavantaje ale operațiilor de întreținere. 

Definiție 

A întreține înseamnă a asigura continuitatea funcționării în condiții corespunzătoare a 

echipamentelor de optică medicală, utilizate de tehnicianul optometrist.  

Întreținerea reprezintă o “acțiune de menținere a unui echipament în bună stare de funcționare”, iar 

mentenanța reprezintă “ansamblul a tot ceea ce permite menținerea sau restabilirea unui sistem sau a unei 

părți a acestuia, în stare de funcționare” [24, 43, 73, 108].  

Lucrările de mentenanță, de întreținere se pot executa: a) permanent (zilnic, săptămânal, lunar, 

preventiv), de către personal de deservire; b) periodic, de către personal calificat în acest sens. 

Serviciile de întreținere tehnică solicitate se impun deoarece pe parcursul exploatării uzuale, diferite 

componente ale echipamentelor de optică medicală se uzează fizic în mod diferențiat, fapt care duce chiar și 

la ieșirea din funcțiune a acestora. Serviciile de întreținere tehnică reprezintă ansamblul de operații de 

întreținere și reparare când este cazul, care se execută în scopul menținerii stării tehnice a echipamentelor de 

optică medicală, aferente unui cabinet de optică medicală în care se desfășoară activitatea respectivă. 

Toate echipamentele de întreţinere, scule şi unelte de muncă utilizate de tehnicianul optometrist 

trebuie să corespundă din punct de vedere al securităţii şi normelor de sănătate, normativele de protecţia 

muncii și normelor de protecția mediului. Tehnicianul optometrist va respecta legislaţia, normele, 

normativele, regulamentele în vigoare în legătură cu serviciile prestate, echipamentele şi materialele utilizate 

pentru prestarea serviciilor, precum și cu normele de protecţie a mediului specifice operațiilor de întreținere a 

echipamentelor de optică medicală.  
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În acest sens, se va identifica documentația tehnică necesară operațiilor de întreținere specifice, se 

vor utiliza corect instrucțiunile din cartea tehnică a echipamentelor respective, se vor descrie operațiile de 

întreținere necesare. se vor consemna rezultatele în documente specifice de întreținere a echipamentelor de 

optică medicală, prin asigurarea unei baze de date pe calculator. 

Mentenanţa poate fi definită și un ansamblu de activităţi tehnico-organizatorice, care au ca scop 

asigurarea obţinerii unor performanţe maxime pentru un echipament optometric. 

În practică sunt utilizate mai multe sisteme de mentenanță, Figura 3.4.: 

 

Fig. 3.4. Sisteme de mentenanță [107]  
 

Mentenanța poate fi clasificată, de asemenea, în planificată și neplanificată (programată și 

neprogramată), Figura 3.5., care este în concordanță cu Figura 3.4. 

 

Fig. 3.5. Clasificarea sistemului de mentenanță [26] 

 

Echipamentele și dispozitivele optometrice trebuie să fie întreţinute/menținute în lucru şi periodic 

trebuie să fie calibrate pentru efectivitate şi acurateţe, de către tehnicianul optometrist  

Pentru  întreținerea echipamentelor optometrice este necesar: 

1. Să se identifică starea tehnică a echipamentelor: 
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 Starea de funcţionare a echipamentelor şi dispozitivelor, se stabilește corect după o verificare 

atentă şi periodică a acestora, conform normelor din cartea tehnică şi celor metrologice; 

 Înaintea începerii activităţii zilnice cu echipamentele şi dispozitivele din dotare se efectuează 

unele reglaje, care oferă o diagnoză a duratelor de folosire şi întrerupere.  

2. Să se regleze şi să se remedieze echipamentele: 

 Echipamentele sunt reglate în funcţie de etapele de lucru, caracteristice fiecărui echipament în 

parte.  

 Reglarea atentă şi corectă asigură adaptarea echipamentelor şi a dispozitivelor la cerinţele 

tipurilor de măsuri şi operaţii de lucru.  

 Reglările semnalează disfuncţionalităţile, care astfel sesizate oferă o intervenţie promptă pentru 

remediere/ 

 Reglările şi remedierile se fac astfel încât să asigure precizia corectă în operaţiile cu 

echipamentele şi dispozitivele existente. 

 Reglările şi depanările se efectuează utilizând corect sculele, dispozitivele, verificatoarele (SDV-

urile) şi  paratele de măsură și control (AMC-urile) din dotare. 

Criteriile de realizare a întreținerii echipamentelor de optică medicală se referă la “Efectuarea 

reglajului echipamentelor optometrice”, precum și la “Verificarea reglajului echipamentelor optometrice“. 

1. Efectuarea reglajului echipamentelor și componentelor echipamentelor optometrice: 

 Reglarea echipamentelor se realizează în spaţii special amenajate şi în condiţii de mediu care să 

asigure precizia reglajului şi a parametrilor tehnici, prevăzuţi în documentaţia constructivă.  

 Reglarea se realizează în plaja de valori a parametrilor funcţionali, specificată în documentaţia 

constructivă.  

 Reglajul efectuat trebuie să asigure performanţele impuse echipamentelor optometrice prin norma 

de calitate.  

 AMC-urile și SDV-urile utilizate la reglajul echipamentelor optometrice sunt specifice 

parametrilor măsuraţi şi au clasa de precizie impusă.  

2. Verificarea reglajului echipamentelor și componentelor echipamentelor optometrice: 

 Verificarea reglajului echipamentelor optometrice se face în condiţiile de mediu specificate în 

documentaţia tehnologică, care sunt echivalente cu condiţiile de mediu în care aparatul urmează a fi utilizat.  

 Aparatele de măsură şi control utilizate la verificarea reglajului sunt corelate din punct de vedere 

al clasei de precizie cu eroarea admisă la evaluarea parametrilor tehnici. 

 Schema aplicată pentru verificarea reglajului asigură atingerea parametrilor şi performanţelor 

impuse echipamentelor optometrice. 

Întreţinerea preventivă, ca activitate planificată implică regularitate, rutină de curăţare, lubrificat, 

testat, calibrarea şi ajustarea, controlul uzurilor şi fisurilor şi eventual înlocuirea detaliilor pentru a evita 

defecţiunea. 
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Pentru a stabili un sistem efectiv şi eficient de întreţinere preventivă, este necesar un sistem de 

înregistrare. Cartea tehnică pentru întreţinere preventivă a echipamentului poate fi suplimentată de softuri de 

computer, pentru întocmirea acestor sisteme de înregistrare. Când nu este disponibil un computer, poate fi 

întocmit un fişier manual.  

Sistemul administrativ de întreţinere preventivă necesită următoarele: 

• Un inventar al echipamenteloe (informaţiile relevante despre echipament). 

• Definirea sarcinii de întreţinere (conform cărții tehnice şi informaţiilor despre echipament). 

• Stabilirea intervalelor de întreţinere. 

• Testarea specială a echipamentului de către tehnicianul optometrist, 

• Necesitate unei biblioteci bine echipată, care să fie disponibilă.  

• Instalările şi recomandările manualelor pieselor de schimb, notate cu numărul echipamentului 

respectiv, trebuie să fie păstrate împreună cu cărţile tehnice electronice şi informaţii despre componentele 

adecvate. 

Întreținerea de rutină, ca întreținere bazată pe utilizare, cum ar fi înlocuirea capacelor de praf, 

verificarea becurilor și ștergerea resturilor de praf, ar trebui să fie o parte obișnuită a sarcinilor de închiere 

pentru fiecare zi, în birou. Cerințele unice de întreținere mai intensive necesită pentru fiecare echipament și 

păstrarea unor evidențe exacte și familiarizarea cu aceste programe variate de întreținere pot ajuta la 

păstrarea valorii acestei investiții. 

Sarcini săptămânale și lunare (praf, verificarea becurilor, verificări de siguranță, lubrifiere), 

precum și sarcini mai puțin frecvente, cum ar fi recalibrări și reparații de către agenții de service. 

Fiecare echipament, va avea o personalitate unică, prin înregistrarea de întreținere și reparații. 

Păstrarea unei înregistrări de întreținere și reparații este esențială pentru menținerea la curent cu întreținerea 

de rutină. Cu cât este mai bună documentația fiecărei “ciudățenii”, cu atât va fi mai ușor de întreținut și 

reparat pe parcurs, având în vedere şi perioada de garanție dată de producător.  

Înregistrarea de întreținere (reparații) ar trebui să acopere: 

 Istoricul fiecărui echipament, inclusiv datele fiecărui apel de service sau piese de schimb și 

rezultatul fiecărei instanțe. 

 Probleme obișnuite care afectează fiecare echipament și soluțiile asociate acestora. 

 Un inventar actualizat al pieselor de schimb din cadrul clinicii și un program de reordonare 

Informații despre garanție și numere de telefon ale biroului de service pentru fiecare echipament. 

 Numele fiecărui membru al personalului care a efectuat întreținerea sau a efectuat apelul de 

service și data la care a avut loc acel apel. 

 Limitări și specificații ale fiecărui echipament (temperaturi, calibrări etc.). 

Importanța întreținerii 

Întreținerea poate însemna orice, de la curățarea, înlocuirea bateriilor oftalmice și a becurilor 

oftalmice, diagnostic și întreținerea computerului și prevenirea acumulării de praf.  
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În primul rând, se face referire la păstrarea unei evidențe clare și convingătoare ale tuturor 

echipamentelor oftalmice. Când se achiziționează echipamentul sau instrumentul, se revizuiește cu atenție 

informațiile despre întreținere și garanție și se inițiază un calendar sau se încorporează într-un calendarul 

existent, datele țintă pentru curățare, diagnostic sau testare și întreținere. Astfel, se va putea ține o evidență 

clară, despre starea tuturor echipamentelor și în așa fel ca acestea să nu aibă perioade de nefuncționare, dacă 

vreunul dintre echipamentele oftalmice necesită înlocuire.  

În al doilea rând, este necesat în procesul de întreținere să se țină la îndemână consumabilele 

oftalmice. Dacă trebuie să se înlocuiască un bec oftalmic în oricare dintre echipamentele, este ca să fie încă o 

rezervă la îndemână. Tehnicianul optometrist trebuie să știe când să comande o “copie” de rezervă, atunci 

când este utilizată “copia” de rezervă, pentru a nu interveni perioade de nefuncționare, așteptând, de exemplu 

un bec oftalmic sau o baterie de înlocuire simplă.  

Păstrarea unui dulap dedicat de aprovizionare oftalmică este necesar, care să asigure că practica 

tehnicianului optometrist funcționează fără probleme în orice moment și nu este împiedicată de problemele 

de aprovizionare și dezorganizare.  

Pe măsură ce sunt examinate echipamentele/instrumentele optometrice, se va observa rapid, că 

multe dintre ele au un lucru în comun: evitarea prafului. Nu se amestecă praful și lentilele. De aceea, o 

“carcasă rezistentă la praf” este o caracteristică cheie a majorității echipamentelor oftalmice și de aceea 

achiziționarea de huse de praf este atât de importantă pentru a asigutra durata lungă de viață a 

echipamentelor oftalmice.  

Dacă praful pătrunde în echipamentul/utilajul, fie în lentilă, fie în utilaje/echipamente, acestea nu vor 

mai funcționa la fel de bine. De fapt, o particulă de praf existentă în oftalmoscop ar putea să conducă pe 

calea diagnosticării greșite, astfel încât menținerea echipamentelor și instrumentelor oftalmice și asigurarea 

că acestea nu conțin praf, ar trebui să fie o prioritate de top.  

În primul rând, alegerea husei de praf oftalmice este destul de simplă și eficientă. Dacă 

echipamentele nu sunt livrate cu huse de praf personalizate, se vor găsi huse, care se pot potrivi mai multor 

tipuri de instrumente. De aceea husele se pot procura cu încredere, pentru a asigura o viață suplimentară 

oftalmoscoapelor binoculare indirecte costisitoare, lensmetrelor și autorefractokeratometrelor și chiar 

lămpilor cu fantă.  

În al doilea rând, dacă se menține echipamentul la cel mai înalt grad, se va menține și valoarea de 

revânzare, care să permite în cele din urmă, nu numai să se înlocuiască echipamentul oftalmic, ci să se facă 

“upgrade” la o tehnologie mai bună, cu o cheltuială de capital mai mică. Echipamentul și tehnologia 

oftalmică de înaltă calitate nu sunt ieftine, așa că este necesară să se atribuie timpul suplimentar pentru 

întreținerea echipamentului și a se asigura rentabilitatea investiției ! 

 

3.3.2. Întreținerea lentilelor  

Suprafețele elementelor optice, cum ar fi lentilele, prismele, oglinzile, separatoarele, ferestrele și 

filtrele utilizate în instrumentele optice sunt special pregătite. Sunt foarte lustruite. Orice nereguli la 

suprafața acestora vor fi mai mici decât o fracțiune a lungimii undei de lumină. În plus, astfel de suprafețe au 

o acoperire subțire din anumite materiale pentru a obține rezultatele necesare.  

Suprafețelor lentilelor, prismelor și ferestrelor prezintă de obicei un strat antireflex pentru a preveni 

pierderea luminii datorită reflecției. Acest lucru asigură transmisia maximă a luminii prin suprafață.  



225 

 

Oglinzile au o reflectare deosebită, deci o acoperire pentru a obține reflexia maximă a luminii. 

Separatoarele de oglinzi au o acoperire cu grosime specială pentru a se obține un anumit procent de lumină 

reflectată și a asigura un echilibru transmis de oglinzi.  

Filtrele au acoperiri suficiente, pentru a elimina “ocurențele” nedorite. În cazul laserelor, oglinzile 

utilizate au mai multe acoperiri pentru a da o reflectivitate de până la 99,95% sau mai bună pentru o lungime 

de undă dată.  

Zgârieturile de pe o suprafață optică produc împrăștiere nedorită a luminii. Se pot produce cu 

particule de praf, zgârieturi dacă nu sunt îndepărtate corect. 

NOTĂ: “Suprafețele optice nu trebuie niciodată șterse-atinse cu mâna, nici să nu se înlăture praful cu mâna 

când acesta este în cantitate mai mare.” 

Instrumentele ascuțite, chiar și unghiile ascuțite, pot cauza zgârieturi. Ar trebui să se acorde atenție 

deosebită cînd sunt folosite instrumente ascuțite în apropierea suprafețelor optice sau atunci când se scoate 

sau se montează elementele optice. Este important să se țină elementele de marginea lor. 

NOTĂ: “Nu se ating suprafețele optice cu degetele sau cu obiecte ascuțite.” 

Întreținerea prin curățarea repetată poate uza o parte din stratul de acoperire și proprietatea suprafaței 

se poate schimba. “Prevenirea este mai bună decât vindecarea” este o regulă importantă, la astfel de 

suprafețe. Păstrându-le protejate de praf, pete și ciuperci este întotdeauna mai bine decât încercarea de a le 

îndepărta mai frecvent. 

Diferite modalitățile de întreținere a suprafețelor optice (față de praf, pete, scame, ciuperci), a 

părților mecanice (mobile), a unor părți electrice (becuri, baterii, comuntatore, siguranțe, cabluri, prize)  

sunt prezentate în continuare, ca sarcini și tehnici comune de întreținere.  

 

3.3.3. Sarcini și tehnici comune de întreținere 

Majoritatea echipamentelor fabricate și furnizate de producători cunoscuți sunt robuste și va rămâne 

în stare bună de funcționare dacă sunt instalate și testate corespunzător [2, 43, 73].  

S-ar putea ca, ulterior instrumentul / echipamentul să nu fie pornit corect, aceasta find poate o cauză 

determinată de: 

 Un comutator între instrumentul și priza de perete pe lângă comutatorul instrumentului în sine, să 

nu funcționeze. 

 Instrumentul să fi fost deconectat de la priza de perete de către altcineva decât utilizatorul.  

 Să nu existe electricitate în priza utilizată, deși se poate că există electricitate în cameră.  

Doar după verificarea tuturor acestor factori ar trebui să se examineze instrumentul pentru a afla 

dacă este posibil să nu funcționeze. 

Însă, pentru a asigură o continuitate în funcționare, echipamentele/componentele echipamentelor, 

instrumentele, este necesară întreținerea acestora, față de praf, pete, ciuperci etc. 

Înțreținerea împotriva prafului. Praful afectează toate instrumentele/echipamentele; praful este 

inevitabil în majoritatea spațiilor cu aparatura de optică medicală. În alte situații, eventual cu unele particule 
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de nisip fin, amestecate cu materiale organice strică nu numai aspectul, ci și funcționarea instrumentelor. 

Toate instrumentele trebuie ținute protejate de o husă/capac/carcasă, de praf adecvat atunci când nu sunt 

utilizate. Chiar și instrumente care sunt prevăzute cu cutii de depozitare sau huse de praf, trebuie păstrate în 

mod similar în cutii sau sub husa de praf atunci când nu sunt înăuntru utilizare.  

Păstrarea podelei, a mobilierului și a corpurilor de iluminat fără praf, ajută mai puțin la acumularea  

de praf pe instrumente.  

Echipamentele/componentele se întrețin dacă sunt prăfuite prin îndepărtarea prafului utilizând fie 

perii moi sau suflante cu aer fără praf, cu bec optic, sau aer comprimat.  

Înțreținerea împotriva petelor. Pe lângă praf, tehnicienii optimetriști care manipulează 

instrumente/echipamente lasă amprentele pe acestea. Amprenta este cea mai mare parte a umidității 

transpirației și a unui material gras, care lasă o pată pe instrumente. Petele pot fi cauzate și de vărsarea de 

soluții utilizate la întreținere, sau alte tipuri de lichide. Atât praful, cât și petele tind să se acumuleze atunci 

când nu sunt îndepărtate regulat. Petele vechi sunt de obicei greu de îndepărtat și pot afecta funcționarea unui 

instrument. Petele organice și materialul organic din praf pot ajuta, de asemenea, la creșterea ciupercilor. 

Praful și petele de pe instrumente se pot normal îndepărta cu o cârpă umedă curată și acest lucru ar trebui să 

fie realizat zilnic, ideal la sfârșitul zilei. Orice posibilă pată se poate colora în timp și de aceea echipamentul 

trebuie să fie ingrijite după fiecare utilizare. Cârpa poate fi ușor umezită cu soluții de apă sau soluții cu săpun 

optic. Soluția utilizată nu trebuie pulverizată direct pe instrument, deoarece forța pulverizării poate duce la 

picături de apă, care pe instrumente/echipamente pot provoca ruginirea.  

NOTĂ:“Această procedură simplă nu trebuie să fie încercată pentru petele de componentele optice ale 

instrumentelor/echipamentelor.” 

Înțreținerea împotriva prafului/petelor. Praful și petele sunt două lucruri care afectează toate 

instrumentele/echipamentele; praful este inevitabil în majoritatea spațiilor cu aparatură de optică medicală. 

Aproape toate instrumentele utilizate de tehnicianul optometrist au componente optice, precum plăci de 

sticlă, lentile, oglinzi, prisme etc. Aceste componente optice au suprafața netedă, acoperită chiar cu straturi 

speciale de reflexie, din motive bine determinate. Prin urmare, trebuie acordată o atenție mai mare la 

îndepărtarea prafului și petelor de pe componentele optice.  

Dacă se șterge cu o cârpă, praful, particulele (nisipul fin) pot lăsa o zgârietură permanentă, pe 

suprafața componentelor optice cauzând astfel împrăștierea nedorită a luminii și reducând calitatea imaginii. 

Pentru a evita acest lucru, trebuie îndepărtat praful, cu suflantă cu aer curat sau aer comprimat. Cu toate 

acestea, tind să aburească optica, datorită gazului freon cuprins între lentile, oglinzi, prisme etc. 

Dacă particulele de praf se lipesc de suprafață, acestea se pot îndepărta cu o perie curată de păr de 

cămilă.  

Petele se pot îndepărta de pe elemente optice sferice sau rotunde și cu un tampon de bumbac înmuiat 

în apă distilată sau detergent ușor sau alcool (care trebuie încercat în această ordine), în funcție de cât de 

severă este pata. Tamponul va fi mutat în formă circulară, începând de la centru și mergând în spirală spre 

margine, Figura 3.6.(a). Acest lucru se repetă folosind un tampon proaspăt, de fiecare dată, până când pata 

nu mai este vizibilă sub niciun unghi de observare sub lumină puternică. Presiunea aplicată asupra opticii ar 

trebui să fie suficientă pentru a îndepărta petele. Presiunea în exces trebuie evitată. O presiune prea mare 

afectează suprafața optică și își poate pierde proprietatea specială. Orice scamă de bumbac rămasă pe 

componenta optică trebuie îndepărtată prin suflare sau folosind o perie curată de păr de cămilă.  

Pentru elemente optice dreptunghiulare sau pătrate, tamponul trebuie deplasat întotdeauna într-o 

singură direcție, Figura 3.6.(b). 
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(a) (b) 

Fig. 3.6. Model de curățare a elementelor optice: (a) Traseul în spirală al tamponului de curățare în timp 

întreținerii elementelor optice circulare;  (b) Traseul lateral al tamponului de curățare în timpul întreținerii 

elementelor optice dreptunghiulare sau pătrate [162]  

Înțreținerea împotriva ciupercilor. Uneori, ciupercile pot crește pe componentele optice ale 

echipamentelor optice. Ciuperca poate fi îndepărtată ca o pată în stadiul incipient al dezvoltării sale pe optică 

și mai greu de îndepărtat dacă ciuperca este înrădăcinată adânc. Orice încercare de a îndepărta ciuperca în 

această etapă dăunează opticii. Destul de des singura opțiune este să se înlocuiască optica. Prin urmare, 

primul pas în îngrijirea unui instrument împotriva ciupercilor este prevenirea creșterii acesteia. Aceasta se 

poate realizeaza prin menținerea instrumentului uscat, deoarece umezeala întreține formarea ciupercilor 

(trebuie să fie mai mică de 60%). Se poate utiliza un agent de deshidratare, cum ar fi gelul de siliciu, păstrat 

într-o pungă mică, în capacul instrumentului, care ajută la păstrarea instrumentul uscat. Atunci când un 

echipament nu este situat într-o cameră cu aer condiționat, camera ar trebui să fie bine ventilată, deoarece 

ventilația ajută la menținerea nivelului de umiditate scăzut. Când podeaua de sub instrument trebuie să fie 

spălată și dacă zona respectivă rămâne umedă o perioadă de timp, instrumentul trebuie scos din locație și 

adus numai după ce locația este uscată. Se poate utiliza un bec cu filament electric (60 până la 100W) care 

dacă a continuat să strălucească deasupra echipamentul, va asigura căldura necesară.  

Înțreținerea pieselor mobile mecanice. Toate piesele mecanice trebuie unse ușor pentru a asigura o 

mișcare lină. Nu trebuie să se stropească cu ulei direct pe instrument. Uleiul lubrifiant SAE 30 disponibil în 

toate benzinăriile este adecvat în majoritatea situațiilor. Cu toate acestea, se consultă manualul de utilizare 

pentru recomandări specifice de lubrifiere.  

Instrumentele montate pe role trebuie verificate periodic pentru a se asigura că rolele se rostogolesc 

lin și fără vibrații (vibrațiile influențează negativ), atunci când instrumentul este mutat.  

La fel, mecanismul de blocare trebuie verificat și corectat dacă nu funcționează.  

Înțreținerea suprafețelor vopsite. Cea mai bună modalitate de a menține suprafețele vopsite ale 

instrumentelor curate va fi utilizarea mașinii normale de lustruit cu ceară și curățare cu cârpa. Cu toate 

acestea, lustruirea nu trebuie să ajungă nici pe componentele optice, nici în îmbinările componentelor 

mecanice, dar nici în  îmbinările pieselor din plastic. Excesul de ceară de lustruit, trebuie să fie șters.  

Înțreținerea împotriva neglijenței/neatenției. În unele situații, instrumentele/echipamentele sau 

unele dintre părțile acestora ușor de îndepărtat, pot fi aruncate intenționat sau neintenționat. Este esențial să 

se acorde o atenție adecvată pentru a preveni neglijența/neatenția. Un instrument nu poate fi utilizat dacă 

lipsește o parte din acesta și este posibil ca o astfel de parte lipsă să nu fie disponibilă cu ușurință. 

Întreținerea siguranțelor. O siguranță este un dispozitiv furnizat în echipamentele electrice pentru 

asigurarea instrumentului împotriva oricăror greșeli de utilizare sau utilizare incorectă. Din cauza unor 

defecte în funcționarea instrumentului sau a unor defecțiuni ale unor componente, instrumentul poate extrage 

curentul în exces și acesta este momentul în care siguranța “suflă”, protejând echipamentul de căldura 

excesului de curent. Evaluarea siguranței este sugerată de producătorul echipamentului să ia în considerare 
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căldura maximă pe care o poate suporta instrumentul fără a provoca un accident sau a deteriora în mod 

semnificativ echipamentul. Când siguranța “suflă” din cauza fluctuațiilor electrice sau a utilizării 

necorespunzătoare, se corectează această problemă sau se înlocuiește siguranța pentru a readuce 

echipamentul la utilizare normală. Când siguranța este arsă din cauza unei proceduri greșite se înlocuiește cu 

alta și se va evita repetarea greșelii sau a componentei defecte. Uneori, din cauza îmbătrânirii siguranței, 

aceasta poate fi “suflată” la pornirea instrumentului. Dacă nu există funcționare defectuoasă și nu există nicio 

defecțiune evidentă a pieselor echipamentului, atunci siguranța poate fi doar înlocuită, cu o siguranță de 

același nivel sau o siguranță cu rating mai mic. 

De exemplu, un instrument cu o siguranță de 300 mA poate funcționa cu o siguranță de 250 mA. Cu 

toate acestea, în niciun caz nu ar trebui să fie o siguranță cu un rating mai mare, decât cea sugerată de 

furnizor. Scurtcircuitul siguranței printr-un fir subțire sau cu folie de aluminiu poate face ca echipamentul să 

funcționeze, dar funcționarea privește echipamentul de protecția de siguranță, împotriva oricărui curent 

accidental ridicat. În cele mai multe cazuri acest lucru poate duce la extinderea deteriorării echipamentelor. 

NOTĂ: “Niciodată nu se scurtează siguranța cu sârmă, nu se înlocuieste cu una de evaluare greșită  
(mai multe siguranțe seamănă între ele), așadar, se verifică întotdeauna siguranța înainte de folosire.” 

Înțreținerea altor părți electrice. Mai multe dintre instrumentele oftalmice au nevoie de energie 

electrică pentru funcționarea lor. Se acordă atenție la întreținerea față de piesele electrice, atenție care include 

verificarea și eliminarea prafului de pe comutator, priza de perete, fișa de perete și cablul de legătură.  

Prizele deteriorate sau rupte se vor schimba. Se va utiliza numai prize și fișe corecte. Un adaptor 

poate fi utilizat pentru a conecta un tip de priză la un alt tip de priză, dar acesta ar trebui să fie utilizat pe 

termen scurt și numai pentru testare. Mufele și prizele corespunzătoare trebuie instalate cât mai curând 

posibil.  

Cablurile trebuie așezate evitând, înclinări ascuțite și asigurându-se că acestea nu se strivesc sub 

rolele instrumentelor sau sub picioarele aparatului/echipamentului. După câțiva ani de funcționare, izolația 

firelor de conectare poate deveni fragile și se pot deteriora. Acest lucru poate duce la scurtcircuit și 

electrocutare.  

Defectele observate la întrerupător, la firul de conectare, fișa sau priza de perete ar trebui să fie 

imediat rectificată. 

Înțreținerea becurilor. Un bec dintr-un instrument trebuie oprit când instrumentul nu este utilizat. 

Un bec electric trebuie utilizat la tensiunea nominală. O creștere cu 5% a sursei de tensiune peste valoarea 

nominală, tensiunea poate reduce durata de viață cu 50%. Dacă un bec este adesea oprit și pornit, durata de 

viață a acestuia scade. În timp ce se schimbă becurile, acestea nu se ating cu degetele goale, mai ales dacă 

becul este un bec cu halogen. Se pot utiliza mănuși de bumbac sau prosoape de hârtie în astfel de situații.  

Dacă lampa este atinsă accidental, aceasta trebuie ștearsă cu o cârpă umezită în alcool, Figura 3.7. 

În timp ce se scoate un bec dintr-un instrument în care becul tocmai s-a stins, în special becurile cu 

halogen, acestea vor fi foarte fierbinți și pot arde degetele. Se va folosi cârpă sau izolație termică adecvată, 

înainte de a încerca să se înlocuiască becul. Din acest motiv, cele mai multe microscoape și unele surse de 

lumină sunt prevăzut cu două becuri. Atunci când unul dintre becuri se va arde, sistemul aranjamentului va fi 

în așa mod că în timp ce un bec este scos rapid în afară, cel de-al doilea bec poate fi împins cu ajutorul unui 

mâner, pentru a evita orice întrerupere. În astfel de cazuri, becul ars trebuie înlocuit imediat cu unul 

corespunzător, astfel încât să nu se utilizeze instrumentele cu un singur bec.  
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(a) (b) 

Fig.3.7. Modalități de întreținere a becurilor: (a) Cum  se  manipulează becurile;  

 (b) Cum nu se manipuleze becurile [66, 162, 215]  

Întreținerea comutatoarelor de picior. Aceste comutatoare trebuie păstrate întotdeauna uscate. Pot fi 

acoperite cu huse din plastic, rezistente la apă, fără a împiedica niciuna dintre funcțiile sale. Un comutator de 

picior nu trebuie ridicat sau mutat niciodată trăgând cablul de conectare. În cablu se poate produce o fisură,  

care este posibil să nu fie observată până când comutatorul nu este utilizat din nou și poate fi la un moment 

crucial. 

Întreținerea prizei de împământare. Pentru siguranța utilizatorilor (tehnicienilor optometriști) și a 

echipamentului, toate echipamentele electrice trebuie să fie împământate corespunzător. Acest lucru trebuie 

asigurat în momentul instalării. Periodic verificarea tensiunii la sol este foarte esențială. Pământul electric ar 

trebui să fie bine întreținut și tensiunea măsurată la punctul de masă în toate panourile, verificate periodic. În 

mod ideal ar trebui să fie zero, dar în practică poate fi aproximativ 1 volt. Unele dintre instrumentele 

electronice moderne bazate pe microprocesor funcționează de obicei la tensiuni mici și nu pot tolera o 

tensiune la sol de 1 volt sau mai mult. Instrumentul poate eșua dacă tensiunea la sol este mai mare.  

Întreținerea bateriilor/celulelor/acumulatoarelor Unele instrumente/echipamente, cum ar fi 

oftalmoscoapele directe, utilizează celule electrice/baterii. Celulele au o durată de valabilitate. Celulele pot fi 

de tip “folosiți și aruncați” sau “reîncărcabil”. În ambele cazuri, atunci când instrumentul nu este utilizat 

câteva zile continuu, celulele ar trebui scoase din instrument. În cazul utilizării și aruncării celulelor, celulele 

proaspete au un pic mai mult decât tensiunea nominală de 1,5V, de care trebuie să se țină cont în timp ce se 

utilizează instrumentul. Majoritatea oftalmoscoapelor au becuri care funcționează pe 2,5V sau 2,8V. Un set 

de două celule proaspete va avea un total tensiune mai mare de 3V. În această condiție, dacă butonul de 

luminozitate este rotit la maxim, becul primește tensiune maximă mai mare de 3V și filamentul poate fi 

fuzionat (topit). Atunci când instrumentul funcționează mult timp, celulele slăbesc și tensiunea se reduce și 

în această condiție se poate roti butonul de luminozitate la maxim.  

Celulele reîncărcabile au capacități de tensiune diferite, pentru a se potrivi echipamentului. Acestea 

nu ar trebui să fie păstrat fără reîncărcare mult timp. În același timp, de fiecare dată după utilizare, nu trebuie 

reîncărcate. Acestea pot fi reîncărcate la sfârșitul zilei. Astfel de celule au memorie și pot fi folosite o 

perioadă la fel de lungă. Dacă sunt încărcate la intervale scurte, acestea tind să fie descărcate rapid în timpul 

utilizării.  

Mai multe dintre celulele reîncărcabile au materiale toxice precum compuși de litiu, zinc, mercur 

etc., de aceea trebuie acordată o atenție deosebită eliminării acestora după utilizare.  

 Nu se lasă la îndemâna copiilor când nu sunt folosite și în cele din urmă se îngroapă într-un loc 

departe de orice linie de apă.  

 Nu se aruncă dacă sunt aproape de foc sau aruncate în astfel de locuri incendiate, aceste celule 

pot provoca explozii.  
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Întreținerea comutatoarelor instrumentelor/echipamentelor. Uneori, este posibil să nu funcționeze 

comutatorul instrumentelor/echipamentelor în timp ce se poate crede că acesta este oprit.  

Ar putea fi din cauza unor contacte libere, care ar putea duce la curent continuu de scurgere 

rezultând o viață redusă a celulelor.  

Este necesară verificarea periodică a comutatoarelor instrumentelor pentru a asigura o durată mai 

lungă de viață a becurilor, având în vedere că celulele au o durată de valabilitate limitată. Când sunt 

depozitate pentru o lungă perioadă de timp, substanțele chimice din acestea tind să se scurgă și viața celulei 

este redusă.  

Întreținerea părții de electricitate la aparatura specifică utilizată de tehnicianul optometrist, 

prezintă importanță deosebită în optometrie, deoarece electricitatea se utilizează pentru: 

 Becuri - lumină, tub fluorescent, lămpi cu descărcare, LED (diode emițătoare de lumină). 

 Căldură - tijă de lipit, lipire la ochelari. 

 Obținerea frigului - aparate de aer condiționat, unde este cazul. 

 Realizarea mișcării - motoare electrice (la mașini de prelucare contur ochelari, găurire șlefuire, 

polisare, montare ochelari), ventilatoare echipamente/utilaje, pompă de apă (la mașina de prelucrare contur) 

etc.  

 Comunicare și divertisment - telefon, audio, TV, video (pentru mașinile utilizare în tehnica de 

obținere ochelari). 

 Instrumente electronice - computere (de la mașinile montare ochelari), instrumente utilizate în 

îngrijirea sănătății ochilor, instrumente de diagnosticare: aparate oftalmologice, în optica medicală, 

instrumente terapeutice oftalmologice: instrumente electrochirurgicale, simulator PHACO (simulator pentru 

facoemulsificare și diviziune nucleu în oflamologie) utilizat în îngrijirea ochilor.  

 Procesul de galvanizare a ramelor metalice, de ochelari etc. 

Este important să se știe că: 

• Pentru intensitate, tensiune, putere, consum de energie electrică se utilizează aceleași unități de 

măsură ca și în orice alte activități. 

• Electricitatea este disponibilă ca și curect direct DC (Direct current = curentul curge într-o 

singură direcție, direct) sau alternativ AC (alternativ current = cu direcția fluxului alternând, alternativ). 

Frecvența alternanței este de 50Hz, în majoritatea țărilor. Această proprietate este foarte utilă în transportul 

de energie electrică cu pierderi minime în transport. Cu cât tensiunea este mai mic, curentul este mai mic 

pentru aceeași cantitate de energie și prin urmare, scade pierderea de căldură în transmisie.  

• Se ține seama întotdeauna de tensiunea de rețea, precum și de amperaj, când este cazul este 

necesară schimbarea siguranței de protecție. 

• Unele instrumente care au motoare electrice și pentru proiecție pentru a fi utilizat cu 60 Hz poate 

funcționa în 50 Hz, dar motorul se poate încălzi mai mult. Aceste aspecte trebuie notate înainte de utilizare.  
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Uneori, pot interveni probleme neprevăzute: 

• Întreruperea curentului - se rezolvă cu ajutorul unui generator, invertor, UPS (Sursă nîntreruptibile 

de curent - Uninterruptible Power Supply). 

• Fluctuația de tensiune - se rezolvă folosind regulator de tensiune, stabilizatoare (releu sau servo).  

• Supratensiune - creșterea bruscă a tensiunii din cauze naturale (fulger) sau cauzate de om - se 

rezolvă folosind protector de supratensiune.  

În anumite situații se ține cont de unii factori de siguranță: 

• Se izolează cablul și toate accesoriilor electrice (întrerupătoare, prize etc.). Banda izolatoare este 

doar o soluție temporară. 

• Se efectuează conexiunea la pământ (împământare), care asigură protecție atunci când există 

scurgeri de energie electrică în instrument sau în clădire. Conexiunea la pământ trebuie utilizată acolo unde 

este prevăzută. Este necesară inspecția periodică a instalației de împământare a clădirii. 

• Se verifică siguranța / decuplarea - cu dispozitive de siguranță utilizate în clădire și în 

instrumentele individuale pentru a proteja împotriva curentului mare (în consecință la încălzire și incendiu), 

care poate apărea din cauza unui accident sau supraîncărcarea instrumentului. Evaluarea siguranței trebuie 

respectată cu strictețe. 

Pentru intervenții la întreținerea echipamentelor specifice se are în vedere câteva aspecte 

importante: 

• Se poartă întotdeauna accesorii - încălțăminte corespunzătoare, în timp ce se lucrează la 

instrumente / instalații electrice.  

• Se va păstra zona de lucru uscată. Suprafețele umede asigură un flux ușor (scurgeri) de 

electricitate.  

• Nu se va asuma niciun risc cu electricitatea.  

• Se va verifica instrumentul / echipamentul / instalația, folosind un tester de linie sau un multimetru 

și se asigură că nu există tensiune înainte de a începe să se lucreze. 

• Se va avea în vedere că chiar și în instrumentul oprit, componente, precum condensatoarele, pot 

reține electricitatea și pot provoca daune. 

• Se va cabla prizele și fișele, în culori pentru a asigura protecția împotriva accidentelor electrice și a 

nu se monta aproape de apă. 

• Nu se va uita că electricitatea este benefică pentru tehnicianul optometrist, dar dacă acesta face o 

greșeală, desigur îl va costa, chiar dacă este prima greșeală ! 

Câteve exemple de prize și siguranțe utilizate la aparatura din optica medicală se pot observa din 

Tabelul 3.7. 
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Tabel 3.7. Exemple de prize și siguranțe utilizate la aparatura din optica medicală [215]  

Set de prize și mufă adaptor Exemple de probleme ale siguranțelor electrice 

     
Cu trei pini rotunzi 

mari, într-o 

configurație 

triunghiulară 

Cu 2 pini adaptori, 

pentru aparate care 

nu necesită 

împământare 

Cablu de prindere 

deteriorat 
Carcasă fisurată 

Mantaua cablului 

deteriorată 

 

Câteva exemple de produse de întreținere a aparaturii optice utilizate în cabinetele de optică 

medicală sunt prezentate în Tabelul 3.8.: 

Tabel 3.8. Exemple de produse de întreținere a echipamentelor/aparaturii optice, utilizate de către 

tehnicianul optometrist: avantaje/dezavantaje[194, 195] 

Nr. 

crt. 

Produs de 

întreținere 
Exemplu Avanjate Dezavantaje 

1 
Suflantă cu aer curat, 
cu cap optic, pentru 

îndepărtarea prafului 
 

Sistem foarte simplu. Cost 

inițial redus. Întreținere 

foarte redusă. Consum redus 
de energie 

Economie de timp 

Nu există risc de a 

deteriorare a suprafeței. 
Aplicare la toate tipurile 

echipamente, în faza inițială 

de întreținere 

• Ineficientă cu murdărie 
foarte adezivă 

• Uneori pericol de reinstalare 

a prafului suflat 

• Risc de recontaminare dacă  
aerul nu a fost filtrat corect 

2 

Utilizarea unei perii 

moi, pentru 

îndepătarea 

prafului 
 

Peria curăță și întreține 

lentilele și componentele 

optice 

Suficient de eficientă 

• Ineficientă dacă murdăria 

este adezivă 

• Pericol de reinstalare a 

prafului îndepărtat 
• Risc de recontaminare dacă  

peria nu este suficient de 

moale 

3 

Utilizarea de 

microfibră, tampon de 

bumbac și soluție de 
săpun optic,  sau 

soluție specială, pentru 

ștergerea prafului 

 

Destul de ușor de folosit. 

Aplicare la toate tipurile 
echipamente, în faza inițială 

de întreținere 

• Dacă nu se curăță ușor 

mizeria îndepărtată de pe 

lentile se poate acumula 

progresiv în interiorul 
tamponului  

• Pericol de prindere a 

particulelor de praf abraziv 
care ar putea zgâria lentilele, 

dacă acestea nu sunt 

depozitate într-o husă de 
transport 

4 

Folosirea tampon de 

bumbac și apă distilate  

sau soluție se săpun 
optic pentru pete  

Acestea curăță și întreține 
lentilele cu adevărat, dacă 

petele sunt proaspete 

• Nu curăță amprentele uscate 

sau petele aderente 

• După curățare se șterge cu 
microfibră uscată 
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5 

Pentru petele tari se 
folosește tampon de 

bumbac și acetonă, 

pentru sticlă nu și  

pentru plastic 
 

Curățare şi întreținere 

eficientă și sigură a tuturor 

tipurilor de lentile de sticlă 
Evită scurgerile și stropile de 

lichid produse în timpul 

utilizării 

• Picături și stropi de acetonă 

în timpul întreținerii 

• Pentru ștergerea lentilei, este 
necesară o cârpă pentru a 

absorbi murdăria dizolvată în 

lichidul de curățare 

6 

Pentru petele tari  de 

pe plastic se folosește 

tampon de bumbac și 
alcool  

Acestea curăță și întreține 

lentilele de plastic cu 

adevărat dacă alcoolul este 
suficient de pur. 

• Picături și stropi de lichid în 
timpul curățării 

• Pentru ștergerea lentilei, este 

necesară o cârpă pentru a 
absorbi murdăria dizolvată în 

lichidul de curățare 

 

Pentru întreținerea echipamentelor utilizate de tehnicianul optometrist, în cabinetele de optică 

medicală sunt utilizate unele dispozitive, instrumente piese și accesorii, după cum se poate observa din 

Tabelul 3.9. 

Tabel 3.9. Exemple de accesorii, piese, instrumente necesare pentru întreținerea echipamentelor/aparaturii 
utilizate de tehnicianul optometrist în cabinetele de optică medicală [194, 195] 

    
Set siguranțe,  

ceramice și fuzibile 
Bec clasic (40 W), 

Led clasic și inteligent 
Set Lentile 

Set obiective 
instrumente optice 

    
Set oculare 

instrumente optice 

Baterii cu încărcare și  de 

unică folosință 

Tuburi flexibile pentru 

instrumentele optice 

Kit Stereomicroscop 

optic 

    
Lentilă și lunetă optică Ocular lampă fantă Prismă optică Kit Microscop optic 

    

Trusă de șurubelnițe Trusă de pile Trusă de chei Trusă de clești 

    
Trusă de șuruburi 

asortate 
Trusă de piulițe 

Asortate 
Trusă de șaibe asortate Trusă de nituri asortate 
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Trusă completă pentru 

întreținerea opticii 

Set pensete pentru 

întreținerea opticii 

Perii păr de cămilă, 

pentru șters praf 

Stand pentru 

întreținerea opticii 

 

3.3.4. Întreținerea aparatelor optico - mecanice 

3.3.4.1. Epiproiector (Utilizat pentru proiectare testelor) 

Părți componente:  -Lentilă obiectiv; -Picioare de înclinare-ajustare; -Receptor IR;  -Inel de 

focalizare; -Tastatură; -Capac lampă; -Conexiuni de intrare/ieşire;  -Ventilare (evacuare); -Priză; -Port de 

blocare; -Difuzor;  -Ventilare (admisie);  -Protecţie obiectiv.  

Necesar: - Becuri corespunzătoare; - Lentilă ocular; - Filtre pentru praf; - Set de șurubelnițe; -  Cârpă 

moale de bumbac; - Soluție pentru optică; - Suflante fără praf, cu bec optic; - Set chei.  

Întreținere: 

1. Lampa din proiector ar trebui să dureze mult mai mult decât un bec mediu, dar depinde de 

modelul de epiproiector, de utilizarea medie de ore pe zi, de mediu fără praf, de aerisirea camerei. 

2. Pentru a prelungi durata de viață a lămpii, întotdeauna proiectorul se răcește complet înainte de 

a opri sau deconecta. 

3. Nu se folosește proiectorul în lumina directă a soarelui sau în apropierea unei surse de căldură. 

4. Filtrele de aer se întrețin prin curățărea după acumularea unei cantități de praf, conform cărții 

tehnice.  

5. Nu se folosește niciodată unitatea fără filtrul de aer, dacă este cazul.  

6. Nu se folosește proiectorul într-un mediu cu fum. 

7. Se acordă securitate sporită la conectarea în rețea a proiectoarelor. 

8. Se efectuează controale și ajustări ocazionale. 

9. Cel puțin o dată pe an, în mod ideal, sezonier, se întreține proiectorul. 

10. Calitatea imaginii va fi mai strălucitoare și mai clară, va preveni eventualele defecțiuni și va 

prelungi durata de viață a proiectorului. 

11. Eproiectorul se păstrează  într-o zonă răcoroasă și uscată.  

12. Obiectivul se întreține cu atenție, cu o cărpă umedă, cu soluție specială pentru optică [89, 138, 

139].  

3.3.4.2. Lensmetru (Utilizat pentru măsurarea distanței pupilare)  

Părți componente: -Ecran LCD; -Buton de control; -Indicator de putere; -Ușă imprimantă; -Capac 

lentile; -Manetă pentru suportul lentilei obiectiv; -Suport lentile; -Închizător; -Lentilă obiectiv; -Stand de 

lentile; -Comutator adăugare memorie; -Manetă pentru ridicare/coborâre stilou de marcare (Marcator); -Masă 

lensmetru;  -Ecran de măsurare și comutator UV. 

Necesar:  

- Capac pentru lentilă de contact; - Cârpă specială; - Husă de acoperire; - Baterie uscată; -Tampon de 

protecție obiectiv; - Perie din păr de cămilă, pentru șters praf; - Trusă de șurubelnițe; - Trusă chei;             - 

Lampă  tip LED; - Bec de rezervă; - Adaptor de curent; - Lentile prismatice; -  Cârpe speciale pentru optică; 

- Soluție specială pentru optică; - Ulei lubrifiant; - Multimetru. 
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Întreținere: 

1. Se îndepărtează banda adezivă de pe opritorul obiectivului.  

2. Se scoate banda adezivă din cartușul de cerneală de marcare.  

3. Se pornește comutatorul de alimentare; lampa este aprinsă. Dacă lampa se stinge nu se mai 

lucrează și se procedează la întreținerea lensmetrului.  

4. Pentru ștergerea prafului se folosește perie specială.   

5. Lentila obiectiv se șterge cu o cârpă specială, înmuiată în soluție specială pentru optică.  

6. Capătul opritorului și capătul suportului obiectivului se întreține prin îndepărtarea prafulului 

aderent. 

7. Capacul de protecție al obiectivului se suflă de praf cu suflante fără praf, cu bec optic se șterge cu 

silicon sau cârpă umedă.  

Calibrare / Verificare: 

• Se ajustează poziția țintă. Când ținta este focalizată fără lentile și când centrele țintei și ale scalei 

sunt concordante, relațiile lor de poziție sunt corecte. Dacă centrul țintei se rotește la fel poziția, rotind roata 

axului, se reglează șuruburile cu o șurubelniță. 

• Se înlocuiesc siguranțele când este cazul, după deconectarea de la priză.  

• Se curăță sistemul mecanic/electromecanic prin suflare cu suflante fără praf [125, 127,128]. 

3.3.4.3. Interferometru (Utilizat pentru măsurarea variaţiilor de lungime, a densităţilor 

materialelor transparente, a indicilor de refracţie şi a lungimilor de undă )  

Părți componente: 

-Laser cu He-Ne, liniar polarizat; -Suport stabilizat pentru laser; -Placă de bază; -Pernă de aer;           

-Divizor de fascicul; -Oglinzile plane, prevăzute cu mecanisme de reglare fină a poziţiei; -Lentilă sferică;      

-Ecranul translucid pentru observarea directă a figurii de interferenţă; -Cameră video liniară pentru 

înregistrarea distribuţiei intensităţii lumini de interferenţă; -Calculator pe care este instalat soft specializat 

pentru prelucrarea imaginii achiziţionate de o cameră video.  

Necesar: - Capac pntru laser; - Husă de acoperire; - Baterie uscată; -Tampon de protecție obiectiv; - 

Trusă de șurubelnițe; -Trusă chei; -Lampă  tip LED; - Adaptor de curent; - Placă de bază; -  Cârpe speciale 

pentru optică; - Soluție specială pentru optică; - Perie din păr de cămilă, pentru șters praf; -Ohmetru. 

Întreținere:  

1. Se inspectează periodic capul laserului, componentele optice, receptoarele și articole asociate, 

pentru indicarea defectelor mecanice sau electrice.  

2. Se analizează vizual, cu atenție semnele de supraîncălzire, coroziune, acumulări de praf, ulei, 

conexiuni electrice sau piesele rupte, receptor pentru fibre libere și conexiunile optice la ambele capete ale 

fibrei. 

3. Periodic se efectuează ajustările corespunzătoer conform cărții tehnice,  cablurile de conectare 

4. Se inspectează vizual interiorul interferometrului deservit pentru semne de anomalii generate de 

căldură, cum ar fi plăcile sau componentele cu circuite imprimate decolorate, izolație deteriorată sau 

existența arcului. Se determină și se remediază cauza oricărei astfel de defecțiuni, pentru măsurarea lungimii 

liniare, metrologice pentru a putea fi utilizat postoperator.  
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Calibrare / Verificare:  

 

Se verifică rezistența de la carcasa (șasiul) la știftul de la sol de pe cablul de alimentare, cu un 

ohmetru adecvat (citirea trebuie să fie mai mică de 1 ohm). Se flexează cablul de alimentare în timp ce 

efectuând această măsurare, pentru a determina dacă exiată intermitențe. Se verifică bornele de la masă, 

indicate pe panoul frontal sau spate [142].  

3.3.4.4. Microscop (Utilizat pentru obsevarea obiectelor de diferite dimensiuni)  

Părți componente: -Lentilă obiectiv; Piese pentru ochi; -Schimbător de mărire mecanic în 5 trepte 

sau sistem motorizat (zoom); -Sistem de iluminare, bec, cablu cu fibră optică, unitatea de alimentare a 

aranjamentului de iluminare axială, ventilator de răcire; -Atașamente; -Separator de fascicul, sisteme de 

înregistrare (aparat de fotografiat / video); -Suportul vertical, brațul rotativ, roțile de bază și aranjamentul de 

blocare (sunt utilizate și microscoape montate pe tavan și pe masă); -Oculare; -Condensoare; -Filtre (unul de 

protecție senzor); -Camera digitală montată la microscop; -Capac de praf pentru obiectiv; -Husă de protecție 

pentru microscop. 

Necesar: -  Cârpă moale din bumbac; - Soluție specială pentru optică; - Perie din păr de cămilă, 

pentru șters praf sau suflantă fără ser cu suflante fără praf, cu bec optic; - Piese opticede schimb; - Trusă de 

șurubelnițe; - Trusă chei; - Micrometru; - Cameră digitală; - Ulei lubrifiant. 

Întreținere: 

1. Se acoperită instrumentul atunci când nu este utilizat.  

2. Se curăță optica (suprafețele externe) în fiecare zi. 

3. Nu se deschide ansamblul capului microscopului sau al pieselor de ochi. Se dechide și se curăță 

numai dacă se observă praf sau corp străin în interior.  

4. Este posibil să fie necesară o curățare completă a tuturor părților optice, dacă este umiditate, 

pentru a evita dezvoltarea ciupercilor. Dacă este cazul se utilizează silicagel în apropierea opticii pentru a 

menține regiunea uscată. Se păstrează, de asemenea, regiunea din jurul microscopului “caldă”, cu un bec 

electric atârnat chiar deasupra microscopului.  

5. Se scoate microscopul din husă atunci când aceasta este spălată (curățată) și se păstrează afară 

până când aceasta se usucă.  

6. Se verifică roțile și se ung printr-o  o mișcare ușoară, se verifică sistemul de blocare. 

7. Se verifică piesele electrice. La început, toate becurile trebuie să fie în stare bună.   

8. Se verifică dacă fibra optică nu este îndoită brusc și nici strânsă.  

Calibrare / Verificare: 

Pentru calibrare se folosește un reticul al ocularului microscopului cu un micrometru de etapă, astfel 

încât să se obțină măsurători adevărate și corecte ale particulelor. 

1. Se calculează distanța fiecărei diviziuni a micrometrului.  

2. Se aliniază micrometrul cu bara de reticulare a ocularului.  

3. Se numără diviziunile și se calculează dimensiunea pentru acea mărire.  

4. Se modifică mărirea și se repetă calculele pentru fiecare oprire a clicului.  

5. Se crează o diagramă de dimensionare pentru a o păstra la stația de utilizare a microscopului.  

Câteva sfaturi pentru utilizatori • Se scot toate atașamentele suplimentare, separatoarele de 

fascicule, sistemele de înregistrare, domeniile de asistență atunci când nu sunt utilizate. Acestea tind să 

reducă luminozitatea imaginii finale. • O mărire mai mare, implică o luminozitate mai mică a imaginii și un 

câmp vizual mai redus. • Distanța de lucru mai mare reduce și câmpul vizual. • Se menține luminozitatea 
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scăzută, cu excepția cazului în care este nevoie, acest lucru va asigura o viață mai lungă pentru becul. • Se 

evită mișcarea microscopului atunci când becul este pornit. • Capul microscopului poate fi deplasat în sus sau 

în jos în timpul intervenției chirurgicale cu ajutorul butonului de comandă. Când o astfel de mișcare este 

necesară la începutul operației, se poziționează microscopul, astfel încât să existe suficientă mișcare. Este 

întotdeauna mai bine să se testeze acest lucru în avans.  

Pentru utilizatorii care au o cameră digitală montată la microscop, aceasta se întreține prin curățare 

cu aer uscat sub presiune, apoi cu un tampon de bumbac sau o microfibră de curățat pentru lentile umezită 

într-o soluție de alcool slab concentrată și se usucă cu aer uscat sub presiune. 

Când se constată o reducere a luminozităţii imaginii datorată faptului că razele emergente de la 

obiect nu pătrund toate în obiectiv intervine fenomenul de reflexie totală produsă la trecerea razelor de 

lumină dintr-un mediu dens, sticla, într-un mediu de densitate mai redusă. 

Acest neajuns este înlăturat prin introducerea în spaţiul dintre lampă şi obiectiv a unui mediu 

transparent, de densitate mai mare decât a aerului, cu indice de refracţie mai mare ca al sticlei - ulei de cedru: 

n = 1,514. Fenomenul de reflexie totală este înlăturat, luminozitatea imaginii creşte o dată cu reducerea 

rezoluţiei [108, 166]. 

3.3.4.5. Sferometru (Utilizat pentru determinarea razei de curbură)  

Părți componente: -Un corp de bază; -Suport pentru  un element de măsurare; -Suprafață sferică 

pentru fixare; -Inel  circular de poziționare; -Trei elemente de măsurare pe corpul de bază; -Punctele de 

măsurare determinate (A-C) se află pe jumătate din suprafața sferică; -Senzor inductiv în elementul de 

măsurare; -Dispozitiv de afișare; -Scanere mecanice pentru indicarea valorilor de măsurare, care- sunt 

proiectate ca scanere liniare, adică manetă cu două picioare; -Șurub micrometric filetat; -Disc gradat pentru a 

măsura rotațiile fracționale ale șurubului; -Lentile convexe; -Scara verticală utilizată pentru a măsura 

înălțimea sau adâncimea curburii suprafeței; -Diviziunile la scară verticală sunt de 1 mm, care este pasul 

filetelor șurubului. Capul șurubului este gradat în 100 de divizii.  

Necesar: -  Cârpă moale din bumbac; - Soluție specială pentru optică; - Suflantă fără ser cu suflante 

fără praf, cu bec optic; - Trusă de șurubelnițe; -Trusă chei; - Piese de schimb; - Bila inelară de carbură/rubin;  

- Inele de precizie. 

Întreținere:  

1. Petele de pe ax se șterg folosind o cârpă uscată sau o cârpă umezită cu alcool.  

2. Petele de pe fața manometrului se șterg cu o cârpă moale uscată sau o cârpă umezită cu detergent 

neutru. 

Calibrare / Verificare:  

Plăcile de testare utilizate pentru calibrarea instrumentului sunt fabricate la înaltă calitate standarde 

și certificate conform standardului național. Calibrarea pe termen lung este direct trasabilă la standardele 

internaționale (NIST-National Institute of Standards and Technology și NPL-National Physical Laboratory). 

Precauții • Nu se unge axul. • Nu se demontează manometrul. • Nu se deplasează rapid axul. • Nu se  

scoate opritorul axului. • Nu se aplică forță perpendiculară pe ax. • Dacă se produce un șoc asupra 

manometrului din cauza unei căderi etc., se verifică precizia măsurării înainte de utilizare. • Se verifică 

“mâna lungă”, “mâna scurtă” și axul pentru o mișcare lină. • Se montează manometrul cu axul orientat în jos. 

• Se montează numai de tijă, dar nu se exersează excesiv presiunea asupra tijei, pentru a nu înhiba mișcarea 

lină a fusului. • Dacă sunt variații de temperaturăe, se reglează frecvent punctul zero prin calibrare. • Dacă 
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oprirea axului este îndepărtată, angrenajele se pot decupla. • Pârghia în care se introduce bila de carbură este 

stabilă și practic nu necesită întreținere [135, 136].  

 

3.3.5. Întreținerea echipamentelor optometrice - oftalmice 

3.3.5.1. Oftalmoscop (Utilizare la diagnosticarea fundului de ochi )  

Oftalmoscopul direct: 

Părți componente -Mâner; -Celule / Baterie (utilizare și aruncare, reîncărcabilă) / sursă de 

alimentare;  -Întrerupător pornit-oprit și control al luminozității; -Cap; -Bec; -Diafragmă, sisteme de filtrare; 

-Lentile, reflectoare, ferestre, obturator; -Lentile de disc + lentile suplimentare; -Șuruburi, arcuri, bile de oțel;  

-Obturator, pungă / cutie. 

Problemă - fără lumină sau lumină slabă – Nivelul I  

• Bateria / celulele nu sunt așezate corect sau deteriorate – se verifică poziția, tensiunea, se reîncărcă 

sau se înlocuiesc (toate celulele); • Probleme de alimentare – se verifică tensiunile de intrare și ieșire, 

comutatorul, conectarea firelor și a circuitului și corectarea defecțiunilor observate; • Bec fuzionat sau 

întunecat – se verifică și se înlocuiește; • Comutatorul oprit și controlul luminozității nu funcționează – se 

verifică și se curăță reostatul și comutatorul; • Capul nu este montat corect pe mâner – se verifică și se 

fixează corect.  

Problemă - fără lumină sau lumină slabă - Nivelul II - puțin mai implicat 

• Reflectorul dislocat; • Obturatorul geamului blocat; • Obiectivul discului, diafragma / sistemul de 

filtrare rupt sau blocat; • Lentilele rupte sau dislocate; • Prea mult praf (particule de fum) sau umezeala în 

interiorul capului Remediul pentru toate acestea este deschiderea capului curată și fixarea sau înlocuirea 

pieselor. 

Informații suplimentare pentru tehnicianul optometrist  

• Filtrul albastru (fără roșu) este utilizat pentru a tăia strălucirea roșie a retinei; • Filtrul de polarizare 

este utilizat pentru a tăia reflexia din cornee; • Diafragma mică este utilizată pentru pupila nedialată (mică);  • 

Diafragma regulată este utilizat în caz contrar; • Diafragma cu fantă este utilizată ca la lampa cu fantă;        • 

Diafragma specială cu cercuri concentrice și semnul plus este utilizată pentru a detecta orice proiecție de 

umflătură pe suprafața retinei; • Dacă bilele mici de oțel din instrument sunt pierdute, se poate înlocui ele cu 

bile de oțel utilizate la rulmenții bicicletei; • Arcurile mici pot fi înfășurate folosind fire subțiri. 

Sugestii care trebuie transmise utilizatorilor  

a. Păstrare: • Se păstrează instrumentul în cutie / pungă atunci când nu se utilizează pentru a evita 

colectarea prafului pe instrument; •  Se va asigura că întrerupătorul de “pornire-oprire” este complet oprit (se 

va auzi un clic) înainte de a plasa instrumentul în cutie / pungă; • Se reîncarcă celulele reîncărcabile la 

sfârșitul fiecărei zile după muncă; • Când instrumentele nu vor fi utilizate timp de câteva zile, se scoate 

bateria / celulele, se păstrează în mâner pentru a evita scurgerile; • Se evită fumatul în încăpere, deoarece 

respirația fumătorului transportă particule fine de fum în instrument care reduc iluminarea. 

b. Componente pentru iluminare Bec lentilă condensatoare, Lentilă formatoare de imagini, Fantă, 

deschideri filtre, Reflectorul optic al oftalmoscopului direct. 
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• Becul este unul cu halogen tip filament care oferă mai multă lumină; • Reflectorul este o oglindă 

frontală argintată (care reflectă complet sau parțial ) sau o prismă reflectantă totală. 

Necesar: -Multimetru;  -Set de șurubelnițe speciale; -Set de chei speciale; -Tijă de lipit;                    -

Materiale de curățat optică; -Bec de rezervă; -Baterii. 

Calibrare / Verificare:  

După întreținerea preventivă, funcționarea generală a oftalmoscopului trebuie verificată pentru a 

vedea dacă este satisfăcător.  

 Se verifică intensitatea luminii punctului. Când este îndreptat către perete la aproximativ 25 cm 

distanță, pata ar trebui să apară strălucitor în lumina strălucitoare a zilei.  

 Se verifică mișcarea discului obiectivului. Ar trebui să fie netedă și în același timp, ar trebui să 

obțină discul blocat în poziția corectă după fiecare schimbare.  

 Se verifică mișcarea diferitelor opriri și filtrați. Ar trebui să fie netede și fiecare dintre ei ar trebui 

să fie blocați în poziție, după schimbare [28, 71, 122, 124].  

Oftalmoscopul indirect: 

Comparație indirectă: • Binoculară; • Stereoscopică (imagine tridimensională); • Mărirea este mai 

mică (3X cu un obiectiv 20 D); • Câmpul vizual este mai mare și poate fi mărit utilizând un depresor; • 

Observatorul rămâne la distanță de pacient; • Este necesară întunecare a camerei; • Imagine inversată directă; 

• Monoculară; • Imagine plană (imagine bidimensională); • Mărirea este mai mare de 15X; • Câmpul vizual 

este mai mic; • Observatorul trebuie să fie aproape de pacient; • Poate fi utilizat în lumina zilei; • Imagine 

verticală.  

Părți componente: -Bandă pentru cap / montat pentru ochelari; -Alimentare electrică, cutie pentru 

baterii, cablu, întrerupător; -Sistem de iluminare: bec, lentile, oglindă reflectorizantă, filtre, deschideri;           

-Sistem de vizualizare: lentile, prisme reflectorizante sau oglinzi frontale argintate, șuruburi; • Oglindă 

didactică; • Lentilă obiectiv (digitală) seria 20D / 30 D; -Depresor  

Probleme: -Fără lumină, se verifică comutatorul de “pornire-oprire”- se remediază defectele dacă 

există; -Se verifică tensiunea sursei de alimentare (intrare / ieșire) și se remediază defectele dacă există; -Se 

verifică tensiunea acumulatorului - se reîncarcă dacă este necesar; -Cablurile de conectare se verifică pentru 

continuitate sau scurtcircuit, se înlocuiesc dacă este necesar; -Se verifică siguranța, dacă este arsă se 

înlocuiește; -Se verifică becul, dacă este topit sau înnegrit se înlocuiește. 

Necesar: - Multimetru; - Set de șurubelnițe speciale; - Set de chei speciale; - Tijă de lipit;                 - 

Materiale de curățat optică; - Bec de rezervă; - Baterii; - Siguranță de rezervă; - Pânză și pulbere pentru 

curățarea benzii pentru cap. 

Alte probleme și sarcini: 

• Punctul de lumină nu este realizat - lentile, filtre, reflector, diafragmă din sistemul de iluminare 

perturbat, se verifică și se corectează. 

• Diplopia (imagine dublă), oglinzile / prismele și lentilele din sistemul de vizualizare sunt perturbate 

când se verifică și se aliniază, privind un obiect aflat la o distanță de un metru. 
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• Probleme legate de banda de cap, curățenia, căptușeala, șuruburile de fixare și cablul de legătură 

trebuie verificate întreținute curate și defectele îndepărtate. 

• Se păstrează lentila obiectiv 20D curată.  

Calibrare / Verificare:  

După efectuarea întreținerii preventive sau remedierea unei defecțiuni, trebuie verificată funcționarea 

generală a oftalmoscopului indirect pentru a vedea dacă este satisfăcătoare. Deși poate fi dificil să se 

stabilească standarde obiective și metode de măsurare, trebuie efectuate următoarele.  

 Se verifică intensitatea punctului. Ar trebui să pară luminos chiar și în lumina zilei.  

 Se verifică mișcările casetei de vizionare, a oglinzii basculante, a filtrelor și a diafragmei și a pieselor 

pentru ochi. Toate mișcările trebuie să fie netede.  

 Se verifică mișcările butoanelor din banda pentru cap. De asemenea, ar trebui să fie netede și în 

același timp timpul asigurați aderența necesară la setarea dorită [123].  

3.3.5.2. Retinofot (Utilizat la măsurarea puterii ochelarilorși distanței oculare, și pentru 

determinare fundului de ochi)  

Părți componente : 

-Mâner; -Celule / baterie (utilizare și aruncare, reîncărcabilă / sursă de alimentare); -Comutator 

“pornire-oprire” și control al iluminării; -Cap; -Bec; -Reglarea lățimii fasciculului; -Reglarea orientării 

fasciculului; -Lentile,  reflectorul și fereastra. 

Necesare: - Multimetru; - Set șurubelnițe speciale; - Set de chei speciale; - Tijă de lipit; - Materiale 

de curățat optică; - Bec de rezervă; - Lentile; - Baterii. 

Problemă de întreținere: Fără lumină • Bateria / celulele nu sunt așezate corect sau se descarcă  se 

verifică și se înlocuiește bateria / celulele; • Probleme de alimentare - se verifică tensiunile de ieșire de 

intrare, comutatorul și cablurile de conectare și circuitul; • Becul este fuzionat sau întunecat - se verifică și se 

înlocuiește; • Capul nu este montat corect pe mâner - se verifică și se fixează corect; • Lentilele deranjate - se 

verifică și se corectează; • Reflectorul este perturbat - se verifică și se corectează. 

Alte probleme:• Pâlpâire ușoară - contact electric slab la suportul becului și controlul iluminării - se 

verifică și se curăță; • Problemă de reglare a lățimii fasciculului - se verifică, se curăță și se lubrifiază ușor 

mișcarea arborelui în cap; • Problemă de reglare a orientării fasciculului - se verifică, se curăță și se 

lubrifiază butonul de rotire; • Praf pe reflector, pe geam - se îndepărtează. 

Informații suplimentare • Se păstrează retinofotul în cutie atunci când nu este folosit; • În timp ce se 

oprește, se rotește întrerupătorul până când se aude un clic; • Dacă retinofotul nu este fie utilizat câteva zile, 

se scoate bateria / celulele în afara conetării. Acest lucru va evita scurgerea bateriei / celulei • Mânerul 

retinofotului se întreține prin curățare cu o cârpă moale; • Becurile retinofotului au un  filament drept. 

Calibrare / Verificare: 

1. După întreținerea preventivă, trebuie verificată funcționarea generală a retinoscopului.  

2. Se verifică intensitatea luminii. Când este îndreptat către perete, la aproximativ 60-100 cm 

distanță, “peticul” de lumină sau dunga ar trebui să apară luminos într-o cameră semi-întunecată.  
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3. Mișcarea manșonului care dă pata de lumină sau dunga de lățime variabilă și rotația sa ar trebui să 

fie netedă [106, 129].  

3.3.5.3. Stereomicroscop (KERN Streromicroscop) (Utilizat pentru observarea obiectelor mai 

mari. Are puterea de mărire  între 10x şi 80x)  

Părți componente: -2 lentile ocular ocular (cu folie protectoare); -Șurub mic de argint;  -Cupe cu 

ochelari pentru examinare; -Prisme – lentila obiectiv;  -Tub cap microscop; -Cadran de focalizare; -Inel de 

relare diopru; -Unitate de iluminare (LED); -Unitate de transmitere a luminii; -Comutator estompat pentru 

transmiterea luminii; -Întrerupătaor principal; -Suport microscop; -Unitate externă de iluminat (dacă este 

cazul). 

Necesar: Pentru  componentele optice se poate utiliza pentru întreținere: - Detergent special pentru 

lentile optice; - Cârpe speciale pentru optice; - Burduf; - Perie moale. 

Întreținere:  

1. În mod regulat se întreține curat și fără praf.  

2. Dacă apare umezeală, trebuie să se asigure înainte de a șterge dispozitivul, că rețeaua de 

alimentare este oprită.  

3. Componentele din sticlă, lentila obiectiv și ocularele se șterg ușor cu o cârpă fără scame. Petele 

de ulei sau amprentele de pe suprafața lentilei obiectiv, se șterg cu o cârpa fără scame, umezită cu un amestec 

de eter și alcool (raport 70/30). Eterul și alcoolul, fiind extrem de inflamabile se manipulează cu grijă, se 

păstrează departe de flăcările “goale” și electrice, în încăperi bine ventilate. Soluțiile organice de acest tip nu 

se utilizează pentru înterținerea altor componente a dispozitivului, pentru a nu deterioara vopseaua. Pentru 

aceste componente, se va utiliza un produs de curățare neutru.  

Se va verifica partea electrică: • Unitatea de iluminat ca să fie în stare de funcționare (dacă este 

montată); • Becul (luminozitate corespunzătoare, nu scăzută, să nu pâlpâie, să nu fie uzat); • Modul de 

conectare a cablul de alimentare; • Tensiunea să fie constantă; • Siguranța. 

Se va verifica partea mecanică: • Roțile de focalizare să nu fie blocate; • Cuplul roților de focalizare 

să nu fie prea mic; • Capul microscopului să nu alunece în jos, în timp ce se vizualizează obiectul. 

Când este manipulat corect și verificat în mod regulat, stereomicroscopul ar trebui să ofere mulți ani 

servicii eficiente [141].  

3.3.5.4. Autorefractokeratometru (Utilizarea pentru determinare  razei de curbură, puterii de 

refractie lentile, distanței pupilară, măsurării pupilei, irisului, distanțelor vertex)  

Părți componente - Optice: -Bec și suport bec; -Întrerupător și cablu de conectare; -Reflector;          -

Mire; -Telescop (obiect și ochi); -Prisme; -Model cornee; -Siguranțe. 

Părți componente - Mecanice: - Baza; - Șurub de mișcare în sus - în jos; - Rotire stânga-dreapta cu 

un blocaj pentru fixare; - Șurub de mișcare înainte - înapoi (focalizare); - Tamburi de citire a puterii - 

orizontală / verticală; - Scală circulară pentru măsurarea axelor pentru astigmatism; - Bărbie și tetieră; - Set 

șurubelnițe; - Set chei; - Imprimantă, hârtie; - Inel pentru miră; - Ulei lubrifiant; - Multimetru. 

Întreținere:  

1. Instrumentul se păstrează acoperit atunci când nu este utilizat. 

2. Se îndepărtează praful de pe corp și opticiă, zilnic.  

3. Se ung periodic toate părților în mișcare.  
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4. Se înlocuiește becul atunci când este necesar. 

5. Se verifică comutatorul de “pornire – oprire” și se înlocuiește cablul de alimentare atunci când 

este necesar.  

6. Se verifică sau se înlocuiesc siguranțele. 

7. Se verifică priza la curent. 

8. Se resetează instrumentul cu butonul roșu. 

Calibrare / Verificare: 

1. Se verifică în fiecare zi calibrarea înainte de a utiliza instrumentul, folosind corneea model. Se 

corectează imediat calibrarea, dacă aceasta este perturbată. 

2. Puterea corectă a IOL (intraocular lens=lentile intraoculare) pentru a fi utilizată într-o 

intervenție chirurgicală de cataractă depinde de puterea cornee, de aceea sunt foarte importante citirile 

corecte ale autorefractokeratometru. 

În timpul curățării-întreținerii nu se deranjează optica, în special cele două prisme din interior 

utilizate pentru a obține imagini suplimentare [78].  

3.3.5.5. Sinoptofor (Utilizat pentru diagnosticarea strabismului)  

Părți componente - optice: -Două lămpi de 6V; -Două lămpi cu halogen cuarț de 12V; - Lentilă 

obiectiv pentru ochi (detașabil).  

Părți componente - mecanice: • Mânere de transport. • Comenzi de selecție a distanței interpupilare. 

• Scara distanță interpupilară. • Controlul înălțimii bărbierii. • Cupă pentru bărbie. • Suportul pentru frunte. • 

Locaș-scut pentru respirație. • Mânere pentru reglarea unghiului orizontal între. • Scale de deviație orizontală 

(stânga și dreapta). • Comenzi de deviere verticală (Hiper). • Scale de deviere verticale (Hiper). • Scale de 

deviere torsională (Ciclo). • Controlul deviației de torsiune (Ciclo). • Scale de înălțime și depresie. • 

Controlul creșterii și al depresiunii. • Suporturi de diapozitive. • Dispozitive de diapozitive. • Suporturi 

pentru lentile auxiliare. • Scara de vergență (inversul distanței focale) orizontală. • Comenzile orizontale ale 

vergenței. • Comenzi de blocare a tubului (orizontală). • Încuietoare centrală. • Manetă pentru ecran rotativ 

opal de la optică cale. 

Părți componente - electrice: • Comutator “pornit / oprit” / lampă indicatoare. • Priză și priză de 

alimentare. • Selector de tensiune. • Lămpi. • Acces la bec (șurub). • Comutatoare intermitente manuale. • 

Reostate de estompare. • Comutator selector. • Comutator rapid / variabil. • Comutator simultan / alternativ. • 

Comenzile fazelor de lumină și întuneric. • Siguranța. Periile lui Haidinger: • Comutatoare “pornire / oprire” 

(Pensule Haidinger). • Comutatoare de mers înapoi. • Comenzi de viteză. • Ansamblu perie Haidinger. • 

Filtre albastre (detașabile). • Diafragme de iris - comenzi. • Siguranțe. • Lampă halogenă după imagine. • 

Lampă de iluminare cu diapozitive.  

Necesar: • Soluție de apă caldă / detergent la diluarea corectă. • Cârpă curată, de unică folosință, 

absorbantă, fără vărsare pentru aplicarea soluției de detergent. • Produs curat, de unică folosință, absorbant, 

care nu elimină. • Neutralizator chimic adecvat, trusa de prim ajutor și flacon de spălare a ochilor, în caz de 

stropire cu detergent.• Haine de protecție impermeabile. • Mănuși. • Ochelari deprotecție a ochilor dacă este 

posibil să apară stropiri. • Se evită stropirea. • Lămpile de 12V. • Lampă de 6V. • Suportul pentru bec.           

• Lampa cuarț-halogen de 12V (nu se atinge niciodată cu degetele descoperite). • Piese de schimb. • Perechi 

de perii. • Set de diapozitive care conțin nouă perechi. • Cablu de alimenatare. • Capac de praf. 

Întreținere: 

1. Se deconectează de la rețeaua de alimentare înainte de a începe procedura de întreținere.  
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2. Se efectuează o verificare completă, verificarea operațională a tuturor funcțiilor înainte de 

utilizare,  becuri, lentile etc.   

3. Se scufundă cârpa de curățare în soluția de detergent și se stoarce bine. 

4. Se întreține cu atenție: Suportul pentru frunte. Cupa pentru bărbie, mânerul pentru reglarea 

unghiului orizontal și locașul-scutpentru respirație, începând cu suprafața superioară a articolului. 

Suprafețele trebuie uscate cu grijă cu o cârpă. 

5. Se șterge cu o cârpă moale înmuiată în solutie pentru optică, lentilele și sticlele. 

6. Pentru contactele electrice de pe echipamente se folosesc șervețele cu alcool (se evită contactul 

cu piese din plastic sau incinte ca alcoolul este un solvent). 

7. Dispozitivele medicale nu trebuie utilizate lângă sau stivuite cu alte echipamente. 

Calibrare / Verificare: 

Se verifică unghiul obiectiv și subiectiv al abaterii, corespondența anormală a retinei, cicloforia, 

hiperforia și vergențe orizontaleă și verticală [69, 130].  

3.3.5.6. Lampa cu fantă (Utilizarea pentru examinarea  tuturor părților ochiului) 

Lampa cu fantă este utilizată pentru examinarea tuturor părților ochiului. De asemenea, este utilizată 

pentru a furniza impulsuri laser în ochi, pentru tratament. Este un instrument convenabil pentru fotografierea 

diferitelor părți ale ochiului. 

Tipuri de iluminare:  

• Bec situat în partea superioară - tip înclinabil - se folosește o oglindă argintată din față pentru a 

reflecta lumina în direcția pacientului.  

• Bec situat în partea de jos - tip fix - utilizează o prismă reflectorizantă totală pentru a reflecta 

lumina în direcția pacient.  

• Optică înclinată - constă din două obiective privind un unghi. Schimbare de mărire realizată prin 

schimbarea obiectivului.  

• Optică paralelă - un singur obiectiv permite două fascicule de lumină să intre în instrument într-un 

unghi. Are mărire în 3 sau 5 pași utilizând setarea Galilean. 

Sisteme componente:  

• Sistem de iluminare - Bec, lentilă condensatoare, fanta, reglarea lățimii fantei, reglarea înălțimii 

fantei, reglarea orientării fantei, filtre, controlul iluminării sursei de alimentare și card de alimentare.  

• Sistem de mărire - Microscop compus stereo. Cu un aranjament prismatic care permite reglare1a 

separării pieselor de ochi pentru a se potrivi cu IPD-ul observatorului (distanță interpupilară). Imaginea 

finală este verticală fără inversare stânga - dreaptă. 

• Sistem mecanic - Mișcarea mesei în sus / în jos (manuală / electrică); - Mișcarea “joystick-ului” 

(dispozitiv cu articulatie sferică mobilă) în sus / jos, înainte / înapoi, stânga / dreapta; - Mișcarea bărbiei și a 

tetierei în sus / în jos aranjamente / ajustări ale fantei (lățimea, înălțimea și orientarea față de verticală).   

Întreținere:  

1. Se păstrează instrumentul acoperit atunci când nu se folosește. 

2. Se  înlocuiește becul atunci când este necesar. 
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3. Se îndepărtează praful și petele. 

4. Se lubrifică și se verifică periodic toate mișcările mecanice. 

5. Se verifică piesele electrice.  

6. Întreținerea optică după cum este necesar - cel puțin o dată pe săptămână. 

7. Decopertarea, curățarea și asamblarea sistemului de iluminare - o dată la trei luni. 

8. Dezizolarea, curățarea și asamblarea sistemelor mecanice o dată pe an. 

9. Dacă locația este într-o zonă umedă o curățare aprofundată este foarte importantă. 

Probleme constatate:  

• Fără lumină - Se verificați puterea la priză, se verifică întrerupătorul, se verifică dacă fanta este 

deschisă, se verifică becul, se verifică ajustările lățimii / înălțimii / orientării fantei (acestea pot fi blocate) se 

corectează defectul observat.  

• Diplopia - imagine dublă - Obiecte deranjate – se verifică și se readuce la poziția corectă.  

• Mișcare dură - se curăță piesele relevante și se lubrifiază ușor sau suprafața sferică din joystick-ul 

instalat poate fi uzată și se înlocuiește [170].  

 

3.3.6. Întreținerea instrumentelor optice 

3.3.6.1. Lupă (Utilizată pentru mărirea obiectelor) 

Lupă curată, înseamnă atât de mult cât “fără cusur”.  

Părți componente: 

O lentilă convergentă sau dintr-un ansamblu convergent de lentile, fixate într-o montură, care, așezat 

în fața unui obiect, dă o imagine mărită a acestuia, permițând examinarea unor obiecte de foarte mici 

dimensiuni. 

Lupele oftalmice ajută la mărirea și creșterea factorilor de precizie și precizie în timpul intervenției 

chirurgicale oftalmologice. Acestea reprezintă o alternativă accesibilă pentru operarea cu microscop în 

timpul intervențiilor chirurgicale, așa că se așteaptă să influențeze adoptarea acestuia în sectorul de asistență 

medicală mică și mijlocie și în practica de îngrijire ambulatorie. Aceste lupe pot fi, de asemenea, ajustate 

luând în considerare distanța interpupilară, unghiul de declinare și distanța de lucru, menținând astfel poziția 

oftalmologilor. 

Necesar:  

- Șervețele de curățare; - Soluție de apă distilată cu săpun optic, alcool (pentru mâner); - Cârpă cu 

microfibră; - Trusă de șurubelnițe. 

Întreținere:  

Se întrețin prin ștergerea lentilelor și a cadrelor, cu șervețele cu soluție optică, dar este important ca 

soluția să fie ștearsă ulterior pentru a menține lupa în stare excelentă, folosind o cârpă de curățare cu 

microfibre ușor, dar eficient, pentru a îndepărta lichidul surplus. 

Ne se folosesc băile cu ultrasunete și autoclavele. Se evită tifonul de bumbac, deoarece poate zgâria 

suprafețele lentilelor, compromitând performanța și oferind un teren de reproducere pentru bacterii. Se evită 

aplicarea unui dezinfectant sub formă de spray, deoarece acest lucru ar putea deteriora părțile componente. 
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Când nu sunt utilizate, se depozitează lupele în carcasa lor originală [18, 160].  

3.3.6.2. Lunetă (Utilizată pentru observarea obiectelor îndepărtate)  

Părți componente: 

O luneta este alcătuită din mai multe lentile, care permite creșterea mărimii aparente și a 

luminozității obiectelor în timpul observării lor. Sunt protejate într-un tub închis, numit “tub optic” ce 

conține sistemul optic (în principal obiectivul și ocularul), montura și un trepied sau stativ, când este cazul. 

Necesar: 

- Cârpă cu microfibre; - Alcool; - Plasturi de țesătură; - Șervețele de curățare sau hârtie simplă;          

- Becuri de schimb; - Șurub cu lipici; - Șervețele de celuloză;  - Ulei de silicon;  - Soluție de apă distilată  cu 

săpun optic; - Trusă de șurubelnițe. 

Întreținere: 

1. Partea de sticlă/plastică se întreține prin ștergerea lentilelor, cu șervețele optice sau cu o cârpă de 

curățat cu microfibre. Se înmoaie într-o soluție optică specială, se șterg cu atenție lentilele, atunci când se 

murdăresc. Este impotant sa să și usuce cu o cârpă moale cu microfibre. 

2. Partea  metalică, tubulatura, se întreține prin ștergere cu cu șervețele de celuloză. 

3. Partea din plastic (tubulatura și capacul), se întreține prin ștergere cu spray de întreținere special, 

pentru plastice. 

4. Cureaua (dacă există) se întreține cu soluție de întreținere specială, pentru textile și piele. 

5. Carcasa metalică se curăță cu soluție curățat metale. 

6. Dacă în eventualitatea că se desprind șuruburile de pe tubul optic, se utilizează lipici pentru 

pentru prinderea șurubului.   

7. Pentru menținerea  garniturilor din cauciuc în stare netedă se utilizează ulei de silicon [178].  

3.3.6.3. Telescop (Utilizat pentru observarea obiectelor foarte îndepărtate)  

Părți componente: A. Tubul optic (corpul principal) cu stativ şi mecanism cu pinion pentru 

focalizare (pre-asamblat). B. Trepied cu montură azimutală. C. Oglinda diagonală. D. Ocular de 20 mm. E. 

Ocular de 9 mm. F. 2 x Ocular vertical. 

Tubul optic: Susține și protejează tubulatura principală sau obiectivul și lentilele. Lentila-obiectiv: 

Captează lumina unui obiect aflat la distanță, o mărește și o focalizeaza. Capac de praf: Protejează lentila 

obiectiv de zgârieturi și praf. Aparatoare antirouă (antiumezeală): Previne formarea umezelii pe lentilă pe 

timpul nopții și acționează ca parasolar pentru a reduce reflexiile pe timpul zilei. Ocular: Aduce imaginea de 

la lenitila-obiectiv la ochiul observatorului. Telescopul observatorului are atât un ocular cu putere de mărire 

scăzută, cât și un ocular cu putere de mărire crescută. Oglinda diagonală: Orientează imaginea furnizată de 

telescop astfel încât să fie în poziția corectă. (De asemenea, cu ajutorul acesteia se poate observa stelele 

dintr-o pozitie confortabilă fără să fie nevoie ca observatorul să se aplece prea mult). Buton focalizare: Se 

rotește butonul pentru a obține o imagine mai clară. Montura azimutală: Susține tubul optic și permite rotirea 

telescopului în toate direcțiile. Trepied: Susține telescopul și montura. 

Telescopul (cunoscut uneori și sub denumirea de telescop reflector) are un obiectiv construit dintr-o 

oglindă (sau un sistem de oglinzi) parabolică sau sferică, obiectiv reflector  drept component esențial. 

(Telescoapele Newton folosesc o oglindă concavă așezată în partea din spate a tubului pentru a 

aduna lumina și o oglindă secundară plană înclinată de obicei într-un unghi de 45 grade pe axul optic 

principal al oglinzii concave. Oglinda secundară are rolul de a trimite lumina venită de la oglinda 

principală în ocular). 
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Necesar: - Cârpă cu microfibre; - Alcool; - Șervețele de curățare sau hârtie simplă; - Becuri de 

schimb; -Lipici cu șurub; - Șervețele de celuloză;  - Ulei de silicon;  -Soluție de apă distilată  cu săpun optic; 

- Trusă de șurubelnițe. 

Întreținere: 

1. Telescopul nu necesită o întreținere specială. 

2. Se păstrează capacele de praf puse în timpul depozitării pentru a reduce cantitatea de praf 

colectată. într-o încăpere cu temperatură constantă, fără praf. Lentilele sunt de obicei pe viață, mecanica la 

rândul ei are o viață lungă. 

3. După ce se folosește telescopul este posibil să apară condensul pe suprafețele optice. Când se 

duce telescopul în casă, se îndepărtează capacele de praf și se lasă ca umezeala să se evapore natural (nu se 

scoate ocularul în tot acest timp pentru a împiedica umezeala să pătrundă în interiorul tubului).  

4. Se îndreptă tubul optic în jos pentru a împiedica praful din aer să intre înăuntru. O dată ce 

umezeala s-a evaporat, se poate îndepărta ocularul și pune capacele de praf la loc. Cantitate mică de praf pe 

suprafața optică nu trebuie neapărat îndepărtată. Praful acumulat trebuie îndepărtat cu mare grijă. Dacă se 

dorește îndepărtarea prafului acumulat pe lentile se încearcă mai întâi folosirea aerului comprimat. Se scoate 

capacul de praf și apărătoarea antirouă. Nu se folosește prea mult aer comprimat pentru a nu se forma 

condens, care ajunge la suprafața optică. 

5. Suprafețele optice se vor curata după o perioadă foarte lungă de timp. Dacă se lasă capacele de 

praf puse și se evită atingerea lentileleor se va observa că suprefețele optice se curață cu ușurință [18]. 

 

3.3.7. Importanța întreținerii echipamentelor tehnice / mașinilor 

Activitatea tehnică întreprinsă de către tehnicianul optometrist necesită utilizarea unui număr mare 

de echipamente tehnice de lucru (mașina de prelucrare contur lentile și rame de ochelari, mașina de găurit 

sticlă și plastic, mașina de șlefuit, mașina de montare ochelari, mașina pentru tăiere caneluri, mașina de 

îndreptare muchii ascuțite etc ), care trebuie să funcționeze la parametri optimi, fără întreruperi și fără a se 

produce accidentări. Aceasta este de altfel condiția esențială a unei activități de calitate [2, 95, 147, 177].  

În timpul funcționării, mașinile, echipamentele de lucru, instalațiile, SDV-urile, AMC-urie suferă 

procese de uzură ce pot afecta nu doar buna funcționare a acestora, dar pot avea consecințe grave, cum ar fi 

erorile de prelucrare sau chiar accidentările. 

Prin urmare, este necesar să se respecte normele și reglementările din cartea tehnică a fiecărui 

echipament în parte, pentru a asigura funcționarea în parametri normali, efectuarea unei întrețineri  

corespunzătoare și cu respectarea unor norme precum:  

 evitarea supraîncărcărilor;  

 respectarea parametrilor de lucru, respectarea condițiilor de montare, asigurarea condițiilor 

optime de mediu; 

 respectarea intervalului de lucru, de pauză, specific fiecărui echipament;  

 deservirea echipamentului de către personal calificat;  

 curățarea și întreținerea corectă;  

 urmărirea continuă a funcționării, verificarea parametrilor de funcționare;  
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 respectarea graficului de întreținere;  

 remedierea defecțiunilor imediat ce acestea apar;  

 realizarea întreținerii (reparațiilor) de către tehnicianul optometrist, calificat;  

 verificarea periodică a stării și a funcționalității accesoriilor, AMC-urilor, SDV-urilor folosite.  

Se recomandă efectuarea operaţiunilor de întreţinere prin programul intervalelor de întreţinere care 

cuprinde numărul paginilor cu instrucţiuni pas cu pas, necesare pentru efectuarea operaţiunilor programate 

de întreţinere sau la cel mai scurt interval, dintre două intervaluri de timp calculate cu ajutorul unui contor, 

care stabilește durate de funcţionare (în cazul în care există un asemena contor) și oferă programări de 

întreținere.  

De aceea este important să se cunoască:  

1. Normele pentru funcţionarea utilajului tehnic în parametri normali; 

2. Executarea lucrărilor de întreţinere de către tehnicianul optomtrist care foloseşte echipamentele 

/utilajele/mașinile;  

 întreținerea de ansamblu şi a zonei de lucru a utilajului/ echipamentului, mașinii; 

 supravegherea şi întreținerea zilnică, săptămânală sau lunară;  

 reglarea funcţionării subansamblurilor şi a pieselor componente;  

 ungerea regulată a părților care necesită lubrifiere (în condiţii de utilizare extreme, cu praf sau 

umiditate excesivă, poate fi necesară lubrifierea la intervale mai scurte decât cele precizate în diagrama 

intervalelor de întreţinere);  

 remedierea imediată a defectelor; 

 păstrarea ordinii la locul de muncă; 

 reglarea unor parametri de funcţionare; 

 verificarea nivelului fluidelor, unde este cazul; 

 verificarea tensiunii de strângere a diferitelor componente, subansambluri; 

 întreţinerea echipamentelor hidraulice, electrice etc.; 

 alte activităţi preventive de întreținere, de mică dificultate (alertă asupra disfuncţionalităţilor 

necesar a fi rezolvate de specialişti); 

 întocmirea unor fişe cu parametrii tehnologici obţinuţi şi timpul efectiv de funcţionare. 

Componentele pentru care nu se specifică anumite intervale de întreținere, sunt incluse la intervalul 

de service “când este necesar”. 

Programul intervalelor de întreţinere cuprinde numărul paginilor cu instrucţiuni pas cu pas necesare 

pentru efectuarea operaţiunilor programate de întreţinere, conform cărții tehnice [2, 60].  
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3.3.8. Avantaje și dezavantaje ale unor metode de întreținere 

Câteva avantaje și dezavantaje ale unor metode de întreținere a echipamentului / componentelor unui 

echipament/mașinilor/utilajelor folosite de tehnicianul optometrist, sunt prezentate în Tabelul 3.10. 

Tabel 3.10. Avantaje și dezavantaje ale unor metode de întreținere a echipamentului / componentelor unui 

echipament/mașinilor/utilajelor folosite de tehnicianul optometrist [2, 60] 

Nr. 

crt. 

Metoda de 

întreținere 
Avantaje Dezavantaje 

1 

Întreținre permanentă 

prin monitorizarea 

stării echipamentului 

/ componentelor unui 
echipament/mașinilor

/utilajelor folosite de 

tehnicianul 
optometrist 

• Prelungirea duratei de viață a  

echipamentului 

• Maximizarea productivității mașinii 
/echipamentului 

• Minimizarea timpilor de nefuncționare 

neprogramați 
• Prelungirea în siguranță a intervalelor 

de întreținere/revizie 

• Îmbunătățrea timpului de întreținere 

• Creșterea duratei de viață a mașinii 
/echipamentului 

• Îmbunătățirea calității produsului  

prelucra și a  echipamentului utilizat 
• Reducerea costul rilor pe etapa de 

proces  

• Îmbunătățirea  siguranței produsului  
(ochelari) sau a unui echipament 

• Monitorizarea costurilor 
echipamentelor  

• Costuri operaționale 

suplimentarevîn derularea 
programului 

• Necesitatea  unui personal 

calificat  

• Necesitatea unui angajament 
de management puternic 

• Este de obicei necesar un timp 

semnificativ pentru a verifica 
istoricul și performanțele 

mașinii/echipamentului 

2 
Întreținere 

operativă (eficientă) 

• Cost de pornire mai redus 

• Cerințe limitate de personal 

• Costuri de întreținere reduse    
• Marje (rezerve) de potențial crescute 

• Imprevizibilitate  
• Echipament specializat 

• Costuri indirecte 

3 Întreținere preventivă 

• În general, foarte rentabilă , eficiență 

reală a costurilor 

• Flexibilitatea în ajustarea programului 
pentru a se potrivi și altor lucrări 

• Creșterea duratei de viață a 

echipamentului 
• Cost energetic economic, rezultat din 

utilizarea echipamentelor bine și  eficient 

alese 

• Echipamente reduse sau  un eșec  de 
proces 

• Realizarea  în general de economii între 

12% și 18% 

• Eșecul catastrofal reprezintă 

totuși un risc  

• Muncă intensivă 
• Nu este necesară efectuarea 

întreținerii pe baza programului 

• Pericol de deteriorare la 
efectuarea unei întrețineri 

inutile 

• Necesitate  existenței unei  

linii de bază vizibile 

4 Întreținere predictivă 

• Creșterea duratei de viață / 
disponibilitate a componentelor 

echipamentului 

• Permite acțiuni preventive corective  
• Scăderea costului de muncă și pe parte 

de întreținere 

• Siguranță îmbunătățită și mediu  
corespunzător 

• Economie de energie 

• Realizarea  în general de economii între 

8% și 12% față de întreținerea preventivă 

• Creșterea investiției  în 

diagnosticarea  echipamentelor 
• Creșterea pregătirii 

personalului pentru analiza 

datelor  
• Necesitate  existenței unei  

linii de bază vizibile/istoric 
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5 Întreținere corectivă 
• Costuri mai mici pe termen scurt  
• Necesită mai puțini angajați, deoarece 

se lucrează mai puțin  

• Costuri crescute pe termen 

lung din cauza nefuncționării 

neplanificate a echipamentelor 
• Posibil echipament secundar 

sau daune de proces.  

• Sunt predispuse la neglijarea 

activelor 

 

În concluzie, întreținerea echipamentelor specifice în optica medicală, a mașinilor și utilajelor 

(mașina de prelucrare contur lentile și rame de ochelari, mașina de găurit sticlă și plastic, mașina de șlefuit, 

mașina de montare ochelari, mașina pentru tăiere caneluri, mașina de îndreptare muchii ascuțite etc ), 

folosite de tehnicianul optometrist cuprinde: 

 Întreținerea și menținerea echipamentelor specifice a mașinilor și/sau utilajelor și a zonei de lucru 

în ordine și curățenie.  

 Caracterizarea tuturor echipamentele folosite.  

 Identificarea stării tehnică a echipamentelor specifice. 

 Realizarea operaţiilor de întreținere specifice echipamentelor și componentelor optice.  

 Asigurarea efectuării procedeelor de întreținere și verificare a echipamentelor specifice, a 

mașinilor și utilajelor ultilizate în optica medicală. 

 Întreținerea sistemului mecanic/electromecanic. 

 Ungerea / lubrifierea rulmenților pentru evaluarea rezistenței de izolație a motorului mașinilor 

utilizate de tehnicianul optometrist [95]. 

 

 

3.4. Operaţii de stocare/depozitare 

“Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă în urmă”, Ralf Waldo Emerson 
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3.4.1. Noțiuni introductive 

În acest subcapitol “Operaţii de stocare/depozitare” se vor trata condiţii tehnice impuse depozitării 

echipamentelor specifice, variante de operaţii de stocare, cu descrierea acestor variante, pecum și cu 

prezentarea avantajelor şi dezavantajelor  metodelor de stocare/depozitare, ținând cont de cerințele tehnice 

pentru dispozitive medicale (UNFPA - Technical requirements for medical word device) [117, 118, 171, 

172]. 

Stocarea echipamentelor optice specifice și a sistemelor/componentelor optice în general, este foarte 

importantă pentru menținerea curată a suprafeței optice. În acest sens se impun tehnici adecvate pentru 

depozitarea acestor echipamente și sisteme optice specifice, montate/ demontate, cu diferite variante de 

operaţii de stocare. 

Echipamentele specifice, utilizate de tehnicianul optometrist se depozitează în spații uscate, curate și 

lipsite de umiditate, praf, curenți puternici de aer, libere de dăunători, infestare, microorganisme, gaze toxice 

etc. Sunt prescrise instrucțiuni scrise de păstrare, care ar trebui să fie disponibile pentru a asigura depozitarea 

și modul în care zonele sunt verificate în mod regulat. Verificările efectuate, orice modificări ale condițiilor 

constatate sunt înregistrate periodic pentru menținerea unei evidențe clare de cunoaștere a condițiilor de 

depozitare.  

Condiții de depozitare, temperatură, presiune, lumină, umiditate etc., după caz – sau simbol 

armonizat echivalent – sunt necesare pentru asigurarea calității și integrității echipamentelor specifice, pentru 

a preveni contaminarea și deteriorarea acestora. 

Toate echipamentele utilizate trebuie să aibă specificații tehnice detaliate, fișa tehnică 

corespunzătoare a echipamentului și fotografiile dispozitivelor și echipamentelor, precum și etichetarea de 

avertizare pentru îndeplinirea anumitor cerințe, adică trebuie furnizate toate informațiile (inclusiv sterile, 

dacă este cazul).  

Temperatura și umiditatea relativă, după caz, trebuie controlate și monitorizate la intervale 

regulate de timp. Echipamentele/sondele/dispozitivele utilizate pentru monitorozarea temperaturii, 

umidătății, trebuie să fie calibrate și să fie corespunzătoare scopului urmărit. De aceea, toate înregistrările 

referitoare la monitorizarea acestor condiții de mediu ar trebui păstrate pentru o perioadă de timp adecvată, 

revizuite în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. 

Variațiile multiple de temperatură/umiditate pe o perioadă de timp, impactul acestor variații asupra 

echipamentelor/ dispozitivelor ar trebui luate în considerare și analizate.  

Se impune de asemenea, să exite un program de monitorizare regulat și pentru condițiile de aer 

condiționat, deoarece unele echipamente au indicații specifice de depozitare, de exemplu, 

echipamente/dispozitive cu serie de depozitare rece sau echipamente/dispozitive cu serie de depozitare cald, 

condiții menționate pe etichetă. Din acest motiv, echipamentele trebuie să fie imediat identificate și stocate în 

condițiile adecvate, iar activitățile de întreținere și calibrare pentru echipamentele cheie să fie monitorizate. 

În acest sens în încăpere ar trebui să fie instalată o alarmă, un sistem pentru a alerta personalul cu privire la 

orice salt major de temperatură. Funcția sistemului de alarmă ar trebui să fie supuse testării periodice. 

Trebuie să existe planuri alternative de rezervă sau aranjamente care asigură o temperatură de stocare 

echivalentă, planuri  care pot lua în considerare condițiile și sistemul de monitorizare. 

Sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC = Heating, Ventilation, Air conditioning) 

ar trebui să fie proiectate, instalate, calificate și întreținute corespunzător pentru a asigura menținerea 

condițiile de depozitare necesare a echipametelor/dispozitivelor specifice. 
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Combaterea dăunătorilor. Tehnicianul optometrist este responsabil pentru păstrarea 

echipamentului/dispozitivului printr-o stocare corectă și transport, după caz. De aceea, este recomandat să 

existe un program de combatere a dăunătorilor. Acest lucru ar trebui să includă cel puțin controlul 

rozătoarelor. Controlul rozătoarelor ar trebui să acopere atât locațiile interne, cât și cele externe. Programul 

de combatere a dăunătorilor trebuie documentat și aprobat și să existe o hartă a momelii care să arate 

locațiile, toate stațiile de control al dăunătorilor. Orice recomandări făcute de un furnizor de servicii de 

combatere a dăunătorilor trebuie completate, înregistrate, controlate și păstrate [172].  

Pot fi necesare controale suplimentare pentru păsări, insecte zburătoare și târâtoare, dacă este cazul. 

Astfel, se pot include capcane electrice pentru păsări, târâtoare sau cu lipici pentru insecte etc.  

Paralel cu echipamentele, în camerele respective se depozitează consumabile, accesorii, piese de 

schimb și componentele pentru dispozitivele defecte sau uzate, care  trebuie să fie ordonate metodic, ușor de 

localizat și de accesat și permite tehnicianului optometrist să petreacă mai puțin timp urmărind 

consumabilele și mai mult timp făcând munca care contează cu adevărat: îngrijirea 

aparaturii/echipamentelor.  

Costurile de stocare se reduc la minimum, dacă se utilizează informațiille de depozitare și 

înregistrările anterioare, din fișierele de depozitare, salvate în calculatoare. Înregistrările și fișierele sunt 

conservate în siguranță pe toată perioada de păstrare necesară, premițând în acest sens recuperarea de 

urgență a documentelor și informațiilor utile. 

De asemenea, fiecare echipament/dispozitiv este însoțit de un “Pachet de proceduri” adică o 

combinație de echipamente ambalate împreună cu instrucțiunile de a fi utilizate de tehnicianul optometrist 

într-un anume scop specific. Combinația de echipamente/dispozitive, ambalate împreună sau nu, cu 

accesoriile corespunzătoare care sunt destinate să fie interconectate sau combinate, pentru a atinge un anume 

scop specific, alcătuiește un “sistem” și poartă marcajul CE (Comisia Europeană), privind siguranța, 

sănătatea tehnicianului optomerist, dar și a mediului). 

Însă, pentru a facilita posibilitate de identificare și urmărire, adică stabilirea/regăsirea istoricului, a 

utilizării sau a localizării unui echipament (trasabitate) atunci când este cazul, Comisia UE a elaborat și 

abordat cerințe de înregistrare și aplicare, în Sistemul unic de identificare a dispozitivelor (Unique Device 

Identification-UDI). 

În principiu, organizarea interioară a depozitului este bună când: 

 Pentru fiecare sortiment de echipamente/dispozitive, consumabile/accesorii, piese de schimb, 

corect inventariate, este asigurat un loc bine delimitat, ușor de găsit și preluat, fără a mai fi necesare 

manipulări suplimentare; 

 Amplasarea echipamentelor în depozit este făcută, eventual în funcțe de frecvența lor de utilizare, 

pentru a putea efectua o alegere cât mai rapidă și cât mai scurtă. 

 Depozitarea echipamentelor/dispozitivelor nu poate îngreuna accesul pentru combaterea unor 

eventuale incendii.  

 Se recomandă, de asemenea, restricţionarea dimensiunilor blocurilor cu echipamente auxiliare 

combustibile. Dacă se instalează aspersoare de tavan, acestea trebuie să fie poziţionate cel puţin la 1 m 

deasupra stivei. 
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Pentru amenajarea interioară a unui depozit trebuie cunoscute următoarele elemente: 

 Sistemul constructiv al depozitelor: suprafață și înălțime, numărul nivelurilor pe care se 

desfășoară suprafata depozitului. 

 Condițiile de depozitare determinate de specificul echipamentelor: cerințe speciale de temperatură 

și umiditate, necesitatea accesului pentru controlul periodic și efectuarea de operații de întreținere a 

echipamentelor chiar în timpul depozitării. 

 Modul de ambalare a echipamentelor:  natura, forma geometrică și eventual rezistența mecanică 

la stivuirea acestora, dacă este necesar, în condițiile unor costuri minime. 

 Tipul de palete (lemn, plastic, uneori oțel inoxidabil care oferă o opțiune de depozitare grea și nu 

se va coroda) folosite, în condițiile unor costuri minime. 

 Tipul de mobilier, cu mobilier mobil și soluții de depozitare care pot sprijini cu ușurință o 

modificare pentru a se potrivi schimbărilor de echipamente sau aspectului podelei. Roțile oferă posibiltatea 

ca dulapurile și alte carcase mobile, să poată fi mutate și blocate la locul lor. 

 

3.4.2. Modalități de depozitare  

Modalităţí de depozitare şi păstrare a echipamentelor/ dispozitivelor utilizate sunt decrise în ghiduri 

de bune practici pentru depozitarea în condiţii de siguranţă ale acestora [117, 118]. 

De asemenea, este precizat spaţiul privind depozitare, păstrarea, condiționarea ambalalajelor și a 

stocului de accesorii, consumabile, piese de schimb. 

În vederea utilizării cât mai eficiente a spaţiului din depozit există o gamă de soluții de depozitare și 

organizare de la coșuri/cutii de plastic, sisteme de depozitare în bloc, rafturi, până la dulapuri de depozitare 

de înaltă densitate și cărucioare mobile, dar nu direct pe pardoseală din cauza umidității. 

Depozitarea în bloc. Depozitarea în bloc înseamnă depozitarea în şiruri paralele, pentru orice 

mărime a depozitului. Între blocuri trebuie să se lase culoare de inspecţie de cel puţin 0,5 m şi 1 m de la 

perete. Se limitează blocurile la lăţimea a 2 paleţi. Trebuie să se evite deteriorarea ambalajelor de jos din 

cauza unei încărcături prea înalte. Se va marca poziţia blocurilor şi culoarele pentru inspecţie pe pardoseală 

şi se numerotează fiecare sector.  

Depozitarea pe rafturi. La depozitarea pe rastel sau pe rafturi, trebuie avute în vedere următoarele:  

• Stabilitatea rastelului/raftului;  

• Capacitatea de sarcină;  

• Cantitate specifică mai mare de produse pe metru pătrat.  

Rastelul de metal sau paleţi permit o utilizare mai bună a înălţimii disponibile. Depozitarea pe 

rastel/raft are următoarele avantaje faţă de cea în bloc:  

• Depozitare mai stabilă cu mai puţine daune pentru ambalajele de jos;  

• Control mai bun al stocurilor şi recuperare mai uşoară;  

• Acces mai bun la fiecare palet şi inspecţie vizuală bună;  
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• Se pot instala sisteme de aspersoare eficiente în apropierea mărfurilor de pe rastel.  

Carcasa modulară, oferă și flexibilitatea de a fi ușor mutată și reutilizată pe măsură ce nevoile 

echipamentele se schimbă de-a lungul anilor.  

Dulapuri pe roți și sertare standard pentru consumabile, accesorii, piese de schimb, componentele 

pentru echipamentele/dispozitivele utilizate de tehnicianul optometrist, care maximizează vizibilitatea, să se 

găsească rapid consumabilele, accesoriile, piese de schimb de care au nevoie și prezintă avantajul că se 

optimizează spațiul de stocare, ca o opțiune ideală.  

Dulapurile multifuncționale oferă posibilități pentru stocarea în siguranță a pieselor optice, 

componentelor și echipamentelor valoroase. Dulapul este complet asamblat, cu construcție sudată, cu mâner 

de blocare în trei puncte, de obicei. Coșurile utlizate sunt disponibile în diferite culori albastru, galben, verde, 

roșu, fildeș și negru. 

Cadru cu rame pe roți. Când spațiul este special limitat, cadrul cu roți este o opțiune ideală. Această 

soluție de înaltă densitate (mai multe cutii pe o unitate de suprafață) comprimă două rânduri de stocare într-

un spațiu definit, economisind în cele din urmă un culoar, pentru accesorii și consumabile.  

Soluțiile prezentate subliniază vizibilitatea, flexibilitatea și eficiența, permițând, la rândul lor, 

tehnicianului optometrist să se concentreze pe asigurarea unei bune întrețineri  echipamentelor. 

Procedeu “Rolls-rolă”. Aceasta este un ambalaj confecționat dintr-o lungime de material cu 

“buzunare”, pentru a ține accesorii, piese de schimb, după care se va rula. Rola obținută este legată cu o 

bucată de șnur pentru a o menține în siguranță. 

Cutiile fabricate din polipropilenă, durabile necesare pentru accesorii mici, de diferite dimensiuni, 

pot fi plasate acolo unde este nevoie, la îndemână, pentru a organiza spațiul mai eficient. Cutiile sunt 

prevăzute cu sistem de închidere caracteristic, asigură și transportul garantat al accesoriilor. 

Cutiile fabricate din policarbonat / PTFE (politetrafluoetilenă) / PET-G (polietilenă tereftalată 

Glycol, un poliester termoplastic), într-un mediu de cameră curată (temperatura menținută între 15 și 25 ° C, 

umiditatea controlată , menținută sub 30 %), pentru accesorii de optică (lentile, prisme, după ce acestea sunt 

și protejate într-un țesut  special). 

Pe rafturi se folosesc garnituri antimicrobiene, care interzic dezvoltarea bacteriilor, 

microrganismelor  și asigură  o depozitare mai curată. Se poate utiliza chiar sistemul de iradiere.  

Rafturile confecționate din sârmă, se acoperă uneori cu folii de polietilenă, rigide, durabile, 

translucide și rezistente, mai mici ca dimensiune decât dimensiunea reală a raftului pentru o poziționare 

ușoară, dar pot fi tăiate pentru a se potrivi cu orice dimensiune a raftului. Se îndepărtează cu ușurință pentru 

curățare și de asemenea convertește raftul de sârmă în raft solid, împiedică obiectele să cadă prin rafturile 

deschise. 

Pentru a menține încăperea în stare uscată, pe lângă ventilație se pot utiliza substanțe absorbante-

sicative  a umidității, precum  silicagelul. 

Având în vedere că procesul de depozitare, respectă normele privind siguranța, sănătatea 

tehnicianului optomerist, dar și a mediului, fumatul, servirea mesei sau consumul de băuturi este interzis în 

zonele utilizate pentru depozitarea și manipularea dispozitivelor /echipamentelor specifice. În continuare, 

sunt prezentate unele modalități de depozitare, Tabelul 3.11. 
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Tabel 3.11. Unele modalități de depozitare a echipamentelor, accesoriilor utilizate în optica medicală, de 

tehnicianul optometrist [117, 118, 171, 172] 

     
Depozitare în 

bloc 
Depozitare pe 

rafturi 
Depozitare pe 

rafturi de plastic 
Depozitare pe 
rafturi de lemn 

Depozitare pe 
rafturi de metal 

     
Carcasă 

modulară 
Dulapuri pe roți,  
sertare standard 

Dulapuri pe roți 
sertare standard 

Dulapuri pentru 
documentație 

Cutii de plastic, 
accesorii 

     
Dulăpioare 

multifuncționale 
Dulăpioare 

multifuncționale 
Cadru cu rame și 

roți 
Cutii de 

plastic/carton 
Ambalaj “Rolls” 
din pânză/plastic 

 

3.4.3. Modalități de ambalare 

Ambalajul este protectorul echipamentelor/componentelor/dispozitivelor, cu care acestea sunt 

achiziționate și păstrate în depozit, înainte de a fi utilizate, adică le protejează de impactul fizic în timpul 

transportului sau manevrării la depozitare. 

Pe lângă deteriorarea fizică a echipamentelor/componentelor/dispozitivelor, ambalajele pentru 

protecție ajută la creșterea duratei de valabilitate a acestora și la reducerea cantității de deșeuri produse din 

cauza ambalajelor de proastă calitate și care nu sunt ecologice. 

Ambalajul de protecție de calitate, reduce riscul deteriorării echipamentelor, timpul depozitării, 

transportului, manipulării sau al schimbărilor de mediu din depozit. 

Un ambalaj adecvat îmbunătățește eficiența, deoarece accentul pe greutate si spațiu este integrat în 

pachetul ideal. 

Ambalajele grele generează costuri mai mari și fac produsul mai dificil de manevrat.  

Materialele flexibile de ambalare, reduc greutatea, oferind în acelai timp o protecție adecvată, dar pot 

reduce costurile și cresc productivitatea.  

Materialele noi mai flexibile pot oferi aceeași protecție și durabilitate ca ambalajele din plastic (cutii, 

folii, pungi etc.) sau carton (cutii), țesut (pentru optică, lentile ochelari, componente prismatie), reducând 

cantitatea de ambalaj necesară pentru fiecare echipament, îmbunătățind totodată viteza de ambalare. Multe 

ambalaje sunt reciclabile, mărind responsabilitatea față de mediul înconjurator.  
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Ambalajul echipamentelor/componentelor/dispozitivelor reprezintă cel mai ușor și mai eficient 

produs de marketing și publicitate, având și un design, culoare, formă sau textură corespunzătoare. Dacă 

oferă și protecție echipamentelor/componentelor/dispozitivelor din interior, ambalajul devine și mai 

atrăgător. 

Echipamentele speciale utilizate de tehnicianul optometrist, înseamnă carcasa/husa/cutia etc. și altele 

materiale de ambalare în care este furnizat echipamentul și care urmează să fie înregistrat.  

Înregistrarea ar trebui să poarte numele producătorului, importatorului, numărul lotului, cantitatea 

de echipamente depozitate ca ambalate și așa mai departe.  

Etichetarea și ambalarea echipamentelor, dispozitivelor, componentelor se păstrează o perioadă de 

timp, deoarece se pot obțin informații despre condițiile de depozitare, despre siguranța acestora, condițiile de 

protecție a mediului înconjurător, de atenționare, prin intermediul unor simboluri specifice. 

O parte dintre aceste simboluri reprezentative, pentru aparatuta specifică, pe care se amplasează 

diferite simboluri, sunt prezentate în Anexa 3.2. 

Aparatura specifică din optica medicală, utilizată de tehnicianul optometrist, se ambalaează în 

ambalaje corespunzătoare. Unele modele de ambalaje pentru aparatură specifică din optica medicală, 

utilizată de tehnicianul optometrist, sunt prezentate în Anexa 3.3. 

 

3.4.4. Stocare/depozitare aparatură optico- mecanică 

3.4.4.1. Epiproiector 

 Se depozitează cu grijă și atenția la detalii, atât proiectorul, cât și componentele, pentru a putea fi 

refolosit pe scară largă de-a lungul anilor. 

 Se depozitează, în cameră uscată, fără praf, departe de umiditate, pentru a evita afectarea părților 

componenete. Altfel, este posibil ca obiectivul să nu aibă o imagine clară (Se va curăța cu o perie moale 

specială sau o cârpă de curățat). 

 Se manevrează cu atenție, pentru a nu se rupe părțile delicate. 

 Se scoate cu mare atenție filtrul de aer al proiectorului, fabricat de cele mai multe ori din cauciuc 

spumant, pentru a se curăța cu ușurință. Acesta protejează componentele interne de murdărie și praf, motiv 

pentru care se păstrează în stare curată. 

 Fluxul de aer care este purificat de filtru, dacă conține praf, restricționează utilizarea 

epiproiectorului, determinând și scăderea duratei de viață a becului, supraîncălzirea și performanța redusă a 

epiproiectorului. 

 Se ține evidența utilizării în procesul de “pornit-oprit”, pentru  prelugirea vieții epiproiectorului. 

 Se lăsă epiproiectorul după utilizare să se răcească, pentru ventilator, 

 Cablurile AV (videoproiector) se înfășoară în direcția lor pentru a menține longevitatea funcției, 

deoarece acestea au de obicei un conductor central în interiorul lor și un scut împletit în jurul acelui 

conductor, ambele având nevoie să fie înfășurate. 
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 Când nu este utilizat, se depozitează cu mare grijă, pentru a nu suferi daune pe termen lung, în 

cutia originală și materialul de ambalare, spumă poliuretanică, ca cel mai sigur mod de a ambala 

epiproiectorul, sau o husă specială [139].  

3.4.4.2. Lensmetru 

 Se depozitează /păstrează în cutia originală, confecționată din carton dur și rezistent. 

 Când nu este folosit se acoperă cu  o carcasa/husă de protecție de vinil împotriva prafului. 

 Se evită expunerea la lumina directă a soarelui, de aceea se instalează pe o masă cu nivelă și 

stabilă când se folosește pentru examinarea pacienților. 

 Pentru a asigura valorile exacte de măsurare, se are grijă să nu se umple de praf și grăsime pe 

obiectiv și alte părți care intră în contact cu obiectivul. 

 Se păstrează la temperatură  (14 - 60 °C), condiții de umiditate (30% și 95) și presiune (528 -760 

mmHg) ale mediului de viață normală, unde nu se formează mucegaiul. 

 După utilizare se vor mnține  condițiile ambientale și se opește sursa de alimentare. 

 Obiectivele, ocularele și filtrele, se vor stoca într-un cutie profesională ,cu agent de uscare. 

 Generează reziduuri periculoase pentru mediu, motiv pentru care se aruncă după înlocuire în 

locurile precizate [127, 128]. 

3.4.4.3. Interferometru  

 Nu necesită spațiu de depozitare exagerat de mare. 

 Se depozitează într-o cameră uscată, usor ventilată, fără umiditare și fără praf, în carcasă de lemn, 

plastic dur sau duraluminiu. 

 Se menține temperatura, presiunea și umiditatea cu ajutorul unor senzori montați în brațele de 

măsurare și corecție pentru a le compensa. 

 Se manipulează ușor pentru a nu se deteriora lentila obiectiv compensatoare, care are rolul de a 

lărgi spotul laser pentru a putea observa cu ușurință figura de interferență de pe ecran, a divizorului de 

fascicul laser și a oglinzilor. 

 Pentru depozitarea laserului se utilizează un etui solid, când acesta se montează separat de 

interferometru. 

 Interferometrul include o pungă de depozitare pentru toate accesoriile, oglinzi interferometrice 

(una reglabilă și una în trei puncte), cu excepția bazei (cu suport de cauciuc de cele mai multe ori), care se 

depozitează într-o cutie/valiză profesională. 

 După utilizarea interferometrului se închide programul camerei video și se pune capacul de 

protecție al senzorului acestei camere. 

 De asemenea, se rotește cheița laserului în poziția “Oprit”, se acoperă platforma dispozitivului de 

interferență cu capacul de protecție aferent. 

 Se demontează masa de reglaj - translație și rotație - cu ajutorul căreia se face ușor și rapid 

procedura de aliniere. 



257 

 

 Generează reziduuri periculoase pentru mediu, motiv pentru care se aruncă după înlocuire în 

locurile precizate [142].  

3.4.4.4. Microscop  

 Microscopul este un aparat optic de înaltă calitate. 

 Se depozitează pe o masă plană, într-o cameră ferită de praf, umezeală și radiații solare (pentru a 

nu influența calitatea imaginii, când este utilizat). 

 Pentru a nu se uda, nu se folosește microscopul lângă apă. 

 Se depozitează obiectivul principal al unui microscop, separat, protejat de praf și alte elemente, 

deoarece praful poate zgâria lentilele microscopului și poate interfera cu procesul de mărire, în timpul 

utilizării. 

 Manevrarea corectă a microscopului va asigura o funcționare îndelungată. 

 Accesoriile microscopului (obiectivele, ocularele și filtrele) se depozitează în cutii cu agent de 

uscare. 

 După utilizare se oprește microscopul sau cel puțin se asigură că funcționează la cea mai mică 

setare de mărire posibilă. 

 Se acoperă microscopul când nu este folosit, cu un capac/carcasă din lemn, plastic dur sau husă 

impermeabilă protecție, din plastic (de vinil), cu un agent de uscare. Dacă acesta are fermoare sau capse 

pentru a-l închide, se asigură ca acest fermoar și capsele să se închidă corect. 

 Generează reziduuri periculoase pentru mediu, motiv pentru care se aruncă după înlocuire în 

locurile precizate [166].  

3.4.4.5. Sferometru 

 Sferometru este un instrument fin, utilizat pentru determinarea razei de curbură a suprafețelor 

sferice, cum ar fi oglinzile și lentilele.  

 Depozitarea necesită o cameră uscată, fără umiditate (30-79%) și cu temperatură constantă        

(0-40 
o
C ). 

 Nu se utilizează în condiții de umiditate, deoarece șurubul său micrometric gradat se poate 

coroda, dar se evită și lumina solară. 

 De asemenea, umiditate poate coroda cele două plăci de alamă și cele trei picioare de oțel.  

 Se depozitează separat, în cutie de plastic. 

 Se utilizează o placă de sticlă plană prevăzută pentru sprijin, în timpul efectuării citirilor de 

precizie. 

 Nu se manipulează cu brutalitate pentru a nu forța deplasarea din canelură a tijei de măsurare, 

care se deplasează de-a lungul ghidajelor precise cu o bilă de contact la capătul superior.  

 După utilizare se păstreză într-o husă, de obicei din piele, în care se pune o punguliță cu material  

absorbant. 
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 Generează câteva reziduuri periculoase pentru mediu, motiv pentru care se aruncă după înlocuire 

în locurile precizate [136]. 

 

3.4.5. Stocare/depozitare echipamente optometrice - oftalmice 

3.4.5.1. Oftalmoscop  

 Oftalmoscopul se utilizează opentru determinarea fundului de ochi. 

 Oftalmoscopul de depozitează într-o husă de protecție, de tip buzunar, din plastic și prezăzută cu 

capse sau cu fermoar, într-un mediu curat, fără praf, cu control al presiunii, la o temperatură normală, loc 

răcoros și uscat. 

 Pentru oftalmoscopul indirect se utilizază o carcasă confecționată din carton dur sau de aluminiu, 

în care se pune și sustanță absorbantă. 

 Se manipulează cu atenție, se ține departe de insecte și rozătoare. Autoclavarea nu este permisă 

pentru acest tip de mâner. 

 De asemenea, se păstrează într-o încăpere lipsită de umiditate, pentru a nu influența bateria 

/acumulatorul și LED-ul. 

 Se păstrează discul obiectivului pe setarea zero, astfel încât praful să nu se acumuleze pe celelalte 

obiective (setarea zero este doar o “gaură” fără obiectiv). 

 Generează unele reziduuri periculoase pentru mediu, motiv pentru care oftalmoscopul uzat nu 

trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin 

depozitarea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice [122, 123]. 

3.4.5.2. Retinofot 

 Retinofotul se utilizează pentru determinarea fundului de ochi. 

 Ansamblul retinofotului este construit de așa manieră că se pot fixa și prin apăsare unele dintre 

părțile componente. Acest lucru facilitează îndepărtarea unității principale în scopuri de depozitare. 

 Retinofotul de depozitează într-o carcasă paralelipipedică de protecție, rigidă din aluminiu cu 

inserție de spumă într-un mediu curat, fără praf, cu control al presiunii, la o temperatură normală, loc răcoros 

și uscat. 

 Se manipulează cu atenție, pentru a nu deteriora componetele sensibile, lentile, filtru optic, scala 

reglabilă, fereastra frontrală, cu care se setează obiectivele de încercare. 

 Se ține departe de insecte și rozătoare.  

 De asemenea, se păstrează într-o încăpere lipsită de umiditate, pentru a nu influența bateria 

/acumulatorul și LED-ul sau contactele care trebuie menținute curate pentru a păstra integritatea electrică. 

 Generează unele reziduuri periculoase (becuri de wolfram, LED-uri, baterii) pentru mediu, motiv 

pentru care acestea nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Tehnicienii optometriști trebuie să 

ducă aceste reziduuri la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice [106, 

191]. 
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3.4.5.3. Stereomicroscop 

 Stereomicroscopul nu trebuie demontat niciodată, pentru a menține performanța acestuia. 

 Componentele electrice din baza dispozitivului nu trebuie manipulate, deoarece s-ar putea ca în 

această zonă să există un risc suplimentar de declanșare a unui șoc electric. 

 Se depozitează într-o carcasă robustă din aluminiu cu spumă solidă (poliuretanică), plastic dur, 

sistemul vechi carcasă de lemn, care se pot duce la un centru local de reciclare.  

 Se manipulează cu atenție, deoarece sunt instrumente sensibile și de precizie, se evită mișcările 

bruște, pentru a nu deteriora componentele optice. 

 Stereomicroscopul trebuie să fie întotdeauna amplasat pe o suprafață orizontală rigidă, netedă. 

Pentru dispozitivele cu suporturi tip stâlpișori, suportul microscopului nu trebuie să fie rotit înainte și înapoi. 

Dacă totuși se face acest lucru, există riscul ca microscopul să se răstoarne. 

 Nu se expune la lumina directă a soarelui, la temperaturi care sunt prea mari sau prea mici 

(înterval 0 - 40 °C ), vibrații, praf sau un nivel ridicat de umiditate (necesar, în jur de 85% ).  

 Când stereomicroscopul nu este utilizat, ar trebui să se monteze carcasa, capacul obiectivului 

microscopului cu capacul protector de praf inclus.  

 Dacă ocularele sunt depozitate separat, capacele de protecție trebuie să fie montate pe conectori 

de tuburi, pentru a le feri de pătrunderea prafului, murdăriei, în interiorul unității optice a 

stereomicroscopului care poate provoca erori sau daune ireversibile.  

 Elemente optice, cum ar fi de exemplu, ocularele și obiectivele, se vor stoca  într-o cutie uscată cu 

agent de uscare. 

 Eliminarea cutiei de depozitare, a dispozitivului, precum și a altor componente uzate trebuie să fie 

efectuate de tehnicianul optometrist în conformitate cu legislația (națională sau regională) în vigoare, pentru 

locația de utilizare [58, 141].  

3.4.5.4. Autorefractokeratometru    

 Autoefractokeratormetrul poate rezista la următoarele condiții, în timp ce este ambalat pentru 

transport sau depozitare, presiune atmosferică  (760 - 528 mmHg ), temperatură (-20 °  ↔   + 60 ° C), 

umiditate  relativă (10% și 90% ), ventilație ușoară. Condițiile extreme de depozitare ridicate sau scăzute de 

mai sus nu trebuie să depășească 15 săptămâni. 

 Se depozitează în carcasă de policarbonat sau aluminiu cu spumă poliuretanică, în poziție 

verticală, într-o cameră uscată, fără praf, fără conținut de sare sau substanțe toxice (sulf), așezat departe de 

lumina directă a soarelui etc.  

 Pentru a asigura o funcționare lină, se instalează instrumentul pe o podea plană, fără șocuri de 

vibrații (inclusiv transportul) și se menține întotdeauna depozitat în poziție verticală. 

 Se conectează corect toate cablurile înainte de utilizare și se utilizează curentul la o tensiune 

nominală. 

 Se păstrează fereastra de examinare curată, fără  amprente, pete și praf. 

 Se păstrează fără stropi de apă, nu se folosește lânga apă, pentru a evita formarea mucigaiului. 
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 Când nu este utilizat, se oprește sursa de alimentare, se acoperă cu husă de protecție, iar pe 

obiectivul de măsurare se aplică un capac de praf, pentru a nu nu fi influențate rezultatele măsurătorilor, 

atunci cînd va fi pus în funcțiune. 

 Nu generează reziduuri periculoase pentru mediu. La sfârșitul duratei de viață a produsului, se vor 

urma legile locale și ordonanțe, privind eliminarea corespunzătoare a acestui echipament [134]. 

3.4.5.5. Sinoptofor 

 Se depozitează, în cutia originală de polistiren și materialul de ambalare din spumă 

poliuretanică,  ca cel mai sigur mod de a ambala sinoptoforul, sau o husă specială. 

 Se manipulează cu atenție, se evită mișcările bruște, deoarece acest lucru poate deteriora 

componentele optice, dar și lampa cuarț-halogen de 12V. 

 Se conectează numai la o sursă de alimentare cu împământare, iar motorașul nu trebuie să 

funcționeze continuu. 

 Sinoptoforul se păstrează pe o suprafață plană, într-o cameră uscată, în condiții de mediu 

adecvate, de temperatură (-40˚C până la 70˚C), umiditate relativă (10-95%), presiunea atmosferică (380- 

805.6 mmHg), ventilație,  fără praf,  fără microganisme. 

 Sinoptoforul trebuie verificat după despachetare, pentru a nu se deteriora, ca de altfel și slăbirea 

oricăror șuruburi, care poate reduce precizia măsurătoriilor. 

 Nu generează reziduuri periculoase pentru mediu, dar se respectă legislația în vigoare la sfârșitul  

duratei de viață a echipamentului [45].  

 

3.4.6. Stocare/depozitare instrumente optice 

3.4.6.1. Lunetă  

 Depozitarea lunetei, se face într-o încăpere curată, uscată, lipsită de umiditate, cu temperatură 

constantă, fără praf, cu ventilație ușoară. 

 Fiind compusă din lentilă obiectiv, lentilă ocular, luneta se păstrează într-o husă din material de 

plastic (neopren), în care se pune și un agent de uscare (o punguliță cu granule de silicagel), pentru a nu se 

deteriora lentilele, capacele și corpul lunetei. 

 Nu generează reziduuri periculoase pentru mediu, dar la sfârșitul duratei de viață a produsului, se 

respectă legile locale și ordonanțele privind eliminarea corespunzătoare a echipamentului [18].  

3.4.6.2. Telescop  

 Depozitarea telescopului, se face într-o încăpere, curată, uscată și caldă, cu temperatură constantă, 

fără praf, cu ventilație ușoară, cu lumină naturală, dar nu cu soare, cu umiditate scăzută, unde nu se formează 

mucegaiul, în cutia de aluminiu inițială. 

 Nu se depozitează într-un loc fierbinte, deoarece căldura va provoca deteriorarea mai rapidă a 

oglinzii, plus poate afecta lipiciul care ține telescopul împreună. 
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 Telescopul nu se depozitează într-un “unghi”, deoarece acest lucru va pune presiune pe diferite 

părți ale telescopului. 

 Lentilele sunt de obicei pe viață, mecanica la rândul ei are o viață lungă. 

 Se acoperă după utilizare lentilele și tubul cu capacele corespunzătoare de protecție de praf, 

protecție față de invazia de insecte, furnici sau păianjeni, pentru a nu se înfunda orificiile de comunicare și ca 

să nu inflențeze negativ rezultatele experimentale, în timpul funcționării. 

 Trepiedul / suportul, tubul telescopului (în poziție verticală sau orizontală), se depozitează, în 

carcase speciale, dar ambele cu propriile folii de praf, sau în cutii speciale de depozitare tapetate cu spumă 

poliuretanică. 

 Tubul telescopului se stochează în acest fel, deoarece pune cel mai puțin stres pe termen lung 

asupra telescopului, stres care provine din greutatea oglinzii care interacționează cu mecanismul de 

focalizare. Se montează oglinda până în spatele tubului telescopului, pentru a pune cea mai mică tensiune 

posibilă pe axul deflector, care susține greutatea oglinzii. 

 Majoritatea accesoriilor au propriile capace, recipiente, genți și așa mai departe, sau pot fi 

depozitate în cutiile inițiale, cu spumă poliuretanică, în conformitate cu geometria pieselor. 

 Un telescop trebuie lăsat să se aclimatizeze, pentru a se evapora condensul și roua (dacă a fost 

adus din exterior), înainte de a fi depozitat, fie pe verticală, fie pe orizontală, acoperit cu capacele sale de 

praf și într-o cutie sigură. 

 Binoclurile, împreună cu capacele puse peste acestea, se depozitează într-o pungă sigură sau o 

cutie de depozitare. Ocupă mai puțin spațiu, deci este mai ușor de depozitat. Se așează orizontal sau vertical, 

în dulapuri și sertare pentru a reduce stresul asupra opticii, ceea ce le poate ajuta să le protejeze. Desigur, nu 

se pun obiecte mai grele deasupra lor atunci când se depozitează  în aceste locuri. 

 Ca atare, telescoapele au nevoie de mai multă grijă și atenție. 

 În plus, nu trebuie să există tensiune pe oglindă sau ocular sau alte elemente care ar putea fi 

deteriorate chiar și atunci când sunt depozitate corect. Ori de câte ori este posibil, se înlocuiesc husele de 

protecție, cu unele specializate [51]. 

3.4.6.3. Lupă 

 Depozitarea lupei, se face într-o încăpere curată, uscată, lipsită de umiditate, cu temperatură 

constantă, fără praf, cu ventilație ușoară. 

 Fiind compusă și din o lentilă obiectiv se va păstra într-o husă confecționată din material plastic 

(neopren) sau un plastic dur (care permite glisarea lupei), sau un etui din piele naturală, în care se va pune 

un agent de uscare (o punguliță cu granule de silicagel). 

 Dacă este o lupă cu LED, aceasta are lentilă acrilică robustă, cu mâner rabatabil, păstrarea nu 

necesită condiții pretențioase. 

 Nu generează reziduuri periculoase pentru mediu, dar la sfârșitul duratei de viață a lupei se 

respectă legile locale și ordonanțele, privind eliminarea corespunzătoare a acestui echipament [159]  

O parte dintre accesoriile, componentele, piesele de schimb, ale telescopului sunt prezentate în 

Tabelul 3.12: 
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Tabel 3.12. Accesorii, componente, piese de schimb, Telescop [174] 

     
Geantă transport 

accesorii 

Cutie aluminiu, 

telescop 

Geantă lentile,  

oglinzi și prisme 

Cutie aluminiu,  

monturi 

Geantă transpot 

accesorii 

     

Filtru polarizator Oglindă principală  
Obiectiv 

acromatic 
Oglindă secundară Oculare 

     
Capac proteţie tub 

telescopic 
Prismă telescop 

Iluminator pentru 

lunetă 
Oglindă telescop 

Lunetă 

căutătoare 

     

Capac binoclu Husă telescop Husă telescop Husă telescop 
Geantă căptușită, 

pentru trepied 

 

 

3.4.7. Avantaje și dezavantale ale metodelor de depozitare 

 

Soluțiile potrivite de stocare a componentelor, accesoriilor, pieselor de schimb etc., permit ca 

aparatura specifică folosită de tehnicinaul optometrist să funcționeze în condiții optime, prezentând 

următoarele avantaje: 

1. Reducerea spațiul de depozitare, prin optimizarea acestuia. 

2. Gestionarea stocurilor depozitate, de componente, accesorii, piese de schimb prin menținerea unui  

inventar corect și actualizat. 

3. Așezarea componentelor, accesoriilor, piselor de schimb în depozit conform metodei ABC, ușor 

de aplicat: echipamentul care se presupune că se defectează mai des trebuie să fie pus cât mai vizbil, urmat 

de cele care prezintă defecțiuni medii, spre mijloc ș.a.m.d. În acest fel, manipularea inventarului va fi mult 

mai eficientă. 

4. Folosirea unor tehnici moderne de exemplu, folosirea tehnologiei RFID (Radio-Frequency 

Identification - Identificarea prin frecvență radio), prin aplicarea etichetelor magnetice pe componentele, 

accesorii, piese de schimb și chiar pe echipamentele specifice. În acest fel, modificările acestora pot fi 

identificate automat de un computer, fără a fi nevoie, în cele mai multe cazuri, de prezența unei persoane 

fizice. 

5. Petrecerea a cât mai puțin timp de către tehnicianul optometrist, pentru identificarea  

componentelelor, accesoriilor, pieselor de schimb potrivite, încât acesta să poată petrece mai mult timp 

pentru utilizarea aparaturii specifice. 

6. Păstrarea echipamentelor curate, în vederea obținerii unor rezultate sigure, prin alegerea tipului 

potrivit de depozitare. 
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7. Păstrarea echipamentelor, consumabilelor etc., în siguranță prin utilizarea unor modalități și 

mobilier corespunzător de depozitare. 

8. Stocarea pieselor optice, a componentelor și a echipamentelor valoroase în dulapuri 

multifuncționale,  oferă posibilități  de păstrare  și  accesibilitate, în siguranță. 

Pe lângă avantaje, metodele de depozitare prezintă și unele dezavantaje: 

1. Investitia inițială pentru construția depozitului, ridicată. 

2. Instalarea și implementarea sistemelor de stocare și recuperare automate, costisitoare.  

3. Costuri suplimetare pentru întreținerae bazei de date. 

4. Întreținere continuă și reparații periodice. 

5. Timpii de acces la baza de date, uneori mai lenți. 

Prin urmare, stocarea echipamentelor specifice, folosite de tehnicianul optometrist cuprinde: 

 Verificarea informațiilor de depozitare pentru fiecare echipament în parte, din cartea tehnică. 

 Identificarea modului de depozitare a echipamentelor specifice. 

 Asigurarea efectuării procedeelor de stocare, în depozit. 

 Realizarea operaţiilor de depozitare pentru echipamentele specifice. 

 Crearea unui baze de date, bazată pe stocurile de componente, accesorii, piese de schimb necesare 

fiecărui echipament specific, în parte. 
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3.5. Operaţii de stocare a datelor experimentale, furnizare de aparatura specifică de optică medicală 

“Dacă nu mergi înainte vei fi mereu în același loc.” O regulă de viață 

 

 

 

3.5.1. Noțiuni introductive 

În acest subcapitol “Operaţii de stocare a datelor experimentale, furnizare de aparatura specifică”,  

se prezintă condiţiile tehnice impuse stocării datelor experimentale, obținute cu aparatura optică medicală, 

utilizată de tehnicianul optometrist, variante de operaţii de stocare, descrierea acestor operații, precum și 

avantajele şi dezavantaje ale operațiilor de stocare [173]. 

Datele obținute prin utilizarea echipamentelor specifice de tehnicianul optometrist trebuie stocate în 

siguranță. 

Pentru stocarea datelor obținute sunt prezvăzute moduri de stocare în sistemul de operare optic IBM 

(International Business Machine). Stocarea optică este orice metodă de stocare care foloseşte un laser pentru 

a stoca şi extrage date din mediul de stocare optic. 

Colecţia de subiecte, soluţiile de stocare oferă informaţii pentru a decidei asupra formei de stocare 

mai bună. 

Sunt incluse informaţii despre planificare, instalare, configurare, curățare, întreţinere, depozitare,  

utilizare şi depanare a echipamentelor. 

Pe măsură ce se obține un volum din ce în ce mai mare de informaţii şi valoarea acestora creşte, 

metodele folosite pentru a la proteja şi păstra devin tot mai complicate și astfel dintr-o caracteristică a unui 

sistem, stocarea devine o entitate de sine stătătoare. 

Aceasta realizează mai multe funcţii valoroase în stocarea datelor, cum ar fi următoarele: 

Disponibilitatea. Soluţia de stocare trebuie să permită accesul la date de câte ori este nevoie, fără 

excepţie.  

Integritatea. Când sunt returnate, datele trebuie să fie exact în aceeaşi stare ca atunci când s-au 

stocat. Aceasta înseamnă că datele trebuie să fie protejate faţă de alterare, pierderi şi “atacuri” exterioare. 



265 

 

Recuperabiblitatea. Soluţia de stocare ar trebui să asigure recuperarea datelor în timpul unui 

dezastru natural, ca de exemplu un incendiu, o inundaţie sau un cutremur. 

3.5.2. Medii de stocare date experimentale furnizare de aparatura specifică de optică medicală 

Se pot utiliza următoarele tipuri principale de medii de stocare: Fișierul PDF, Memory Stick-ul, 

Banda, Discul (Unităţile de disc oferă multe forme de protecţie, deși mai scumpă, dar mai rapid accesat), 

(foarte rar Dischetă). 

Fişierele PDF, se pot vizualiza cu ușurință, se pot vedea bare de revizuire (|) în marginea din stângă 

a informaţiilor noi sau modificate, se pot salva și apoi tipări. 

Spaţiul de disc şi memoria principală de pe sistem sunt văzute ca o zonă mare de stocare, numită 

stocare pe un singur nivel. Exemplul de stocare pe un singur nivel oferă o reprezentare vizuală a modului în 

care este văzut spaţiul de stocare. Figura 3.8 (a), arată cum funcţionează stocarea pe un singur nivel. 

Când se salvează un fişier, nu se alocă unei locaţii de stocare. În loc, sistemul plasează fişierul în 

locaţia care asigură cea mai bună performanţă. O opţiune este ca datele fişierului să fie distribuite pe mai 

multe unităţi de disc. Când se adăugă mai multe înregistrări în fişier, sistemul alocă spaţiu suplimentar pe 

unul sau mai multe unităţi de disc, Figura 3.8 (b). 

  

(a) (b) 

Fig. 3.8. Grupuri de stocare informații: (a) Grupuri pe un singur nivel de stocare;   

(b) Grupuri pool-uri pe unități de disc [173] 
 

Când se salvează un fişier, nu se alocă unei locaţii de stocare. În loc, sistemul plasează fişierul în 

locaţia care asigură cea mai bună performanţă. O opţiune este ca datele fişierului să fie distribuite pe mai 

multe unităţi de disc. Când se adăugă mai multe înregistrări în fişier, sistemul alocă spaţiu suplimentar pe 

unul sau mai multe unităţi de disc 

Discul. Unităţile de disc oferă multe forme de protecţie. Se pot crea grupuri = pool-uri de discuri, 

pentru a se grupa discurile împreună. Se protejează unităţile de disc folosind protecţia prin paritate 

dispozitiv, creând informaţii redundante. Sau, se poate realiza oglindirea unităţilor de disc folosind protecţia 

prin oglindire, pentru a crea informaţii duplicat. Unităţile disc sunt unităţi de stocare, de obicei interne ale 

sistemului tehnicianului optometrist. Acestea pot fi însă şi ataşate extern și se pot comasa pe sistemul 

unităţilor de disc în grupuri de unităţi de disc, numite “pool-uri” de discuri (numite şi pool-uri de memorie 

auxiliară sau ASP-uri=Active Server Page). Un motiv pentru a face acest lucru este de a furniza un nivel de 

protecţie pentru datele stocate. Dacă o unitate de disc eşuează, trebuie să se recupereze numai datele stocate 

în pool-ul de discuri din care făce parte unitatea defectă. Pool-urile de discuri permit de asemenea, rezervarea 

spaţiului de disc pentru un anumit scop, o aplicaţie sau un tip de date. De exemplu, se poate crea un pool de 

discuri pentru copiile de rezervă, pe care să se salveze fişierele, după care se pot muta pe bandă sau pe alt 

dispozitiv fişierele salvate. Următoarea figură arată un pool de discuri care este alcătuit din unităţile de disc 

1, 4, 5, 7 şi 11, Figura 3.8 (b). 
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Este important de a echilibra costul stocării datelor de pe disc cu viteza şi uşurinţa cu care se pot 

accesa datele. De exemplu, dacă există date mai vechi care sunt accesate rar, s-ar putea reconsidera 

variantele de memorare pe bandă sau memorare optică. De asemenea, informaţiile curente care se accesează 

în mod curent s-ar putea să merite costul stocării pe disc, pentru că se poată accesa mai rapid. Acest tip de 

strategie de stocare este numită “Administrare ierarhică de stocare”. Figura 3.9, arată planurile diferite a 

gestiunii ierarhice de stocare. 

 

Fig. 3.9. Diferite planuri de gestiune a stocării ierarhice [173]  

 

Banda este cea mai comună formă de mediu de stocare înlăturabil. Este adoptat pe larg şi popular. 

Sunt câteva avantaje pentru folosirea benzii în locul altor dispozitive de stocare, preț mic, stocare în 

siguranță, este reutilizabilă pentru copii de rezervă, se pot adăuda volume de bandă suplimentare, adică 

poate fi rescrisă = durabilitate, oferă accesul la datele de pe acestea, în ordinea în care datele au fost stocate. 

Stocarea optică este orice metodă de stocare care foloseşte un laser pentru a stoca şi extrage date din 

mediul de stocare optic. Exemple de astfel de medii sunt: memoria numai citire compact disc (CD-ROM), 

memoria numai citire disc digital multifuncţional (DVD-ROM), memoria acces aleatoriu disc digital 

multifuncţional (DVD-RAM), cartuşele o singură scriere mai multe citiri (WORM) şi cartuşele optice, care 

pot fi şterse. 

Aceste funcţii sunt unice pentru suport optic: 

 Dispozitive CD-ROM (Compact Disc) 

 Dispozitive DVD (Digital Video Disc) 

 Dispozitive bibliotecă de medii de stocare optice ataşate direct 

 Dispozitive bibliotecă mediu optic ataşate LAN (Local Area Network) 

 Dispozitive optice virtual 

Informaţiile descrise sunt intenţionate pentru următorii utilizatori: 

Operatorii de sistem şi utilizatorii finali pot folosi aceste informaţii ca referinţa lor primară pentru 

CD-ROM, DVD, biblioteci de medii de stocare optice şi suport optic virtual. 

Reprezentanţii service pot folosi aceste informaţii pentru a realiza activităţi direcţionate de ghidul de 

servicii al dispozitivului optic corespunzător. 

Spaţiul de stocare optic din sistem furnizează un mod economic şi eficient pentru a stoca şi extrage 

cantităţi mari de informaţii la un nivel înalt de performanţă. Dispozitivele de stocare optică oferă avantaje 
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semnificative faţă de alte dispozitive de stocare de capacitate mare, cum ar fi bandă şi microfilm, cu timpi de 

acces mai rapizi şi o organizare de tip ierarhic a fişierelor. 

Unele considerente pentru utilizarea mediului de stocare optic sunt prezentate în Tabelul 3.13: 

Tabel 3.13. Unele considerente pentru utilizarea mediului de stocare optic [173]  

Nr. 

crt. 
Considerent Motiv pentru utilizare 

1 Durabilitate Mediul de stocare optic poate avea o viaţă de raft de până la 50 de ani 

2 Stocare în arhivă 

Mediul optic o scriere mai multe citiri (WORM) poate fi utilizat pentru a 

arhiva cantităţi mari de date. Fiecare sector din mediu este scris o singură 

dată când sunt create şi actualizate fişierele şi directoarele. Când un fişier 
este modificat sau şters, o nouă versiune a fişierului este scrisă, dar 

vechea versiune există în continuare în mediu. Toate versiunile anterioare 

ale fişierului rămân înregistrate în mediu. Această capabilitate există de 

asemenea pe medii care se pot şterge, dar tot discul poate fi şters şi 
refolosit 

3 Transportabilitate 

Mediul optic UDF (Universal Disk Format) poate fi citit cu orice altă 

platformă sistem de operare din industrie care suportă UDF, care este un 
sistem de fişiere standard al industriei. Mediul de stocare optic folosit cu 

formatul HPOFS (High Performance Optical File System) poate fi 

interschimbat cu alte biblioteci de medii de stocare optice ataşate la 

sistem 

4 Acces aleatoriu 

Dispozitivele optice sunt dispozitive de acces aleatoriu. Acesta facilitează 

extragerea datelor relevante la cerere. Accesul la fişiere este independent 

de ordinea memorării datelor. De asemenea, utilizatori multipli pot 
accesa acelaşi volum în acelaşi timp 

 

Atunci când se folosește stocarea optică virtuală, se crează și se utilizează imagini optice care sunt 

stocate pe unităţile de disc ale tehnicianului optometrist. Aceste imagini optice sunt tratate ca şi cum ar fi 

medii disc optice reale de către funcţiile interne ale sistemelor de fişiere. Termenul virtual se aplică emulării 

sectoarelor mediului optic când sunt utilizate de funcţii de citire şi scriere. 

Sunt șase categorii de medii de stocare optice, disponibile pentru a îndeplini majoritate cerinţelor de 

stocare: 

1. CD-ROM-ul este un format numai citire, care este optimizat pentru performanţe la citire.              

CD-ROM-urile sunt ideale pentru distribuţie la scară largă a programelor şi datelor. Formatul de date       

CD-ROM este identic cu cel folosit la calculatoarele personale. Acest lucru face posibilă dezvoltare de     

CD-ROM pentru folosirea atât în calculatoare personale cât şi în sistem. Se poate citi CD-ROM-uri atât în 

unităţi CD-ROM cât şi DVD. 

2. DVD-ROM-ul este un format doar citire, care oferă o capacitate mai mare decât CD-ROM-ul. Ca 

şi CD-ROM-ul, DVD-ROM-urile sunt ideale pentru distribuţie la scară largă a programelor şi datelor.   

DVD-ROM-urile pot fi citite doar în unităţi DVD. 

3. DVD-RAM-ul este un mediu optic ce poate fi scris, care este disponibil cu două părţi (tipul 1) şi 

cu o singură parte (tipul 2), cu interval de înregistrare diferit.  

4. CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW şi DVD+RW sunt medii înregistrabile. Comanda 

DUPOPT (Duplicate Optical) poate fi folosită cu medii de stocare înregistrabile dacă volumul sursă este 

parte dintr-un catalog de imagini şi dispozitivul destinaţie, suportă înregistrarea. Se va folosi o comandă 
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numită DSPDEVD (Display Device Description) pentru a vedea dacă dispozitivul de stocare a datelor este 

capabil de înregistrare.  

5. SPAŢIUL DE STOCARE WORM (scrie o dată citeşte de multe ori), reprezintă o cale 

economică de a arhiva date, păstrându-le totuşi rapid şi uşor accesibile, disponibil în mai multe capacități  și 

mărimi de sector. 

6. UN CARTUŞ care poate fi şters, oferă cea mai mare flexibilitate cu capabilităţi similare cu cele 

ale spaţiului de stocare magnetic, cu mai multe capacități și mărimi de sector. 

Explicații 

• CD-ROM Disk: prescurtare pentru ”memorie compactă numai pentru citire”, un mediu de stocare 

optic care permite stocarea unor cantități mari de informații. Discurile CD-ROM pot fi scrise numai și nu pot 

fi șterse.  

 - CD standard  

 - Mini-CD 

  - CD pentru carte de vizită / Personal Compact CD (PCD)  

• CD-ROM-urile au două formate: 

 - Discuri CD-R: un disc care permite utilizatorilor să scrie informații pe un disc o singură 

dată, dar să le citească de multe ori (uneori cunoscut sub numele de stocare optică cu virus).  

 - Discuri CD-RW: un disc care combină ștergerea și opțiunile de editare ale dispozitivelor de 

stocare magnetică cu permanența, capacitatea și fiabilitatea stocării optice.  

• CD Recorder: De asemenea, cunoscut sub numele de CD “writer” sau CD “burner”, acest 

echipament este atașat la un computer pentru a crea CD-uri.  

• Digital Video Disk (DVD): Cea mai nouă generație de stocare optică. Se pare că funcționează în 

același mod și are aceleași dimensiuni ca un CD-ROM, dar are o capacitate mult mai mare. - DVD-RAM: o 

formă de DVD regrababil care poate fi utilizată pe PC-uri. 

Folosirea arhivelor prezintă câteva principale avantaje și dezavantaje. 

Avantaje: 

 Se economisește spațiu pe dispozitivele de stocare. 

 Timpul de copiere al arhivelor este mai mic. 

 Transportul datelor se face mai ușor. 

 Fișierele din arhivă sunt protejate împotriva virușilor. 

 Se pot crea arhive executabile. 

 Protejarea arhivei cu parolă. 

 Realizarea unei copii de rezervă (backup) a datelor. 



269 

 

 Procedurile stocate oferă, prin intermediul declanşatorilor, o posibilitate de implementare a unei 

politici de acces, controlându-se cine, când, de unde şi cu ce se efectuează modificările. 

Dezavantaje: 

 Fișierele conținute nu pot fi folosite în mod direct, ci numai în urma decompresiei care uneori 

durează mult timp. 

 Ca orice funcţionalitate nou apărută într-un sistem, aduce cu totodată şi noi provocări de protecţie 

şi securitate a datelor. 

 Codul sursă al procedurilor stocate scrise în SQL/PSM (Structured Query Language /Persistent 

Stored Modules) poate să ajungă în posesia unor persoane care nu au dreptul decât de execuţie asupra 

acestora.  

 Sunt anumite elemente care rămân de implementat în interfaţă şi care se declanşează, de exemplu, 

pe măsură ce utilizatorul parcurge un formular.  

Așadar, stocarea datelor experimentale furnizate de aparatura specifică de optică medicală prezintă 

importanță deosebită prin faptul că se economisește spațiu și timp pe dispozitivele de stocare, timpul de 

copiere al arhivelor este suficient de mic, transportul datelor se face ușor și rapid, fișierele din arhivă sunt 

protejate împotriva virușilor, se pot crea arhive executabile, arhiva de date se protejează cu parolă, se pot 

realiza copii de rezervă a datelor.  

În concluzie, în procesul de curățare a aparaturii utilizare în optica medicală, se ține cont de 

operaţiile de curăţare necesare, de etapele de lucru, materialele şi produsele de curăţare, uneltele, 

dispozitivele şi aparatele folosite. Se are în vedere și metodele de curățare a sistemelor / mașinilor și 

utilajelor tehnice auxiliare, utilizate de tehnicianul optometrist. 

În procesul de întreținere (reglaje periodice), după descrierea etapelor de lucru, se ține cont de 

materialele şi produsele de întreținere, uneltele, dispozitivele şi aparatele folosite. 

Pentru depozitarea/stocarea echipamentelor specifice, este necesară o verificare a informațiilor de 

depozitare pentru fiecare echipament în parte, o identificare a procedeelor de depozitare/stocare, în depozit. 

În același timp, este necesară crearea unui baze de date, fondată pe stocurile de componente, accesorii, piese 

de schimb, necesare fiecărui echipament specific, în parte. 

De asemenea, este necesară și stocarea datelor experimentale furnizate de aparatura specifică de 

optică medicală pentru economisirea de spațiu și timp, pe dispozitive de stocare prin crearea unor arhive 

executabile, protejate cu parolă și realizarea unor copii de rezervă a datelor. 

Verificare cunoștințe: 

1. Care sunt avantajele și dezavantaje diferitelor tehnologii de curățare pentru aparatura din optica 

medicală. 

2. Clasificați agenții de curățare utilizați în optica medicală. 

3. Care sunt operaţiile de întreţinere a aparaturii speciale, utilizate în optica medicală. 

4. Care este importanța întreținerii echipamentelor tehnice / mașinilor utilizate în optica medicală. 

5. Precizați operațiile de stocare/depozitare, ambalare pentru aparatură utilizată în optica medicală. 

6. Clasificați operaţiile de stocare a datelor experimentale, furnizare de aparatura specifică de optică 

medicală. 
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Capitolul 4. Remedierea defectelor de către unitățile de service 

 

“Dacă ceva se poate strica, atunci repară-l”, Legile lui Murphy 

 

 

4.1. Generalități 

Capitolul “Remedierea defectelor de către unitățile de service”, cuprinde două subcapitole. 

În subcapitolul se prezintă “Defecte majore ale echipamentelor specifice, utilizate în optica 

medicală de tehnicianul optometrist”, se descriu tipurile de defecte, clasificarea și descrierea defectelor, 

cauzele apariţiei defectelor, precum și variante de remediere. 

În subcapitolul “Legătura dintre cabinetul de optică medicală şi unităţile de service specifice, 

pentru remedierea defectelor echipamentelor folosite” se prezintă legătura existentă dintre cabinetele de 

optică medicală și unitățile service, privind remedierea defectelor echipamentelor folosite de tehnicianul 

optometrist, prin raportarea periodică a stării de funcţionare a echipamentelor, care corespunde formulării 

corectă a problemelor apărute, promptitudinea anunţării unităţii service, de către cabinetul de optică medicală 

și rezolvarea problemelor semnalate de către unitățile service. 

 

 

4.2. Defecte majore ale echipamentelor specifice, utilizate în optica medicală de tehnicianul 

optometrist 

 

“Defectele şi imperfecţiunile îţi determină unicitatea”, Citapedia 
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4.2.1. Noțiuni introductive 

În capitolul “Defecte majore specifice echipamentelor” se vor descrie tipurile de defecte, 

clasificarea și descrierea defectelor, cauzele apariţiei defectelor, precum și variante de remediere.  

Pe parcursul exploatării unei mașini sau al unui echipament special utilizat de tehnicinul optometrist, 

apar situații în care starea tehnică a acestora se degradează, situație ce nu mai permite folosirea 

echipamentului, în condiții impuse de eficiența sau chiar duce la imposibilitatea funcționării acestora. 

În aceste cazuri se impune luarea de măsuri pentru restabilirea stării tehnice la parametrii 

coprespunzători, din cartea tehnică. 

Așa după cum se cunoaște, oricât de bine ar fi organizat procesul de concepție și fabricație al unei 

mașini sau al unui echipament special, pe parcursul ciclului de viață, în timpul exploatării acestora apar 

defecțiuni care impun refacerea stării tehnice la parametrii normali sau la valori apropiate de aceștia. 

Cauza principală a acestor defecțiuni o reprezintă fenomenul de uzare, a cărui măsura cantitativă o 

reprezintă uzura pieselor. 

Pentru calitatea prelucrărilor, pe timpul exploatării mașinii sau echipamentului special este imperios 

necesar ca acestea să funcționeze fără întreruperi iar în cazul în care acestea apar, să fie eliminate în cel mai 

scurt timp, aplicabilă conform standardizării [245]. 

Defectarea reprezintă o schimbare în valoarea uneia sau a multor variabile de ieșire sau de stare a 

echipamentului special utilizate de tehnicianul optometrist, astfel încât acestea ies din clasa valorilor. 

Defectul se definește astfel: 

- Discrepanța dintre echipamente, componente, dispozitive, cu cerințele definite de documentația de 

reglementare sau tehnică, care poate fi cauza acestei nepotriviri. 

- O imperfecțiune fizică a unui element al echipamentului, care antrenează o funcționare permanent, 

temporar sau intermitent eronată. 

- O abatere a unei caracteristici de calitate constând în nesatisfacerea unei cerinţe sau a unei aşteptări 

rezonabile privind utilizarea prevăzută, inclusiv a celor referitoare la securitate. 

Defectările se clasifică după durată în:  permanente, temporare, intermitente și pseudotemporare. 

Defectările se clasifică după extindere în: locale și distribuite (multiple). 

Eroarea este un simptom al unui defect, diferența între o valoare măsurată sau calculată (a unei 

variabile de intrare) și valoare adevărată, specificată sau teoretic corectă a acesteia. Erorile pot fi: erori 

tranzitiorii și permanente. 

Deteriorarea, este starea unui echipament care prezintă: 

- pierderea performanțelor uneia dintre funcțiile asigurate de ansamblu (dacă performanțele sunt sub 

nivelul de oprire definit de specificațiile funcționale, nu mai este vorba de deteriorare ci de defectare); 

- un subansamblu, însuși deteriorat, chiar defectat, fără consecință funcțională asupra ansamblului. 

Mod de defectare, este modul prin care o defecțiune este observată. 
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Disfuncționalitatea, este iregularitatea intermitentă în acoperirea domeniului de funcționare dorit al 

echipamentului, execuția unei funcții a echipamentului în cursul căreia serviciul cerut nu este asigurat sau 

este incomplet. 

Perturbați a: 

a) o manevrare necunoscută și necontrolabilă care acționează asupra echipamentului; 

b) o intervenție - acționare care acționează asupra echipamentului și care rezultă în urma unei 

deplasări temporare din starea curentă (perturbare). 

Cauza defectării se definește prin: “circumstanțele legate de concepție, fabricare sau folosire și care 

au determinat defectarea”. Această definiție este fundamentală în diagnoza industrială, pentru că se caută 

cauza primară a acesteia în funcție de simptomele externe care sunt observate [29].  

I. Clasificarea defectelor după consecințele acestora: 

1. Critic, care împiedică îndeplinirea funcției producând avarii sau accidente grave; defectare bruscă 

imprevizibilă. 

2. Major, care reduce posibilitatea de utilizare a echipamentului special, provocând anumite 

neplăceri tehnicianului optometrist. În general produce reclamații; defectare progresivă previzibilă. 

3. Minor de tip A, care nu afectează prea mult posibilitatile de utilizare. Este sesizabil de tehnicianul 

optometrist, dar nu generează reclamații; reduce posibilitatile de utilizare. 

4. Minor de tip B, care nu reduce posibilitatea de utilizare si nu prezintă inconveniente. Tehnicianul 

optometrist nu le sesizează; reduce comoditatea utilizării. 

II. Clasificarea defectelor condiționate de procesul de uzare (al echipamentului): 

1. După stare:  a) total; b) parțial. 

2. După solicitare: a) la solicitare admisibilă; b) la solicitare neadmisibilă; c) derivat față de 

solicitarea inițială;  d) independent. 

3. După pondere și efect: a) critic; b) major (inadmisibil din punct de vedere  tehnic sau economic). 

4. După evoluție: a) în salt; b) fără o anumită lege statistică; c) după anumite legi statistice. 

5. După rata de defectare (λ): a) (λ = constant); b) sistematic (Poate fi eliminat numai prin  

modificarea concepției); c) prematur, când λ (t2) < λ (t1) la t2> t1; d) tardiv, când λ (t2) ˃ λ (t1) la t2> t1. 

Defectele și ieșirile din funcțiune ale echipamenteler specifice utilizate de tehnicianul optometrist se 

mai pot clasifica după următoarele criterii: 

1. După caracterul remedierii, defectele sunt: 

 - definitive - implicând necesitatea executării reparării și restabilirii capacității de 

funcționare;  

 - intermediare, care sunt datorate unor modificări accidentale, ușor de remediat, ale 

regimului de lucru, prin schimbarea piesei defecte; prin reglare;  

 - sistem mecanic nereparabil (ieșire din funcțiune). 
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2. După dependența dintre defecte (ordinea de apariție) sunt: 

 - defecte primare; 

 - defecte secundare - care apar ca urmare a unor defecte neidentificate și neremediate în timp 

util. 

3. După gradul de dependența a defecținii sunt: 

 - dependente; 

 - independente. 

4. După simplitatea depistării defectele sunt: 

 - defecte evidente = vizibile; 

 - defecte ascunse. 

5. După modul de apariție în timp (viteza de apariție) sunt: 

 - defecte bruște al căror efect este modificarea imediată a caracteristicilor de funcționare; 

 - defecte lente (progresive), care evoluează treptat, pe măsura funcționării mașinilor, 

echipamentelor. 

6. După complexitatea intervenţiei pentru eliminarea defecţiunii sunt: 

 - simple;  

 - complexe. 

7. După consecinţele defecțiunii sunt: 

 - inerente (datorită utilizării necorespunzătoare);  

 - critice majore sau minore (datorită uzurii).  

8. După frecvenţa apariţiei defecţiunii: 

 - unice;  

 - sistematice. 

9. După nivelul de defectare, defectele sunt: 

 - totale;  

 - parţiale. 

10. După posibilitatea eliminării cauzei defecţiuni, sunt: 

 - eliminabile;  

 - neeliminabile. 
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11. După cauzele cale le produc, cele mai frecvente defecte, sunt: 

 - accidentale, datorate manevrării și exploatării neatente;  

 - datorate uzurii (fizică și morală), care apar numai după un anumit timp de exploatare;  

 - datorate îmbătrânirii,  cauzate de exploatarea îndelungata a echipamentelor;  

 - datorită unor factori externi întâmplători cum ar fi poluarea, coroziunea, incendiile, 

cutremurele ș.a.  

12. După proveniența defectului, se întâlnesc patru tipuri: de concepție, de execuție, de montaj și de 

exploatare. 

 Defectele de concepție sunt greu de descoperit și necesită cunoașterea bazelor teoretice care au 

stat la baza construcției respective, apelandu-se în general la cercetători sau cadre didactice din învațământul 

superior. Aceste cunoștințe permit efectuarea unor calcule de control și comparative. Defectele de concepție 

apar, în general, la mașinile de tip constructiv recent, la care nu există documentație pentru rezolvarea 

teoretică a problemelor pe care le pune proiectarea sau datele experimentale pe baza cărora a fost conceput 

echipamentul sunt insuficiente. 

 Defectele de execuție sunt determinate de neglijarea condițiilor tehnice prescrise și a 

nerespectării disciplinei tehnologice în timpul fabricației. În atelierele mai puțin dotate cu utilaje, cu SDV-uri 

necorespunzătoare și personal insuficient calificat se produc frecvent asemenea defecte. 

 Defectele de montaj apar datorită intervențiilor manuale, greu controlabile, în timpul 

montajului. Aceste defecte depind de cunoștințele și conștiinciozitatea persoanei care asamblează piesele, 

care poate corecta anumite defecte în timpul execuției, dar totodată poate provoca și deranjamente. 

 Defectele de exploatare sunt cauzele frecvente ale avariilor și influențează hotărâtor siguranța în 

funcționare a utilajului. Dintre cauzele enumerate anterior, vibrațiile și deranjamentele provocate de oboseala 

materialului, ca urmare a suprasolicitărilor de orice fel, sunt deosebit de importante pentru tehnicianul 

optomtrist în activitatea de întreținere.  

Deranjamentele pot să apară din cauza vibrațiilor, la o mașină utilizată la prelucarea de contur al 

lentilelor și ramelor de ochelari, mașină de găurire sau șlefuire și în foarte mică măsură la echipamentele 

speciale. Vibrațiile sunt rezultatul unor defecte minore datorate materialului și fabricației. Odată cu creșterea 

vibrațiilor un defect minor poate să devină un deranjament. De aceea, vibrațiile sunt considerate ca un 

instrument util de diagnosticare a stării mașinilor. Vibrațiile pot fi o consecință a echilibrării incomplete a 

pieselor rotative sau a apariției oscilațiilor autoexcitante a căror frecvență nu corespunde cu frecvența turației 

de regim și a căror intensitate este foarte mare. 

Producerea deranjamentelor datorită oboselii în urma suprasolicitărilor, atât la mașini, cât și la 

echipamentele speciale, poate avea două variante: (a) apariția unor fisuri perpendiculare pe suprafața de 

lucru care se propagă în direcții neregulate la suprafață şi (b) propagarea fisurilor în grosimea peretelui, 

paralel cu suprafața acestuia. Fisurile sunt lărgite și transformate în crăpături, în care uleiul care pătrunde, dă 

un efect de “pană”. 

Cauzele defectelor echipamentelor mai provin din construcție, producție și operaționalitate. 

Defectele constructive se datorează erorilor în design, iar cauzele acestora sunt deteerminate din 

definiția incorectă a mărimii pieselor, componentelor și a altor factori. 



275 

 

Defectele de producție sunt determinate ca urmare a unei încălcări a procesului tehnologic, de 

fabricare sau restaurare a pieselor sau a componentelor echipamenutului specific, utilizat de tehnicianul 

optometrist. 

Defectele operaționale sunt defecte care apar ca urmare a factorilor nocivi, de nerespectare a 

condițiilor precizate în cartea tehnică.  

Unele exemple de defecte, precum și cauzele acestora sunt amintite în Tabelul 4.1. 

Tabel 4.1. Exemple de defecte, precum și cauzele defectelor [175, 176]  

Tipul 

defectului 
Cauze Exemple de defecte curente 

De concepție 

Calculul necorespunzator 

- rezolvare teoretică greșită; 

- greșeli mecanice; 
- ipoteze greșite; 

- procedeu necorespunzător 

Construcție neadecvată 

- rigiditate sau elasticitate necorespunzătoare; 

- grosimi necorespunzătoare; 
- procedeu de ungere neadecvat; 

- raport necorespunzător între cotele de gabarit 

Alegerea 

necorespunzătoare a 

materialului 

- rezistență mică (întindere, compresiune, 

oboseală, rupere, coroziune etc.); 
- duritate necorespunzătoare; 

- proprietăți specifice 

Ungere 

Necorespunzătoare 

- sistem de ungere necorespunzător; 
- tip de lubrifiant greșit ales; 

- răcire insuficientă, ventilație 

necorespunzătoare 

De execuție 

Tehnologie 

Necorespunzătoare 

- sudura și tratament neadecvat; 
- tehnologie de turnare necorespunzătoare; 

- grosime neuniformă a pereților 

Prelucrare incorectă 
- rugozitate necorespunzătoare; 

- defecte de formă (ovalitate, conicitate etc.) 

Depozitarea pieselor 

Necorespunzătoare 

- protejare insuficientă; 

- ambalare necorespunzătoare 

De montaj 

Manipulari 
Necorespunzatoare 

- deteriorări ale suprafețelor; 
- curățări necorespunzătoare 

Așezare greșită a 

Pieselor 

- jocuri necorespunzătoare; 

- necoaxialitate 

Modificarea 
Macrogeometriei 

- zgârieri ale suprafețelor; 
- demontări și montări defectuoase 

De 

exploatare 

Uzuri ale suprafețelor de 

Alunecare 

- modificări de jocuri; 

- rotunjiri de muchii 

Suprasolicitări mecanice 
- vibrații; 
- presiuni locale; 

- depășiri de turații și sarcini nominale 

Suprasolicitări termice - evacuări insuficiente de căldură 

Ungere 

Necorespunzatoare 

- cantitate și calitate necorespunzătoare de 
lubrifiant; 

- filtrare necorespunzatoare; 

- reglare greșită a sistemului de ungere 

Deteriorarea 

suprafețelor funcționale 

- eroziune (abraziune, gripare); 
- coroziune (chimică, electrochimică); 

- cavitație (prin șocuri, circulații) 
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O clasificare a defectelor se poate realiza din punctul de vedere al operabilității (capacității de a fi 

operațional) considerând două categorii distincte și anume: 

 - defecte fizice; 

 - defecte funcționale. 

Un defect fizic apare în momentul în care o componentă sau element se defectează propriu-zis și nu 

mai este apt de funcționare. 

Un defect funcţional apare în momentul în care sistemul este operaţional dar nu îşi realizează funcţia 

specificată. Majoritatea defectelor funcţionale apar datorită erorilor din faza de proiectare şi pot fi la rândul 

lor permanente sau tranzitorii. O modalitate de obţinere a datelor despre defectele funcţionale ar fi 

consultarea fişierelor de diagnosticare automată care conţin momentul apariţiei defectului şi tipul defectului. 

Din punctul de vedere al analizei fiabilității unui sistem de reglare sunt importante și utile trei 

caracteristici care pot fi atribute oricărui defect şi anume: 

 cauza apariției defectului; 

 efectul defectului asupra funcției de reglare; 

 evoluția în timp a ratei de defectare asociate entității defecte. 

Defectele posibile din punct de vedere tehnic și din punct de vedere economic sunt împărțite în 

defecte eliminate și independente, care la rândul său pot fi:  

1. Defecte generale , determinate de: 

 Modificări în volum, formă geometrică prin încălcarea acurateței necesare a localizării reciproce a 

suprafețelor de lucru ale mașinii, echipamentului, comparativ cu parametrii de reglementare;  

 Daune mecanice și ale mediului ambiant: umiditate (coroziune, mucegai, ciuperci), presiune, 

temperatură, substanțe toxice etc. 

 Schimbarea dimensiunii și a formei suprafețelor componentelor mașinii, echipamentului, ca urmare a 

uzurii acestora. 

 Schimbarea formei (deformare) care apare adesea în părțile expuse la acțiunea încărcăturilor 

dinamice, încălzire inegală, precum și datorită redistribuirii stresului intern.  

2. Defecte ale unităților de asamblare, care se manifestă prin: 

• Îgnorări ale formei și condițiilor de contact ale suprafețelor pieselor, care pot determina creșterea 

decalajului sau reducerea tensiunii, modificări ale localizării reciproce a pieselor sub forma unei 

încălcări a alternanței, a paralelismului și a perpendicularității. 

• În prezența acestor defecte, sarcinile de șoc, zgomotul, vibrația și încălzirea mecanismelor mașinii 

sunt în creștere, precizia lor este redusă, etanșeitatea conexiunilor pieselor este perturbată. 

3. Defecte ale detaliilor 

Se referă la identificarea defectelor pieselor, precum și studierea sau analizarea motivelor apariției 

acestora, în special după curățare, degresare, sau spălare, în vederea evaluării stării tehnice a detaliilor și 

adecvării acestora pentru funcționarea ulterioară a mașinii sau echipamentului.  
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Detaliile se referă la: 

 Detalii adecvate a cărui uzură se află în toleranțele admise [253, 254]. Semnul convențional este de 

obicei vopseaua verde sau un timbru corespunzător.  

 Detalii care trebuie recuperate. Uzura și deteriorarea pot fi eliminate prin metode tehnologice 

corespunzătoare. Astfel de detalii sunt etichetate cu semne convenționale (numere sau vopsea de  

culori diferite, în funcție de metoda de recuperare). 

 Detalii care nu sunt potrivite pentru recuperare, pentru considerente tehnice și economice și sunt de 

obicei etichetate cu vopsea roșie.  

 Stabilirea gradului de uzură, identificarea defectelor și determinarea stării mașinilor și 

echipamentelor speciale, a celor de recondiționat și a stabilirii celor de înlocuit, este necesar să se 

facă un control amănunțit, care se poate face: 

- prin inspecție cu ajutorul metodelor optice vizuale (starea externă a părții, prezența deformărilor, 

fisurilor,  eroziune coroziune și alte defecte de suprafață);  

- prin măsurarea dimensiunilor și poziției suprafețelor de lucru (reguli, calibre, niveluri, modele etc.), 

verificarea formei;  

- prin monitorizarea instrumentelor de măsurare universale (riglă, scări, micrometru, dispozitive 

indicatoare etc.) și a dispozitivelor speciale de control pentru măsurarea dimensiunilor liniare și 

unghiulare;  

- prin supunerea componentelor importante ale mașinilor și ale echipamentelor speciale la solicitari 

variabile; 

- prin controlul cu ajutorul mijloacelor tehnice de identificare a defectelor ascunse ale pieselor prin 

teste nedistructive. Pentru identificarea acestor defecte se utilizează metoda defectoscopiei, o 

combinație dinter metode fizico-tehnice și chimice de control, nedistructiv. 

În același timp cu desfășurarea acestor etape de control se va face și o sortare a pieselor, precum și 

intocmirea fișelor de constatare în care se înregistrează natura defectelor, numărul pieselor care se repară 

sau se înlocuiesc, precum și volumul de manoperă, necesar acestor operații. 

Factorii în funcție de care se stabilește uzura sunt prezentați în Figura 4.1:  

 

Fig.4.1. Factorii în funcție de care se stabilește uzura [64]  
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Limitele de uzură se pot determina prin metode analitice, grafice sau experimentale, prin utilizarea 

criteriilor de stabilire a limitelor uzurii [64], Figura 4.2.: 

 

Fig.4.2. Criterii de stabilire a limitelor uzurii 

 

4.2.2. Variante de remediere a defectelor 

Ţinând cont de clasificarea defectelor în funcție de caracterul remedierii și anume: 

 - intermediare care sunt datorate unor modificări accidentale, ușor de remediat, ale regimului 

de lucru; 

 - definitive, care implică necesitatea executării reparării și restabilirii capacității de 

funcționare; 

 - nereparabile (ieșire din funcțiune) a unui sistem mecanic, echipament specific,  

se va trata problema de remediere a defectelor intermediare, datorate unor modificări accidentale.  

Echipamentele specifice sunt remediate și reglate în funcţie de etapele de lucru şi anume: 

 Remedierea și reglarea atentă şi corectă asigură adaptarea echipamentelor şi a dispozitivelor la 

cerinţele tipurilor de măsuri şi operaţii de lucru. 

 Remedierile și reglările semnalează disfuncţionalităţile, care astfel sesizate oferă o intervenţie 

promptă pentru remediere acestora. 

 Remedierile și reglările se fac încât să asigure precizia corectă în operaţiile cu echipamentele şi 

dispozitivele existente. 

 Remedierile și  reglările se efectuează, utilizând corect SDV-urile şi AMC-urile din dotare.  

În vederea păstrării-prelungirii duratei de exploatare, dar şi a preciziei de prelucrare, atunci când 

apare o uzură, la o mașină sau la un echipament special este necesar ca tehnicianul optometrist care le 

foloseşte, să remedieze imediat defectele, acolo unde este posibil, ca de exemplu prin:  

• strângerea componentelor de asamblare demontabile;  

• înlocuirea conductorilor de alimentare electrică și a tuturor echipamentelor electrice;  
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• înlocuirea garniturilor de la sistemele de alimentare, ungere, răcire, de la sistemul hidraulic  și 

pneumatic, în cazul în care aceste garnituri nu asigurpă o bună etanșeitate; 

• înlocuirea pieselor uzate;  

• înlocuirea dispozitivelor sculelor auxiliare.  

Tehnicianul optometrist care foloseşte utilajele, mașinile și echipamentele specifice are în vedere:  

 supravegherea şi curăţarea zilnică, săptămânală sau lunară;  

 reglarea funcţionării subansamblurilor şi a pieselor componente;  

 ungerea regulată a acestora, dacă este necesară, numai când acestea nu sunt în funcțiune, având 

grijă ca transmisiile mecanice deschise (anumite angrenaje) să se ungă cu mare atenție, pentru a nu se scurge 

lubrifiantul pe jos;  

  întreținerea inventarului de scule și unelte necesare executării oricărei operații de remediere a 

defectelor;  

  verificarea circuitelor electrice la  instrumente/ echipamente/  mașină;  

 remedierea imediată a defectelor. 

Remedierea defectelor apărute la piesele asamblate prin nituire, de exemplu la ramele de ochelari, se 

realizează prin demontarea nitului, prin tăiere sau cu flacără şi remontarea unui alt nit, pentru a evita apariţia 

coroziunii. 

Remedierea montajelor filetate se face prin operaţiile de demontare şi verificare a elementelor care 

compun ansamblul. Totodată, remedierea constă în asigurarea suplimentară împotriva deşurubării. Un caz în 

care montajele filetate necesită remedieri sunt cele la care găurile pentru montarea şuruburilor au diametrul 

mai mare decât diametrul şuruburilor (în cazul montării brațelor la ramelor de ochelari).  

În situaţia în care asamblarea se realizează cu şuruburi păsuite, este necesară o prelucrare precisă a 

găurilor. De regulă, în această situaţie găurile în piesele asamblate se execută simultan (mașinile utilizate în 

procesul de montare a ochelarilor). Executarea asamblării se realizează astfel: întâi se centrează piesele, se 

introduce şurubul în gaură, se fixează capul şurubului cu o cheie, pentru a nu se roti, apoi, cu mâna liberă, se 

montează piuliţa. 

O altă situaţie este cea la care strângerea insuficientă sau neuniformă a piuliţelor, provoacă 

deteriorarea asamblării sau apariţia de deformaţii la piesele asamblate. Tot din această cauză poate apărea şi 

slăbirea etanşării asamblării. Pentru a evita acest lucru, de multe ori se foloseşte strângerea cu chei automate 

sau strângerea controlată. Asigurarea împotriva autodeşurubării se face, în general, datorită forţei de frecare 

dintre filetul şurubului şi al piuliţei. Cu timpul însă, autofixarea se reduce şi de aceea, este necesar să fie 

folosite metode suplimentare de asigurare. 

Unele dintre metodele de asigurare a şuruburilor, sunt prezentate în Figura 4.3.:  

a. folosirea unor şaibe de siguranţă; în piuliţă şi în tija şurubului se face o gaură prin care este trecut 

cuiul spintecat, ceea ce uneşte piuliţa cu şurubul;  

b. folosirea unei şaibe de siguranţă cu umeri sau cu nas; şaiba este confecţionată dintr-un material 

moale, care se sprijină cu capetele îndoite pe piuliţă şi piesă, împiedicând astfel mişcarea relativă a acestora; 
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c. montarea după strângerea piuliţei a unor chei sau plăci crestate care îmbracă piuliţa şi o 

imobilizează în această poziţie;  

d. trecerea unei sârme prin capetele şurubului; metoda poate fi folosită la şuruburile cu cap 

hexagonal;  

e. folosirea unei contrapiuliţe sau a unei şaibe elastice care are ca efect blocarea piuliţei datorită 

forţelor de frecare; când se alege soluţia cu contrapiuliţă obişnuită, grosimea contrapiuliţei va fi egală cu 

grosimea piuliţei, pentru ca forţa de strângere să nu poată fi preluată de una dintre ele;  

f. asigurarea cu şaibe elastice (Grower). 

 

Fig.4.3. Metode de asigurare a șuruburilor împotriva autodeșurubării: 

(a) şaibe de siguranţă;  (b) şaibe de siguranţă cu umeri sau cu nas; (c) piuliţe  crestate; 
(d) sârme prin capetele şurubului; (e) contrapiuliţe; (f) şaibe elastice [22] 

 

În continuare sunt prezentate, unele defecte generale, cauzele care le produc și modul de remediere 

a defectelor, pentru mașini și echipamente specifice, Anexa 4.1. 

De asemenea, în continuare se prezintă unele defecte și variante de remediere a defectelor pentru 

fiecare aparat, echipament sau insturment optic, din cele trei categorii de echipamente specifice, utilizate de 

tehnicianul optometerist, în cabinetele de optică medicală: Aparate optico - mecanice, Echipamente 

optometrice - oftalmice și Instrumente optice. 

 

4.2.3. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Aparatele optico – mecanice 

(epiproiector, frontifocometru=focimetru=lensmetru, interferometru, sferometru, microscop). 
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4.2.3.1. Epiproiectorul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.2. 

Tabel 4.2. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Epiproiector [139] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Epiproiectorul nu pornește 

chiar dacă este conectat la priză 

Se verifică totuți conectarea  Se scoate capacul lîmpii  

epiproiectorului 

2 Nu se afișează nimic 

Se verifică dacă toate cablurile și conexiunile electrice sunt 

corect conectate, conform  modului de “Instalare” 

Se verifică dacă pinii conectorilor nu sunt îndoiți sau rupți 

Se verifică  dacă lampa este instalata corect 

remedierSe verifcă  dacă functia “Mut” nu este pornită 

3 
Ventilatorul  nu funcționează, 

chiar dacă este conectat 

Se verifcă dacă orificiile de ventilație sunt blocate 

Se verifcă tempratura mediului ambient. Se curăță filtrul de 

praf 

Se îndepărtează  obiectul  care blochează ventilatorul 

4 Bateriile nu funcționează 

Se verifică bateriile , ca să fie de același  tip, deoarece 
bateriile diferite au și caracteristici diferite 

Se înlocuiesc cu unele adecvate 

5 Luminizitate slabă Se ajustează luminozitatea imaginii 

6 Contrast necorespunzător 

Se controlează  contrastul, adică gradul de diferență dintre 

părțile cele mai luminoase și cel mai întunecate ale imaginii și 

se ajustează 

7 Imagine neclară Se ajustează claritatea imaginii 

8 Culoare nedefinită 
Se ajustează o imagine video de la negru și alb, la culoare 

complet saturată 

9 
Imaginea este  în afara 

focalizării 

Se ajustează inelul de focalizare de pe obiectivul proiectorului 

Se verifică dacă ecranul de proiecție este la distanța necesară 
față de proiector 

10 
Imaginea este prea mică sau 

prea mare 

Se reglează nivelul de zoom din partea de sus a proiectorului 

Se mută proiectorul mai aproape sau mai departe de ecran 

Se apasă pe “Meniu” pe panoul proiectorului, făcând diferite  
setări 

11 
Imaginea are marginile 

inclinate 

Dacă este posibil, se repoziționează proiectorul, astfel  încât 

să fie centrat pe ecran ți sub limita de jos a acestuia 

12 Imaginea este inversată Se ajustează direcția de proiecție din setări 

13 Imagine dublă neclară 
Se apasă pe butonul “3D”,  se comută la “Oprit” pentru a 
evita o imagine dublă neclară 

14 Lampa se arde sau pocnește Se înlocuiește lampa 

15 
Epiproiectorul nu mai raspunde 
la niciun control 

Se oprește proiectorul, dacă este posibil, se deconectează 

cablul de alimentare și se așteptă cel putin 20 de secunde 

înainte de a reconecta alimentarea 
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4.2.3.2. Lensmetrul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.3.  

Tabel 4.3. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Lensmetru [126] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 Eroare a dioptrului  și a prismei 

Se verifică dacă obiectivul țintă este în poziția măsurabilă, 

sau nu este defect, nu este cu praf sau ulei 

Se curăță ambele lentile și se pornește din nou alimentarea 

Se verifică dacă valoarea obiectivului nu depășește măsurarea 
unității fixate 

2 Eroare inițială 

Se scoate obiectivul de pe suportul obiectivului și se pornește 

alimentarea din nou 

Se solicită serviciul de reparații 

3 Imprimanta   nu funcționează 

Se verifică dacă imprimanta este corect setată 

Se verifică  încărcarea cu hârtie a imprimantei și se încărcă cu 

hârtie nouă, dacă este cazul 

4 
Imprimanta cu capul în sus (cu 
tip de imprimantă) 

Se coboară  maneta imprimantei, deoarece maneta 
imprimantei este sus 

5 

Lensmetru nu funcționează  

chiar dacă comutatorul de 

alimentare este pornit 

Se reconectează cablul de alimentare 

Se verifică siguranța și dacă este cazul se va schimba 

6 
Ecranul monitorului nu este 

vizibil 
Se reglează cadranul de ajustare a luminii 

7 
Valorile S (sfericitate),  

C (cilindricitate) sunt greșite 

Se scoate obiectivul și  se repornește alimentarea, dacă 

obiectivul este oprit  

Se va curăța obiectivul, având în vedere că s-ar putea ca 

fasciculul să fie blocat de un defect neobișnuit, praf, marcaj, 

grăsime etc. 

8 Marcarea este slabă 
Se înlocuiește cartușul de cerneală de marcare. Pentru un 
obiectiv cu curba de suprafață ascuțită, se utilizează acul de 

oțel opțional , din setul de marcare 

9 Ecranul s-a stins dintr-o dată 
Se apasă butonul de activare, iar lensmetru se va pune în 
funcțiune, deoarece funcția de oprire automată este activată  

10 

Imprimanta nu funcționează, 

chiar dacă butonul “Print“ este 

pornit 

Se va seta imprimanta, s-ar putea să nu fie setată corect 

 

4.2.3.3. Interferometrul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.4.  

Tabel 4.4. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Interferometru [142] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Interferometru nu funcționează,  

deși arată conectat 

Se verifică dacă  cordonul de alimentare  este conectat la 

priză  

Ar trebui efectuată verificarea rezistenței de la carcasă la 
știftul de la sol al cablului, în timp ce se flecsează cablul de 

interconectare 

Se verifică bornele de masă, indicate pe panoul frontal sau 

spate 

2 

Interferometrul  

se încălzește  peste limita 

maximă admisă 

Se inspectează vizual interiorul instrumentului deservit pentru 

semne de anomali,  cere generează căldură, cum ar fi: plăcile 

sau componentele cu circuite imprimate decolorate, izolație 
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deteriorată sau indicii ale arcului. Se determină și se 

remediază cauza afecțiunii 

3 Izolația rezistenței distrusă Se înlocuiește rezistența de la caracasa instrumentului. 

4 
Linia de alimentare nu 

funcționează  

Se verifică siguranța și tensiunea liniei selector în modulul de 
alimentare al panoului electronic  din  spatele  

interferometrului 

5 

Modificări ale direcției de 

mișcare a componentelor  
mecanice 

Se modifică direcția în care se  rotește butonul micrometrului, 

în așa fel ca oglinda să înceapă să se miște 

6 
Oglinda mobilă, nu se 
potrivește, la masa rotativă  

Se vor regla șuruburile 

Se va înlocui distanțierul micrometrului, deoarece oglinda 

mobilă este prea departe 

7 
Ne se obține un set clar de 
franjuri de interferențe 

Se încălzește laserul, înainte de efectuarea unui experiment 

8 
Dispariția franjurilor de 

interferență 

Se verifică oglinzile mobile și dispozitivele de separare,  în 

așa fel încât acestea să rămână perpendicular pe baza 
interferometrului când este configurat 

9 Se obțin franjuri pe fundal Se folosește tiparul principal de interferență 

10 Curenți de convecție  
Se verifică dacă există curenți de aer, care să nu modifice 

franjurile 

11 Vibrații asupra oglinzilor mobile 

Se reglează cu ajutorul datelor dintr-un tabel cu modele de 
interferențe. În condiții normale, baza interferometrului și 

suporturile pentru oglinzi sunt stabile suficient pentru a oferi 

o configurare fără vibrații 

12 
Zgârieturi și murdărie  pe 

oglinzi 

Se vor curăța oglinzile, pentru a se obține claritatea imagini 

lor de interferență 

13 Manometrele nu funcționează 
Se reglează presiunea  manolîmetrului, deoarece aceasta este 

cu mult sub presiunea atmosferică 

 

 

4.2.3.4. Microscopul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.5.  

Tabel 4.5. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Microscop [167, 168, 169] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Imaginea distorsionată 

prin lentile 

Se schimbă lentila, deoarece geometria suprafeței lentilei 

anormală 

2 Imagine distorsionată  cromatică 
Poate fi redusă sau eliminată prin utilizarea unei combinații 
de două tipuri diferite de sticlă la fabricarea lentilelor, cu 

proprietăți diferite de dispersare a culorilor 

3 Imagine distorsionată sferică 

Se remediază prin combinații de elemente de lentile pozitive 

și negative cu grosime diferită, care sunt cimentate împreună 
pentru a forma un grup de lentile compuse 

4 Lentile murdare 
Se curăță lentilele, deoarece s-ar putea că uleiul de imersie 

scurs pe suprafețele optice, a adunat praful și s-a întărit 

5 Lentile lipite 
Se înlocuiesc. Setul de lentile se dizolvă, deoarece apar și 

unele bule care desprind lentilele și nu mai permite curățarea 

6 Ciuperci pe suprafețele optice 

Se curăță cu mare atenție ciupercile apărute  pe suprafețele 

optice, apărute din cauza umidității sau se înlocuiesc 
suprafețele optice 
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7 Zgârieturi sau fisuri Pot apărea dacă obiectivul este rotit  greșit și se vor curăța 

8 Calitate imagine distrusă 

Murdărie pe lentile. Se  va curăța cu atenție, deoarece 

frecarea excesivă sau o soluție greșită de curățare poate 
îndepărta acoperirea antireflexivă a lentilelor 

9 Slăbirea șuruburilor  Șuruburile se vor strânge 

10 
Rotirea focalizării greu de 
realizat 

Se curăță dispozitivul, deoarece, uleiul din angrenaje s-a 

solidificat din cauza vârstei și a prafului acumulat și poate 

cauza distrugere 

11 
Butoane de focalizare  prea mult 

slăbite 
Se curăță ușor sau la  o uzură prea mare  se vor înlocui 

12 Spectru deplasat spre roșu Se va folosi un filtreu  albastru, deoarece lampă este veche 

13 
Cablurile vechi de alimentare, 
fără izolație 

Se vor înlocui, pentru evitarea unui scurtcircuit.  
A NU SE UITA BATERIA 

 

4.2.3.5. Sferometrul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.6. 

Tabel 4.6. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Sferometru [136] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 Șurub central  nefixat 
Se strânge șurubul până la rstabilirea  geometriei celor  3 

puncte de sprijin 

2 Scala verticală  deteriorată Se remediază prin operații de curățare atentă 

3 
Decalibrare scală verticaț și 

orizontală 
Se calibrează  prin corelarea scalei verticale și orizontale 

4 Tija nu eate montată în orificiu 
Se reglează cu  grijă , nu se  exercită excesiv presiunea asupra 

tijei, deoarece poate inhiba mișcarea lină a fusului 

5 Manometrul nu funcționează  
Se reglează temperatura și punctul zero prin calibrare și nu se 

demontaeză nciodată 

6 Axul nu funcționează 
Se curăță de praf, se reglează  

Nu se unge 

7 Opritor ax  blocat 

Se deblocează opritorului 

Se pot decupla angrenajele,  dacă oprirea axului este 

îndepărtată 

8 Clema de rame slăbită 
Se introduce suportul clemei  în canelură și se fixează cu 
șurubul acesteia 
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4.2.4. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Echipamentele optometrice- oftalmice 

(oftalmoscop, retinofot, stereomicroscop, autorefrackeratometru, sinoptofor) 

 

 

4.2.4.1. Oftalmoscopul direct, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de 

remediere a defectelor, Tabelul 4.7.  

Tabel 4.7. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Oftalmoscopul direct [122] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Lentila ocular nu prezintă o 

claritate a imaginii 
Se curăță sau se înlocuiește dacă este cazul 

2 Becul nu funcționează 

Se apasă butonul , dacă acesta nu a fost apăsat și roteste în 

sensul acelor de ceasornic 

Se înlocuiește becul, dacă acesta este ars 

3 Luminozitate insuficientă 

Se încarcă sau se înlocuiesc  bateriile , dacă se coc=stată că 

nu est suficietă tensiune 

Se înlocuiește becul , dacă acesta este uzat 

4 

Indicatorul luminos verde 

aprins, dar unitatea de încărcare 

nu este “Pornit” 

Se pune comutatorul pe poziție “Pornit”,  dacă  acest 

comutator  este pe poziția “Oprit” 

Se înlocuiește siguranța dacă este uzată 

5 Siguranța este uzată 
Se înlocuiește siguranța conform specificație sale, dacă este o 
siguranțo cu specificațiae incorectă 

 

 

4.2.4.2. Oftalmoscopul indirect, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de 

remediere a defectelor, Tabelul 4.8.  

Tabel 4.8. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Oftalmoscopul indirect [123] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Lentila ocular nu prezintă o 

claritate a imaginii 
Se curăță sau se înlocuiește dacă este cazul 

2 Becul nu funcționează  

Se fixează transformatorul dacă acesta și plasa soclului nu 

sunt conectat strânse 

Se apasă butonul și roteste in sensul acelor de ceasornic, dacă 
acesta nu a fost apăsat 

Se fixează ștecherul, dacă ste slăbită conexiunea între mufa și 

ștecher este slăbită 

Se  închideți capacul din spate, se fixează  șurubul, dacă nu 
este în poziție capacul posterior al becului 

Se înlocuiește becul, dacă acesta este ars 
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3 Luminozitate insuficientă 

Se rotește butonul în sensul acelor de ceasornic, butonul de 

control al luminii nu este în poziție 

Se înlocuiește becul, dacă acesta este vechi 

Se modifică selecția filtrului, deoarece selecția filtrului este  
incorectă 

Se curăță obiectivul sau vizorul au fost pătate 

4 Lumina spotului este incompletă 
Se fizează poziția, dacă diafragmă sau filtru nu sunt  în 

poziția corespunzătoare 

 

4.2.4.3. Retinofotul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.9.  

Tabel 4.9. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Retinofot [129] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Lentila ocular nu prezintă o 

claritate a imaginii 

Se curăță cu atenție praf sau pete, cu cîrpe fără scame sau se 
înlocuiește dacă este cazul 

Nu se va supune la șocuri puternice sau presiuni puternice 

2 
Camera retiniană  nu are 

imagine clară 

Se curăță cu atenție praf sau pete, cu cârpe fără scame , dar nu 

se înlocuiește 

3 
Camera de retină ar indica 

nefuncționare 

Se îndepărtează capacele, care probabil acoperă camerele 

Se verifică dacă becul este  în funcțiune și se conecteaza la 

priză 

4 Becul nu funcționează 

Se apasă butonul și rotește ăn sensul acelor de ceasornic, dacă 
acesta nu afost apăsat 

Se înlocuiește becul, dacă acesta este ars 

5 Luminozitate insuficientă  

Se încarcă sau se înlocuiesc  bateriile, dacă se constată că nu 

este suficietă tensiune 

Se înlocuiește becul, dacă acesta este uzat 

Se manevrează cu ușurință unghiul  filtrului 

6 Blițul  nu are intensitate  
Se corectează intensitatea, dar nu se schimbă niciodată 

intensitatea blițului electronic, când acesta este activat 

7 
Afișajul LCD are imagine 
neclară 

Se verifică lampa fluorescentă, dacă este pusă corespunzător 
în soclu sau se înlocuiește cu  una nouă 

 

4.2.4.4. Stereomicroscopul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere 

a defectelor, Tabelul 4.10. 

Tabel 4.10. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Stereomicroscop [141] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Unitatea de iluminat (dacă este 

montată) nu poate fi pornită  

Se conectează imediat cablul de alimentare, fie nu este 

conectat, fie nu este conectat corect 

Se verifică becul  dacă nu este montat sau dacaă nu este ars. 

Se înlociește dacă este cazul 

Se verificî siguranța și se înlocuieste dacă este arsă  

Se setează luminozitatea, dacă este setată la cel mai scăzut 

nivel 

2 Becul este ars 
Se înlocuiește becul, probabil s-a folosit un bec greșit sau 
tensiunea de intrare era prea mare 

3 Becul pâlpâie 
Se verifică  becul, probabil că becul nu este montat corect  

sau este uzat 
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4 
Luminozitatea becului nu este 

suficientă 

Se verifică, probabil s-a folosit un bec greșit  sau tensiunea de 

intrare este prea mică 

5 Se pot vedea două imagini 
Se va corecta decalajul dintre ochi și oculare, decalaj care nu 

este stabilit corect sau măririle oculare nu se potrivesc 

5 Câmpul vizual este perturbat  
Se va curăța murdăria de pe obiectul care este observat 

Se va curăța murdăria de pe suprafața ocularului 

7 Imagine nu este clară Se va curăța murdăria de pe suprafața obiectivului 

8 Roțile de focalizare sunt blocate 
Se resetează cuplul roților de focalizare, care poate că este 
setat prea înalt 

9 

Capul microscopului alunecă în 

jos în timp ce se vizualizează 

obiectul 

Se resetează cuplul roților de focalizare, care este  prea mic 

setat 

10 Ochii obosesc ușor 

Se reglează dioptria, deoarece reglarea dioptriei  nu este 

corectă 

Se reglează luminoziattea, deoarece reglarea luminozității nu 

este corectă 

 

4.2.4.5. Auturefractokeratometrul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de 

remediere a defectelor, Tabelul 4.11.  

Tabel 4.11. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Auturefractokeratometru [134] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
”Reproducere redusă a 

instrucțiunilor” 
Se va consulta modalitatea de reproducere a instrucțiunilor 

2 Miră incompletă  Se va consulta  secțiunea  respectivă și se remediază 

3 
Instrumentul se aliniază 

continuu - nu preia instrucțiunile 

Se va accesa modul de configurare  și se setează , măsurare 

automată (în meniul Diverse) la funcția “Activat” 

4 Nu se poate imprima 
Se va alimenta cu hârtie  imprimanata, dacă este necesar și se 

va configura imprimanta 

5 Blocaje de hârtie în imprimantă Se vor consulta instrucțiunile din interiorul ușii imprimantei 

6 
Nu se pot imprima, mirele / 
grafica 

Se va selecta și configura opțiunea “mira / ochi” pentru 
tipărire, dacă nu este selectată 

7 Fară putere 
Se verifică siguranțele și / sau alimentarea, priza / cablu de 

alimentare, ca acesta să fie conectat corect la priză 

8 
Siguranța s-a ars imediat ce se 
pornește aparatul 

Se corectează voltajul, aceste este prea mare 

9 Erori de măsurare prea mari 

Se repoziționează “ochiul - test” , dacă nu este corect 

poziționat 

Se curăță oglinda de măsurare, dacă este murdară 

Se curăță suprafața “ochiului -test”, dacă aceasta este murdară 
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4.2.4.6. Sinoptoforul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.12.  

Tabel 4.12. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Sinoptofor [130] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 Motorul încălzit 
Se verifică să nu funcționeze continuu   

Se oprește după fiecare consultație 

2 Echipametul nu funcționează 

Se  verifică mufa, cablul de alimenatre să fie în priză  

Se verifică siguranța 

În alte situații nu este permisă nicio modificare a acestui 

echipament 

3 
Dispozitivul de măsurare, nu 

funcționează 

Se va consulta cartea tehnică, iar dacă nu se poate remedia se 

pregătește pentru reparații, la un service specializat 

4 Șuruburi slăbite 
Se fixează cu mare grijă șuruburile, pentru a nu periclita și a 

nu reduce precizia măsurătorii 

5 
Suportul pentru bărbie, frunte, și 
pentru ochi, nefixate 

Se fixează și se reglează cu mare atenție, la fel și mânere le 

pentru reglarea unghiului orizontal între tuburi le optice, care 

completează echipamentul 

6 
Lămpile de iluminare a 
diapozitivelor nu funcționează 

Se verifică reostatul rotativ, care reduce intensitatea lumină 

după cum este necesar 

Se schimbă dacă este cazul și lampa  prin deșurubarea lampii 

defectă (în sens invers acelor de ceasornic(în sens invers 
acelor de ceasornic) 

7 Lampa de cuarț defectă 

Se schimbă cu un dispozitiv adecvat 

Lampa cuarț-halogen de 12V trebuie să fie atinsș niciodată cu 

degetele descoperite 

10 
Lentilele  ocular nu au imagine 

clară 
Se curăță cu atenție pentru a nu fi zgâriate 

11 
Cablurile de conexiune 

deteriorate 
Se remediază cablurile sau se înlocuiesc 

 

 

4.2.5. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Instrumentele optice (lunetă, telescop, 

lupă) 

 

 

4.2.5.1. Luneta, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.13. 
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Tabel 4.13. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Lunetă [178]  

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Vizualizare modificată, nu este 

Clară 

Se verifică vizualizarea, dacă aceasta se modifică pentru a 

reduce scopul 

2 
Lentila obiectiv nu dă imagine 

clară 

Se curăță cu atenție  pentru a nu se zgâria. Dacă imaginea nu  

îşi revine, se va înlocui 

3 Tubul nu  culisează Se verifică și se șterge de praf sau murdărie 

4 
Lentilele ocular  nu au imagine 

clară 

Se curăță cu atenție  pentru a nu fi zgîriate. Dacă imaginea nu  

îți revien, se va înlocui 

 

4.2.5.2. Telescopul, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a 

defectelor, Tabelul 4.14.  

Tabel 4.14. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Telescop [51] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Distorsiune a câmpului vizual  

“efect ochi de pește” 

Se înlocuiește ocularul, dacă aceasta se modifică pentru a 

reduce scopul propus 

2 Curbura câmpului vizual 

Se înlocuiesc țe cu oculare mai bune, dacă se constată 

diferență dintre combinația greșită a elementelor concave și 

convexe ale lentilelor 

3 Astigmatism 
Se va înlocui cu lentila, cu alta de calitate mai bună, cu indici 
de curbură, distanțare și refracție corecte, deoarece curbura 

orizontală și verticală a sistemului de lentile  nu este aceeași 

4 Distorsiune de mărire unghiulară 
Se înlocuiește ocularul, deoarece gradul de mărire diferă în 

funcție de câmpul vizual 

5 Aberația sferică  

Se corectează câmpul vizual, cu ungrup de lentile corective 

compuse de lentile convexe și concave cu grosimile 

corespunzătoare, deoarece undele luminoase care trec prin 
periferia unui obiectiv nu sunt aduse la focalizare exactă cu 

cele care trec prin centru 

6 Aberație prin “comă” 

Se va utilizarea  o combinației corecte a curburilor lentilelor, 

deoarece este cauzat de diferențele de refracție ale razelor de 
lumină care trec prin diferitele zone ale lentilelor. Aberația 

prin “comă” este mai mare pentru lentilele cu diafragme mai 

largi 

7 Aberație cromatică 

Se folosesc lentilele foarte lustruite și distanțate mai precis, 
folosind sticlă de calitate mai bună.  Se datorează dispersiei 

diferențiale a luminii printr-o lentilă și apare imagine de 

halou 

8 Imagine incoerentă 

Se vor vopsi suprafețele plate în negru, se instalează 

deflectoare etc., deoarece apar erorile de focalizare și 

proiecție, toată lumina care intră în ocular ar trebui transmisă 

în plan focal ca o imagine coerentă, ca urmare unor reflexii 
ale suprafețelor interioare 

9 
Imagini secundare datorită 

reflexiei lentilelor 

Se vor folosi acoperiri antireflexie, adică straturi foarte subțiri 

de materiale cu indici de refracție corecți, care să nu ofere 
etape intermediare în refracție 

10 
Întunecare vizibilă a câmpului 

vizual spre margini 

Se înlocuiește ocularul, deoarece defectul este legat de 

câmpul vizual aparent (AFOV) și de relieful ocular al 

ocularului 

Apare atunci când un obiectiv al ocularului nu este capabil să 
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lanseze toate razele de lumină care vin prin obiectivul 

anterior  

11 
Lentila obiectiv nu dă imagine 

clară 

Se curăță cu atenție  pentru a nu se zgâria  

Dacă imaginea nu  îşi revine, se va înlocui 

12 Tubul nu  culisează Se verifică și se șterge de praf sau murdărie 

13 
Lentilele ocular  nu au imagine 

clară 

Se curăță cu atenție  pentru a nu se zgâria  

Dacă imaginea nu  își revine, se va înlocui 

 

4.2.5.3. Lupa, prezintă următoarele defecte și variantele corespunzătoare de remediere a defectelor, 

Tabelul 4.15. 

Tabel 4.15. Defecte și variante de remediere a defectelor pentru Lupă  [161] 

Nr.crt. Defect Variante de remediere 

1 
Becul-LED (formă de bandă 
optică circulară), nu se aprinde 

Se verifică becul, dace este ars se înlocuiește cu altul 

Se verifică întrerupătorul , dacă nua re contact se schimbă 

Se verifică bateria. Dacă nu mai funcționează se înlocuiește 

2 Întrerupătorul nu funcționează Se verifică și se înlocuiește, dacă nu are contact 

3 Lupa  prezintă imagine neclară 

Se va curăța cu atenție de praf și murdărie , cu o cârpă moale 

din bumbac,  pentru a nu se zgâria 

Se înlocuiește în cazul în care imaginea rămâne neclară 

 

În vederea remedierii defectelor la aparatura specifică de optică medicală, utilizată de tehnicianul 

optometrist sunt necesare unele materiale, instrumente, accesorii etc. Tabelul 4.16.  

Tabel 4.16. Exemple de materiale, instrumente, accesorii etc., utilizate în procesul de remediere a defectelor 

la aparatura specifică de optică medicală, utilizată de tehnicianul optometrist [194, 195] 

    
Spay cu soluție specială  

pentru aparatura 

electronică 

Microfibră pentru șters 

lentile ocular, 

obiectiv și filtre 

Lavetă antiaburie lentile 

ocular, 

obiectiv și filtre 

Perie moale de șters praf 

la lentile ocular, 

obiectiv și filtre 

    
Soluție specială cu săpun 

optic 

Kit Prisme optice, lentile 

convexe și concave 

Set lentile obiectiv, 

pentru aparatura optică 

Set lentile ocular, 

pentru aparatura optică 

    

Micrometru digital Manometru sferometru 
Ventilator aparatură 

optică 
Șubler electronic 
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Șurubelniță linie Șurubelniță cruce Șurubelniță tubulară Șurubelniță cu cap stelat 

    
Șurubelniță cu vârfuri 

interschimbabile 
Pensetă Pensetă Clește cu vârf ascuțit 

    

Clește de tăiat fire Cheie reglabilă 
Clește pentru furtunuri 

cu lichide 
Cheie reglabilă pentru 
filtru de ulei și de aer 

    

Clește de dezilozat fire Extractor Insertor 
Clește desertizat,  

pini cablu 

    

Brățară antistatică 
Trusă plastic pentru 

clești, șurubelnițe 

Cutie transport piese de 

calculator 

Pensetă extragere fir 

serterizat 

    

Clește “Krone”, pentru 

circuite calculator 

Monitor LCD (Liquid 
Crystal Display-ecran cu 

cristale lichide) 

Camera video, slot 

(suplimentare) card, 

microfon și difuzor 

integrate 

Priză programabilă 

digitală cu iluminare de 

fundal, tip DCF(Digital 

Camera File) 
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4.3. Legătura dintre cabinetul de optică medicală şi unităţile de service specifice, pentru remedierea 

defectelor echipamentelor folosite 

“Nu poți remedia un defect/repara ceva dacă nu-i stricat”, Citapedia 

 

 

 

4.3.1. Noțiuni introductive 

În acest subcapitol “Legătura dintre cabinetul de optică medicală şi unităţile de service specifice, 

pentru remedierea defectelor echipamentelor folosite” se prezintă legătura existentă dintre cabinetul de  

optică medicală și unitățile service, privind remedierea defectelor echipamentelor specifice, folosite de 

tehnicianul optometrist, prin raportarea periodică a stării de funcţionare a echipamentelor, corespunzând cu 

formularea corectă a problemelor apărute, promptitudinea anunţării unităţii service, de către cabinetul de 

optică medicală și rezolvarea de către unitățile service, distribuitor sau chiar de cabinetele de optică medicală 

a problemelor semnalate. 

Prin remedierea defectelor / repararea unei mașini, echipament se înțelege refacerea gradului de 

precizie, recondiționarea și înlocuirea acelor piese, subansamble, componente ce prezintă uzuri sau 

defecte/deteriorări pronunțate, urmată de verificarea parametrilor funcționali și/sau de securitate electrică,  de 

unitatea service de specialitate [16, 154].  

Mașina / echipamentul remediat/reparat trebuie să aibă aceleași caracteristici dimensionale, de aspect 

și precizie ca o mașină / echipament, nouă/nou.  

Ținând cont de clasificarea defectelor despre care s-a discutat deja, în funcție de caracterul 

remedierii și anume că defectele sunt: 

 - intermediare care sunt datorate unor modificări accidentale, ușor de remediat, ale regimului 

de lucru. 

 - definitive, care implică necesitatea executării reparării și restabilirii capacității de 

funcționare; 

 - nereparabile (ieșire din funcțiune = casare) a unui sistem mecanic, echipament specific;  
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Problema de remediere a defectelor intermediare și definitive implicând necesitatea executării 

remedierii defectelor/reparării și restabilirii capacității de funcționare, se va trata de către unitățile  de 

service specifice. 

Un important indice de calitate al unei mașini sau echipament este reprezentat de durata perioadelor 

dintre remedierea defectelor. Aceasta depinde de durata de serviciu a pieselor componente, dar și de modul 

de întreținere şi exploatare, precum și de calitatea remedierii  anterioare.  

Cauzele care duc la defectarea și distrugerea unor componente ale echipamentelor, mașinilor sau la 

o funcționare defectuoasă a acestora, pentru ca tehnicianul optometrist să apeleze la unități de “Service” 

specifice, sunt: 

• existența suprafețelor insuficient protejate, ele fiind supuse unei intense uzuri abrazive (masele 

mașinilor de prelucrat contur de ochelari, ghidajele mașinilor, utilajelor, echipamentelor, componetelor 

care lucrează în mediu cu praf); 

• strivirea suprafeţelor din cauza sarcinilor prea mari existente în timpul funcționării; 

• oboseala materialelor; 

• coroziunea materialelor; 

• factorii de mediu, temperatură, presiune, umiditare, medii necontrolate, efecte electrostatice; 

• construcția, montajul, dar și remedierile defectelor/reparațiile defectuoase (alegerea materialelor şi 

a tratamentelor termice necorespunzătoare, alegerea incorectă a jocurilor și a ajustajelor, abateri de la 

dimensiunile prescrise, ungerea necorespunzătoare etc.); 

• montarea și reglarea incorectă a mașinii, utilajului, echipmantului, componentelor acestora; 

• existența și starea elementelor de siguranță necesare limitării distrugerii unor piese (limitatoare de 

cursă, limitatoare de presiune, limitatoare de viteză, sisteme de închidere-deschidere); 

• interacțiunea componentelor, dispozitivelor și echipamentelor medicale, cu alte sisteme utilitare (de 

exemplu cu sisteme medicale de gaz și vid, cu sisteme de control a temperaturii și ventilației, de 

aprovizionare cu apă, sisteme de tehnologia informației și infrastructur de comunicații etc.). 

Se reamintesc următoarele aparate, echipamente, instrumente, dispozitive, mașini și utilaje, folosite 

în optica medicală de tehnicianul optometrist: 

1. Aparate optico-mecanice, aparatele la care mecanismul de amplificare este constituit din pârghii 

mecanice şi pârghii optice. Acestea au la bază proprietatea colimatorului de a transforma un fascicul de raze 

luminoase provenite de la o sursă aşezată în focarul lentilei, în raze paralele şi pe proprietatea unei oglinzi 

rotitoare de a devia razele incidente, cu dublul unghiului de rotire al oglinzii. 

2. Echipamente optometrice-oftalmice (medicale), reprezintă dispozitive de optică medicală care 

necesită calibrare, întreținere, remediere defecte/reparații, utilizator instruire și dezafectare - activități 

gestionate de obicei de tehnicianul optometrist. Echipamentul medical este utilizat în scopuri specifice de 

diagnostic și tratament pentru o anumită boală oftalmologică sau reabilitare după boală sau rănire; poate fi 

folosit, fie singur, fie în combinație cu orice accesoriu, consumabil sau altă piesă de echipament medical. 

Echipamentul medical exclude dispozitivele medicale implantabile sau de unică folosință. 
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3. Instrumente optice, reprezintă un asamblu de lentile, oglinzi şi diafragme cu ajutorul cărora se 

obțin imagini ale diferitelor obiecte. 

4. Aparate optice, o diversitate de aparate pentru măsurat lungimi şi unghiuri, fiind precise, stabile 

şi sigure. În general, aparatele optice conţin în structura lor următoarele subansamble principale: dispozitive 

de iluminat, microscoape sau lunete de poziţionare a măsurandului şi a măsurii, dispozitive de captare sau 

interpolare. 

5. Dispozitive medicale optice, reprezintă orice articol, instrument, aparat sau mașină care este 

utilizat în prevenirea, diagnosticarea sau tratamentul bolii sau pentru detectarea, măsurarea, restaurarea, 

corectarea sau modificarea structurii sau funcției în oftalmologie, pentru un anumit scop al sănătății. 

6. Maşini și utilaje de prelucrat contur lentile, care asigură gestionarea ciclului de producție prin 

intermediul sistemelor electronice sau releu și permite oferirea lentilelor de diferite forme pentru orice ramă 

de ochelari. 

7. Maşini și utilaje pentru montajul ochelarilor, de la alegerea lentilelor, alegerea ramelor până la 

montajul final al ochelarilor, pentru care sunt necesare: Mașini de găurit; Mașini de șlefuit Maşini de montaj 

și Mașini de gravat. 

De asemenea, sunt necesare SDV-uri, AMC-uri specifice, din care o parte se vor întâlni și în 

procesul de remediere defecte/reparații. 

Pentru buna desfășurare a operațiilor de remediere a defectelor sunt necesare o serie de măsuri 

tehnico - organizatorice, dintre care se amintesc: 

• elaborarea tehnologiilor de remediere defecte/reparare; 

• stabilirea unor locuri în care se desfășoară aceste activități, numite unități service; 

• dotarea unităților service de remediere defecte/reparații cu mașini, aparate de măsură și control 

adecvate; 

• utilarea unităților service cu scule, dispozitive și mașini-unelte de cea mai bună calitate; 

• utilarea acestor unități service, eventual cu mijloace de ridicat și transport, pentru piese grele; 

• existenţa mijloacelor de protecţie împotriva acțiunii razelor solare, pe timp de vară folosind perdele 

de protectie netransparente; pe timp de iarnă este necesară protejarea împotriva radiațiilor emise de 

instalațiile pentru încălzit, impunându-se necesitatea de a evita apariția dilatărilor, ce provoacă deformarea 

suprafetelor; 

• unitățile service vor fi bine iluminate, iar la locul de muncă se va avea în vedere ca lumina să vină 

lateral și nu de sus; 

• remedierea defectelor/reparațiile vor fi efectuate numai de personal calificat; 

• personalul care realizează remedierea defectelor trebuie sa cunoască cinematica, funcționarea și 

modul de manevrare a mașinii, iar înainte de începerea operațiilor de remediere a defectelor, să studieze 

documentația mașinii/echipamentului (cartea mașinii, a echipamentului, desenele și documentele referitoare 

la construcția mașinii); 

• locurile de muncă trebuie să fie dotate cu scule și dispozitive potrivite activității desfășurate, iar 

acestea să se găsească în perfectă stare de funcționare și folosire; 
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• aparatele și dispozitivele de măsurare și control vor avea certificat de calitate din partea 

laboratoarelor de măsurări, care să ateste că acestea sunt în bună stare de funcționare, garantând totodată 

precizia măsurătorilor, corelarea aparatului de măsură cu mărimea de măsurat și cu domeniul de variaţie al 

mărimii de măsurat.  

 

4.3.2. Întreținere / remediere defecte / reparații și garanție 

Mai întâi, se verifică informațiile de întreținere și garanție pentru fiecare aparat optico-mecanic, 

echipament optometrico-oftalmic, instrument optic, mașină. Detaliile producătorului, cartea tehnică, 

manualele de service și specificul garanției pot ajuta să se întocmească un program pentru fiecare dintre 

acestea.  

Se crează un program bazat pe cele mai bune practici ale aparatelor optico-mecanice, echipamentelor 

optometrice-oftalmice, a instrumentelor optice, a mașinilor, astfel încât tehnicianul optometrist/echipa să 

înțeleagă clar momentul în care ar trebui finalizată întreținerea.  

Un calendar general ar trebui să includă sarcini săptămânale și lunare (îndepărtarea prafului, 

verificarea becurilor, verificări de siguranță, lubrifiere), precum și sarcini mai puțin frecvente, cum ar fi 

recalibrări și remediere defecte/reparații de către agenții de service.  

Este necesar ca fiecare utilizator al acestor aparate optico-mecanice, echipamente optometrico-

oftalmice, instrumente optice, mașini să înțeleagă istoria și limitele fiecărui echipament, precum și cum să 

întrețină fiecare piesă într-un mod care să se păstreze în bună ordine pentru anii următori. 

Sistemele de remediere a defectelor/reparații, reprezintă forme standardizate ale remedierii 

defectelor/reparațiilor, prin care este stabilit nivelul de remedieri ale defectelor/reparații necesare, dar și 

gradul și intervalul de timp de scoatere din funcțiune. Se pot identifica mai multe tipuri de sisteme de 

remediere a defectelor/reparații ale căror caracteristici sunt, Figura 4.4.: 

 

Fig.4.4. Caracteristicile tipurilor de sisteme de remediere a defectelor/reparațiilor [26] 

 

Fiecare dintre aceste sisteme de remedieri a defectelor/reparații cuprind separat, în detaliu: 

a) Sistemul de remediere a defectelor/reparații executate din necesitate:  

• remedierea defectelor/reparația nu este planificată; 

• este realizată din cauza uzurii avansate a unei piese sau a mai multor piese; 

• defectul apare din cauza unui accident ce nu ține de funcționarea mașinii/echipamentului; 
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• mașina/echipamentul nu mai poate fi ținută în exploatare.  

b) Sisteme de remedieri a defectelor / reparaţii pe baza de constatări: 

• se stabilește remedierea defectelor/reparația ce va fi executată cu ocazia reviziei sau a 

lucrărilor curente de întreținere; 

• piesele de schimb se cunosc și se pregătesc din timp; 

• remedierea defectelor/reparația se face la un moment dinainte stabilit; 

• volumul de remedieri ale defectelor/reparații, depinde de starea mașinii/echipamentului.  

c) Sistemul de remedieri a defectelor / reparații cu planificare rigidă: 

• prevede scoaterea din funcțiune a mașinii /echipamentului, la intervale dinainte stabilite; 

• scoaterea din funcțiune nu se face după o constatare a stării mașinii; 

• piesele și componentele care vor fi înlocuite sunt independente de starea mașinii / 

echipamentului; 

• se aplică mașinilor, utilajelor, echipamentelor, compomentelor cu grad mare de risc în 

timpul exploatării.   

d) Sistemul preventiv de remedieri a defectelor / reparații periodice, planificate: 

• remedierile defectelor/reparațiile stabilesc uzura în timp a tuturor pieselor și 

componentelor; 

• stabilește duratele de funcționare, dar și termenele de remediere a defectelor/reparații; 

• stabilește nivelul remedierii defectelor/reparației (dacă la termenul stabilit o remediere a 

defectelor/reparație mare nu este necesară, atunci ea va fi înlocuită cu una de nivel mai mic); 

• are avantajul că evită scoaterea neprevăzută a mașinii/echipamentului sau a 

utilajului/componentelor din funcțiune; 

• scade gradul și timpul de pregătire pentru remedierile defectelor/reparațiile următoare; 

• sistemul prevede și lucrări de întreținere tehnică. 

În context cu întreținerea, remedierea defectelor și a reparațiilor echipamentelor de optică medicală 

sunt utilizați următorii  termeni cheie, Tabelul 4.17.: 

Tabel 4.17. Termeni cheie utilizați în întreținerea, remedierea defectelor și a reparațiilor echipamentelor de 
optică medicală [120, 121]  

Nr.crt. Termeni Definiție 

1 
Tehnician 

optometrist 

Un profesionist care susține și avansează îngrijirea pacientului prin 

aplicarea abilităților de tehnician și manageriale la tehnologia optică 
medicală 

2 

Departamentul 

/grupul /echipa de 
tehnicieni 

Departamentul de tehnicieni responsabili de managementul, întreținerea, 

remedierea defectelor, reparațiile echipamentelor optice medicale 
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3 Calibrare 

Unele echipamente optice medicale, în special aparatele optico - 

mecanice, echipamentele optometrice oftalmice trebuie calibrate 

periodic. Reglajele trebuie făcute până când dispozitivul funcționează în 
cadrul specificațiilor. Sunt și unele aparate care necesită, de asemenea, 

calibrarea periodică pentru a asigura precizia în comparație cu 

standardele cunoscute 

4 Inspecție 

Inspecția se referă la activitățile programate necesare pentru a se asigura 
că o piesă de echipament optic medical funcționează corect. Include atât 

inspecții de performanță, cât și inspecții de siguranță. Acestea apar 

împreună cu întreținere preventivă, întreținere corectivă sau calibrare, 
dar poate fi completată și ca activitate autonomă programată la intervale 

specifice 

5 

Inspecție și 

întreținere  

preventivă (IPM) 

IPM se referă la toate activitățile programate necesare pentru a se asigura 

că o componentă a echipamentului optic medical funcționează corect și 
este bine întreținut. Prin urmare, IPM include inspecția și întreținerea 

preventivă (PM) 

6 Inspecții de siguranță  

Acestea sunt efectuate pentru aproteja siguranța electrică și mecanică a 

dispozitivului optic medical. Inspecțiile pot include, de asemenea, 
verificări pentru siguranța la radiații sau la gazele periculoase sau la 

poluanții chimici. Când se fac acestea inspecții, rezultatele sunt 

comparate cu standardele naționale sau regionale, precum și cu 
specificațiile producătorului. Frecvența inspecțiilor de siguranță poate fi 

diferită de inspecția planificată, de întreținere și performanță de 

remediere a defectelor și se bazează de obicei pe cerințe de reglementare 

7 
Performanţa 
Inspecției 

Activitatea de performanța inspecției este concepută pentru a testa starea 
de funcționare a unui dispozitiv optic medical. Testele compară 

performanța dispozitivului,  la specificațiile tehnice stabilite de 

producător în manualul de întreținere / cartea tehnică sau de service. 
Inspecțiile nu sunt menite să prelungească durata de viață a 

echipamentelor, ci doar pentru a evalua starea sa actuală. Inspecțiile de 

performanță sunt uneori denumite “Inspecții de asigurare a 
performanței” 

8 Acceptarea testării 

Inspecția inițială efectuată pe o piesă de echipament optic medical 

înainte de a fi pus în funcțiune, fiind verificat pentru a se asigura că se 

potrivește cu achiziția prin comandă, funcționează conform 
specificațiilor, instruirea pentru utilizatori a fost organizată și este 

instalată corect 

9 
Nomenclatură  

comună de descriere 

Terminologia utilizată pentru a descrie un dispozitiv, echipament 

componentă. Folosind nume descriptive universale comune dintr-o 
singură sursă acceptată internațional este esențială pentru compararea 

procedurilor de inspecție, a timpilor de inspecție, a eșecului tarifelor, 

costurile serviciilor și alte informații importante de gestionare a 
întreținerii de la instalație la instalație. Este important și necesar să se 

menționeze și să se rețină: numele echipamentului, datele de identificare 

(tipul, seria și numărul, producătorul, anul fabricaţiei, document de 

proveniență) 

10 
Întreținere  corectivă 

(CM) 

Un proces utilizat pentru a restabili integritatea fizică, siguranța și / sau 

performanța unui dispozitiv după defecțiune. Întreținere corectivă și 

întreținere neprogramată sunt considerate echivalente cu termenul de 
remediere a defectelor/reparare, ca termeni în mod interschimbabil 

11 Întreținere  predictivă 

Activitate care implică o tehnică de prognoză pentru a determina rata 

eșecului anumitor tipuri de componente înlocuibile (de exemplu, baterii, 

siguranțe, supape, etanșări). Intervalul de întreținere este apoi setat, 
astfel încât componentele sunt înlocuite înainte de a se defecta, 

asigurându-se că echipamentul continuă să funcționeze în mod fiabil. 

Asistența tehnică se face în primul rând într-o unitate care are un număr 
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mare de dispozitive  optice medicale dintr-un singur producător sau 

model 

12 
Întreținere preventivă 

(PM)  

PM implică întreținerea efectuată pentru a prelungi durata de viață a 

dispozitivului și pentru a preveni defectarea. PM este de obicei 
programată la intervale specifice și include activități de întreținere 

specifice, cum ar fi lubrifierea, curățarea (de exemplu, filtre sau lentile) 

sau înlocuirea pieselor care se așteaptă să se deterioreze (de exemplu 
rulmenți) sau care nu au o durată de viață definitivă (de exemplu, 

tubulatura). Procedurile și intervalele sunt stabilite de obicei de către 

producător. În unele cazuri speciale utilizatorul poate modifica frecvența, 
pentru a se potrivi condițiilor locale de mediu. Întreținerea  preventivă 

este uneori denumită “întreținere planificată” sau “întreținere 

programată” (Termeni interschimbabili) 

13 Eșec 
Condiția de a nu îndeplini cerințele de performanță sau siguranță 
intenționate și / sau încălcarea integrităţii fizice. O defecțiune este 

corectată prin remedierea defectelor/reparații și / sau calibrări 

14 
Remedierea 

defectelor/Reparații 

Proces utilizat pentru a restabili integritatea fizică, siguranța și / sau 

performanța unui dispozitiv optic medical după o defecțiune. Folosit 

interschimbabil cu întreținere corectivă 

 

4.3.2.1. Remedierea defectelor / repararea aparaturii de optică medicală 

Remedierea defectelor/repararea unui aparat optico-mecanic, echipament optometrico-oftalmic, 

instrument optic, mașină ar putea fi comparată cu efectuarea unei intervenții chirurgicale. Când un 

instrument sau echipament este demontat, acesta implică îndepărtarea mai multor șuruburi, șaibe și piulițe, 

butoane etc. Fiecare dintre acestea ar trebui să fie puse înapoi corect, când instrumentul este închis. Uneori, 

la sfârșitul anului pentru o reparație, se poate ajunge la un surplus de piulițe, șuruburi, șaibe etc. sau se poate 

ajunge la o situație cu câteva șuruburi lipsă. Deși instrumentul poate părea să funcționeze chiar și sub astfel 

de deficiențe, de regulă ar trebui să fie evitat acest lucru în interesul bunei funcționări a instrumentului pe 

termen lung. Din moment ce anatomia diferitelor instrumentele sau echipamentele sunt diferite și va fi dificil 

de reținut, va fi o bună practică să se țină o evidență pe hârtie a pieselor îndepărtate pentru înlocuirea corectă. 

Șuruburile mici, arcurile sau bilele de oțel utilizate la rulmenții mașinilor sau a unor echipamente pot 

fi ușor deplasate în timpul “operației”. Este necesar să se prevină astfel de efecte și de a le căuta atunci când 

acestea ar cădea. Înlocuirea arcurilor, bilelor de oțel etc., poate să nu fie la fel de bună ca cea originală. Când 

se lucrează la instrumente cu componente minuscule este indicat ca masa de lucru să fie acoperită cu o cârpă 

aspră. Șuruburile, arcurile sau piulițele nu se rostogolesc ușor pe cârpă, ca pe suprafața dură a unei mese. În 

timp ce se demontează un instrument, componentele sau șuruburile îndepărtate, se vor alinia de la stânga la 

dreapta pe masa de lucru și în asamblare componentele se vor  potrivi de la dreapta la stânga.  

O altă comparație a remedierii defectelor/reparației unui aparat optico-mecanic, echipament 

optometric-oftalmic, instrument optic, mașină se poate face cu întreținerea unui autovehicul. O mașină ar 

funcționa într-o primă etapă până când combustibilul se va epuiza, sau până când o anvelopă se va distruge, 

dar nu ar fi abandonată pentru a cumpăra o mașină nouă ci s-ar remedia cauzele care au produs 

nefuncționarea autovehiculului. 

În cabinetele oftamologice ca, unități de îngrijire a ochilor care achiziționează (sau primesc ca 

donație) echipamente scumpe și delicate care, din cauza unei întrețineri precare, ajung să se defecteze. Dacă 

nu există un sistem care să raporteze defecțiunile și să planifice sau să efectueze remedierea 

defectelor/reparațiile, echipamentul poate rămâne inutilizabil pentru perioade lungi de timp. Uneori, acest 

echipament ajunge să fie casat și aruncat. 
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În tot acest proces de întreținere, remediere defecte, reparații este necesar să se țină cont de ciclul de 

viață al unui echipament de optică medicală, ciclu de viață prezentat, de exemplu, Figura 4.5: 

 
Fig.4.5. Ciclul de viață al unui echipament de optică medicală [11, 26, 57, 121]  

 

În cazul în care nu există echipamente de rezervă, o defecțiune va însemna că serviciul pe care 

echipamentul îl furniza, se va opri.  

 Când se face referire la remediere defecte/reparații, reparațiile simple pot fi efectuate de tehnicianul 

optometrist sau de echipa de reparații. Dacă echipamentul este reparat la locația unde este folosit, 

este important ca echipa să fie instruită să lucreze în siguranță și să nu creeze pericole pentru pacienți 

sau personal.  

 Reparațiile mai complexe vor fi efectuate de personal specializat în întreținere de la unitățile de 

service, care s-ar putea deplasa la unitatea oftalmologică, sau va trebui ca echipamentul să fie trimis 

la unitatea de service (furnizor de servicii), pentru reparații, în baza unui contract. 

 Reparatiile accidentale vor fi gratuite și în număr nelimitat pe durata contractului și vor fi executate 

la sediul firmei care utilizează aparatul, echipamentul sau la sediul prestatorului (pentru urgentarea 

reparației). 

În toate aceste situații, este important ca utilizatorii echipamentului optico-medical să fie informați 

despre cât timp echipamentele lor vor fi indisponibile.  

Se va constata că unele echipamente pot fi deteriorate chiar la intervenția prin reparație. Dar, este 

posibil și ca piesele de schimb să nu mai fie disponibile, deoarece echipamentul este depășit. Înseamnă că 

acestea au ajuns la sfârșitul vieții lor și trebuie scoase din funcțiune (eliminate sau casate) și înlocuite dacă 

serviciul pe care îl furniza, a încetat. Echipamentele care sunt scoase din funcțiune trebuie “aruncate” în 

condiții de siguranță și în conformitate cu procedurile corespunzătoare de eliminare, cu respectarea 

normelor de protecție a mediului [246]. 

În acest caz, este necesar să se actualizeze înregistrările în consecință. 

4.3.2.2. Servicii de remediere defecte / reparaţie  

Serviciile de remediere defecte/reparaţie se vor efectua ținând cont de: 

 verificări și revizii periodice a parametrilor de funcționare, conform cărții tehnice a fiecărui 

echipament, trimestrial, semestrial, respectiv anual; 
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 verificarea și revizia stării de funcţionare a aparatelor de măsură, în conformitate cu cartea 

tehnică şi normele de securitate a muncii;  

 evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare; 

 evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare; 

 verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru aparatul, echipamentul  utilizat 

de tehnicianul optometrist (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.); 

 emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi 

testărilor, în cazul în care aparatul, echipamentul oftalmic nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în 

cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se 

situează în apropierea limitelor specificate admise; 

 emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia aparatul, echipamentul oftalmic 

poate fi utilizat; 

 intervenţii pentru remedieri defecte/reparaţii la cerere; 

 intervenţii la solicitarea beneficiarului, cu timp de răspuns la sesizare de maxim 24 ore; 

 rapoarte de casare pentru aparatele, echipamentele oftalmice, ce au depășit perioada normală de 

funcționare, emiterea devizelor de casare și a memoriului justificativ; 

 activități de demontare - montare în cazul modificării locației respectivului aparat optico-

mecanic, echipament optometric-oftalmic; 

 asigurarea asistenței tehnice necesară întocmirii documentației pentru reautorizarea periodică a 

echipamentelor unității contractante. 

În general, există două categorii de furnizori externi de servicii:  

 producători de echipamente și  

 organizații independente de servicii, numite “Service”.  

Mulți producători de echipamente oferă și servicii de întreținere programate și neprogramate pentru 

echipamentele pe care le fabrică.  

Categoriile de servicii acordate, de unităle “Service”, pentru cabinetele de optică medicală, așa după 

cum se observă din Tabelul 4.18, pot fi:  

Tabel 4.18. Categoriile de servicii acordate de unităţile “Service” pentru cabinetele de optică medicală  

[11, 120] 

Nr.crt. Tip de serviciu Descriere Tarife 

1 Serviciu complet  Răspuns rapid disponibil la toate solicitările Fix 

2 
Serviciu de timp și 

material 
Timp de răspuns variabil disponibil la nevoie 

Încărcare orară plus 

costul părților 
3 

De responsabilitate 

împărțită/divizată 

Personalul intern asigură răspunsul inițial și 

remedierea defectelor / repararea 
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Acordurile de servicii cu unitățile de service, pot include diferite niveluri de întreținere programată, 

neprogramată, sau o combinație a celor două.  

Flexibilitate în termenii acordului de servicii sunt valoroase pentru managerul  compartimentului  de 

utilizare echipamente optice medicale, dar trebuie avut grijă să se înțeleagă pe deplin acești termeni, înainte 

de a incheia un acord formal. În plus, este recomandabil să se verifice și referințele pentru unitatea de service 

înainte de a o angaja.  

După încheierea unui contract de service, este esențială monitorizarea performanței furnizorului de 

servicii. Acest lucru este necesar și trebuie să se asigure că termenii din acord sunt îndepliniți și că se 

primesc serviciile pe care le oferă. 

Pentru aceasta este nevoie să existe documentele cu referire la: 

 a) inventarul echipamentelor de optică medicală, mașini în sistemul de management; 

 b) întreținere, remediere defecte/reparații;  

 c) gestionare computerizată a întreținerii remedierii defectului/reprației sau lista de inventar;  

 d) etichetarea pieselor, componentelor cu un număr de identificare, pentru orice intervenție.  

Fiecare dintre aceste documente poate fi folosit ca un document de sine stătător, dar împreună sunt 

prezentați toți factorii care se iau în considerare, atunci când se încheie un contract de întreținere, remediere a 

defectelor sau de reparație programată a echipamentelor optice medicale, a mașinilor. 

4.3.2.3. Păstrarea documentelor de înregistrare întreținere, remediere defecte, reparații 

Păstrarea documentelor de înregistrare întreținere, remediere defecte, reparații este necesară, 

deoarece acestea arată ce informații ar trebui înregistrate în evidența centrală despre întreținere, remediere 

defecte/reparații și ce informații utile poate oferi acest lucru, Tabelul 4.19. 

Tabel 4.19. Conținutul documentelor care păstrează edidența informațiilor despre întreținerea, remedierea 

defectelot/reparațiilor [112, 157, 158]  

Nr.crt. Ce ar trebui înregistrat ? Documentul oferă informații despre…….. 

1 

Detaliile lucrărilor de remediere 
defecte/reparații efectuate pe fiecare 

echipament, mașină (inclusiv cauza 

suspectată și cine a efectuat 
intervenția) 

Istoria fiecărui echipament, mașini 

Probleme comune 

2 
Piesele de schimb și materialele 

utilizate 

Piesele utilizate cel mai frecvent 

Ce trebuie reordonat, reorganizat 

3 

Data la care s-a defectat  

echipamentul și data la care a fost 
remediat defectul/ repararea 

Ce defect mai trebuie remediat/reparat (ceea ce ar 
permite să se acorde prioritate sarcinilor următoare) 

Durata de neutilizare a echipamentului 

4 Cauzele oricăror întârzieri 

Care sunt cele mai frecvente cauze ale întârzierilor 
(calificare, forță de muncă, piese de schimb, transport, 

întârzieri birocratice, bani) și ce resurse suplimentare ar 

putea fi necesare pentru finalizarea lucrărilor la timp 

 

Mecanismul general de efectuare a remedierii defectelor/reparațiile pentru organismele de evaluare 

a conformității, prin care se stabilește modul de recepţionare, determinare şi înregistrare a aparatelor optico-
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mecanice, echipamentelor optometrice-oftalmice, instrumentelor optice, mașini, pentru definirea 

parametrilor de performanță și securitate, începând de la analiza comenzii și încheierea contractului, până la 

transmiterea raportului de remedeire defecte/reparare către beneficiar sau utilizator, este prezentat în      

Figura 4.6.  

 

Fig.4.6. Etape parcurse în remedierea defectelor / reparații [42] 

Reparațiile la intervenție care includ înlocuiri de piese și subansamble, se vor efectua după ce 

prestatorul va prezenta autorității contractante un raport de service ce va menționa piesele defecte și valoarea 

înlocuirii acestora. 

 Piesele trebuie să fie originale sau să fie compatibile cu cele recomandate de producător. Lucrarea 

se va executa de către prestator, după primirea comenzii ferme din partea autorității contractante. Piesele de 

schimb se asigură de către prestator, urmând a fi facturate separat de valoarea contractului de service, la 

prețul de achiziție al acestora. 

 Achizitorul nu este obligat să accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putând opta pentru 

alte oferte mai avantajoase. 

 Fiecare intervenţie la echipament/aparat/mașină va fi urmată de eliberarea unui raport de service, 

vizat şi de beneficiar (Directorul de management). 

 Activitatea de “Service” și reparare se va desfășura la sediul autorității contractante. 

 Pe parcursul derularii contractului se vor respecta în totalitate normele de protecția a mediului, de 

protecție a muncii. 

 Caietul de sarcini este însoțit de lista de echipamente de laborator, care fac obiectul contractului 

de verificare, întreținere și remediere defecte/reparații a echipamentelor optico-medicale, a mașinilor. 

 Se va întocmi și Fișa tehnologică de remediere defecte/ reparații.  

Un model de Fișă tehnologică pentru remediere defecte reparații, este prezentată în Tabelul 4.20.: 
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Tabel 4.20. Exemplu de “Fișă Tehnologică” pentru remedierea defectelor./reparațiilor la unitățe “Service” 

[63]  

Fişa tehnologică pentru remediere defecte /reparaţii  
 Poz. plan   

 Comandă   

Nr. inventar Denumirea echipamentului/utilajului Secţie - Cabinet beneficiari 

Nr.

crt. 
Felul operaţiei 

Categoria 

lucrării 

Timp 
normat 

ore-om 

Cost manoperă Marca 
muncito- 

Rului 
Pe oră Toal 

1 
Verificarea maşinii pentru stabilirea 

gradului de uzură 
     

2 

Demontarea parţială sau completă a 

echipamentului de optică medicală / a 

maşinii la locul de funcţionare sau la 
unitatea “Service” de reparaţii 

     

3 

Demontarea parţială sau completă a 

subansamblurilor de montare în atelierul 

sau la unitatea “Service” 

     

4 

Curăţarea, spălarea pieselor, 

subansamblelor, demontatea, curăţarea 

ansamblelor rămase pe echipament / 

maşină 

     

5  
Sortarea pieselor pe categorii 

(întocmirea constatării) 
     

6 
Verificarea şi repararea sistemelor de 
ungere şi răcire pneumatică (dacă este 

cazul) 

     

7 
Verificarea şi repararea sistemului 

hidraulic 
     

8 Verificarea şi repararea sitemelor optice      

9 
Verificarea şi repararea dspozitivelor de 

protecţíe 
     

10 
Montarea tuturor pieselor 

echipamentului / maşinii 
     

11 
Configurarea şi reglarea completă a 

echipamentului / maşinii 
     

 

Facturile emise vor avea atașate obligatoriu, după finalizarea remedierii defectelor/reparațiilor: 

 Centralizatorul cu dispozitivele medicale și accesorii din Anexa 4.2,  la contractul de service; 

 Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat/echipament/mașină, în care se vor specifica 

lucrările efectuate, piesele de schimb montate pe aparat/echipament/mașină (dacă este cazul). 

Dacă un dispozitiv nu funcționează conform așteptărilor după remedierea defectului de către 

unitatea de service, acesta se va returna. Pentru a returna echipamentul la unitatea service cât mai repede 

posibil, eficient, este necesară etapa de inspecția de performanță și siguranță, o recalibrare în unele cazuri și 

depanare, pentru a verifica dacă remedierea defectelor/reparația este nereușită și a determina originea 

acestora.  

Aceste activități vor măsura performanța echipamentului/dispozitivului/mașinii și vor permite orice 

ajustări necesare pentru a readuce echipamentul/mașina, la maximum de funcționalitate. 



304 

 

În unele cazuri, tehnicianul optometrist va decide că dispozitivul trebuie să fie returnat pentru 

remediere defect/reparații.  

În alte cazuri, tehnicianul optometrist determină care sunt pașii necesari pentru a corecta problema și 

a readuce dispozitivul la maxim de funcționalitate, după ce va efectua inspecția și depanarea. 

Tehnicianul optometrist va înregistra rezultatele verificării, inspecției efectuale în lista de verificare 

detaliată și nu se trece cu vederea pașii specifici. Înregistrarea măsurătorilor și documentarea rezultatelor 

finale (fie ca “trecere / eșec” sau valori numerice), ajută în executarea lucrărilor de întreținere viitoare, 

inclusiv reparații. Având ultimele seturi a listelor de verificare este extrem de util pentru luarea deciziilor, de 

utilizare în continuare a echipamentului (mașinii) inspectat și verificat sau de returnare la service.  

Sunt necesare formulare aferente activității (exemplu, raport de service/fișa de service/ proces 

verbal de constatare a defecțiuni/ proces verbal de instalare/ proces verbal predare primire a aparatelor 

optico-mecanice, echipamentelor optometrice-oftalmice, a componentelor acestora, a dispozitivelor de 

diagnosticare, a instrumentelor optice, a mașinilor etc), în cadrul procedurilor / instrucțiunilor și sunt 

codificate.  

Astfel, tehnicianul optometrist sau unitatea de “Service”, reinițiază inspecția sau întreținerea 

corectivă, efectuază niște pași folosind expertiza internă sau serviciile externe ale furnizorilor, atunci când 

este necesar. Această întreținerea corectivă poate fi realizată la diferite niveluri, pentru componentele 

echipamentelor de optică medicală, dispozitivelor mecanice, electrice și electronice:  

• Nivelul unei componente distincte. La nivel de componentă, depanarea, remedierea defectului / 

repararea sau înlocuirea componentei din dispozitivele mecanice (rulmenți la un dispozitiv mecanic), 

electrice (tranzistori, diode și siguranțe la un circuit electric) și electronice (cum ar fi rezistențele sau 

condensatoarele într-un circuit electronic), reprezintă adesea cea mai eficientă abordare de reparație. Pentru  

dispozitivele electronice, la nivel de componentă, repararea poate dura mult timp și este dificil. La 

electronicele moderne, plăcile de circuite (plăci cu circuit digital, în special) defectele sunt frecvente și nu 

poate fi reparat la nivel de componentă. În aceste cazuri, trebuie să se ia în considerare, la nivel de placă de 

circuit integrat sau chiar și repararea la nivel de sistem. 

• Nivelul unei piese / subsistem /subansamblu/ plăci de circuit integrat. Pentru dispozitivele electrice 

și electronice, este obișnuit să se izoleze nereușita la o placă specială de circuit integrat și de înlocuit întreaga 

placă de circuit integrat, mai degrabă decât a unei componente electronice, date.  

• Nivelul de dispozitiv sau sistem / ansamblu. În unele cazuri chiar și rezolvarea problemelor la nivel 

de ansamblu sau placă de circuit integrat, remedierea defectelor/repararea este prea dificilă sau consumatoare 

de timp. În astfel de cazuri este mai rentabil să se înlocuiască întregul dispozitiv sau subsistem, subansamblu. 

4.3.2.4. Retragerea/casarea (eliminarea) apraturii specifice, utilizată în optica medicală 

Datorită schimbărilor tehnologice și dezvoltării unor noi aparate optico-mecanice, echipamente 

optometrice-oftalmice, instrumente optice, mașini, vechile aparate optico-mecanice, echipamente 

optometrico-oftalmice, instrumente optice,  mașini vor fi retrase/casate (eliminate) sau înlocuite.  

În aest caz, nu vor fi lăsate să rămână în așteptare aparatele optico-mecanice, echipamentele 

optometrice-oftalmice, instrumentele optice, mașinile, ci se pot “retrage” din stoc sau se pot arunca/elimina. 

Dacă are loc o astfel de eliminare, cu respectarea normelor de protecție a mediului, ar fi o idee bună 

să se scoată toate șuruburile, piulițele, șaibele și elementele optice, de pe aparatele optico-mecanice, 
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echipamentele optometrice-oftalmice, instrumentele optice, mașini. Aceste componente ar putea fi utilizate 

ca piese de schimb pentru remedierea defectelor/repararea aparaturii similare.  

Ori de câte ori este posibil, cea mai bună opțiune ar fi comerțul cu vechile echipamente pentru cele 

noi. 

4.3.2.5. Remedierea defectelor, reparațiile aparaturii specifice din optica medicală, la unități 

specializate 

Având în vedere că aparatele optico-mecanice, echipamentele optometrice-oftalmice, instrumentele 

optice și chiar mașinile și utilajele, utilizate în optica medicală, prezintă un grad ridicat de sensibilitate, chiar 

și la unele șocuri, nemailuând în considerare precizia și finețea acestora, remedierea defectelor/reparațiile se 

pot efectua în câteva cazuri de către tehnicianul optometrist, dar majoritatea acestora se efectuează de către 

firma distribuitoare sau de unitățile specializate de “Service”, Tabelul 4.21: 

Tabel 4.21. Remedierea defectelor / reparațiilor se efectuează de unitățile specializate de “Service”,  
firma producătoare și foarte rar la cabinetele de optică medicală [120]  

Nr.crt. 
Echipament optic 

medical / mașină 
Tipul de remediere defecte/reparații care se efectuează 

1 
Autorefracto- 

Keratometru 

Reparațiile se efectuează de către distribuitorul de la care s-a 

achiziționat sau la un atelier de reparații “Service” specifice 

2 Interferometru 

Se pot remedia defectele evidente, se poate curăța (cu un produs uscat și 
curat, aer comprimat sau aspirator), la cabinetul de optică medicală  

Reparațiile se fac de firmă specializată, dacă se defectează dispozitivul 

de măsurare a distanței cu laser/plăci cu imagini termice laser 

3 Lensmetru 
Reparațiile se efectuează la un atelier de reparații “Service”, dacă centrul 
țintei este deplasat și se modifică atunci când ținta este mutată 

4 Microscop Reparațiile se fac de firmă specializată 

5 
Oftalmoscop  
Direct 

Reparațiile se execură de departamentul de reparații, al distribuitorul 
autorizat sau o unitate “Service” 

6 Oftalmoscop indirect Pentru orice reparație se contactează o unitate “Service”, specializată 

7 Retinofot 
Reparațiile se efectuează de către distribuitorul  de la care s-a 

achiziționat refinofotul sau la un atelier de reparații “Service” specific 

8 Sferometru 
Reparații se execută la o firmă specializată, deoarece este necesară  
dezasamblarea - asamblarea aparatului și o calibrare 

9 Sinoptofor 
Repararea la cabinetul de optică medicală pentru piesele precizate de 

furnizori, ca reparabile. Pentru reparații, o unitate “Service” specifică 

10 Stereomicroscop Reparațiile se fac de firmă specializată 

11 Mașina de găurit 

Reparații electrice (prize, cabluri, ștechere, electromotor), se execută la 

o unitate specializată 

Reparații mecanice (găurire, sistem de susținere a burghiului), se 

execută la o unitate specializată 

Reparații accesorii (mecanism de desenare-marcare linii), se execută la 

o unitate specializată 

Reparații și calibrare electronice  (circuite de comandă pentru 

poziționare găurire), se execută la o unitate specializată 

12 
Mașini de gravat 

laser 
Reparațiile se efectuează la o firmă specializată, la sistemul laser 

13 Mașina de polisat 

Reparații electrice (prize, cabluri, ștechere, rotor), se execută la o 

unitate specializată 

Reparații mecanice (filtre de aer, sistem de susținere a periilor de 

șlefuit), se execută la o unitate specializată 
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Când se înlocuiesc Kiturile corpurilor de lustruit, reparațiile se 

efectuează la sediul cabinetului de optică medicală 

14 

Mașina de șlefuit 

contur lentile și 

rame de ochelari şi 
de montaj ochelari 

Reparații corp (suduri, turnătorie, furtunuri), se execută la o unitate 

specializată 

Reparații electrice (prize, cabluri, ștechere, electromotor, rotor), se 

execută la o unitate specializată 

Reparații și calibrare electronice (circuite de comandă), se execută la o 

unitate specializată 

Reparații utilaje (pompa de alimentare cu apă, gravar , scule, reparații 

exterioare), se execută la o unitate specializată 

Reparații accesorii (imprimantă, aparat foto, lentile , senzori control 
temperatură, incendii), se execută la o unitate specializată 

 

Planificarea pieselor de schimb. Piesele şi subansamblurile defecte sunt identificate cu atenţie şi 

înlocuirea lor asigură funcţionarea echipamentelor la parametri optimi, conform specificaţiilor 

tehnice/metrologice. 

Planificarea pieselor de schimb pentru echipamente, instrumente, mașini este un aspect important al 

managementului întreținerii, remedierii defectelor, reparării (trebuie să se prevadă în avans ce piese trebuie 

înlocuite și cât de des, referindu-se la producător).  

Piesele de schimb sunt de două tipuri:  

1. Piese de schimb, în care consumul poate fi estimat în mod rezonabil, cum ar fi becurile, bateriile, 

supapele, tuburile de cauciuc, etanșările etc.  

2. Piese de schimb, în care utilizarea nu poate fi prevăzută ca de exemplu, siguranțe, șuruburi, șaibe, 

piulițe sau o parte fragilă a unui echipament care se rupe sau se uzează. Prin urmare, ar trebui să existe un 

stoc de câteva șuruburi de dimensiuni standard, piulițe, șuruburi, șaibe. Când un cap de șurub este deteriorat, 

acesta nu trebuie reutilizat. Un șurub deteriorat va fi mai dificil de îndepărtat data viitoare. Înlocuirea 

imediată a șuruburilor deteriorate este sigură. Unele șuruburi nu sunt interschimbabile (inci sau mm). 

Depozitarea/stocarea pieselor de schimb. Acest lucru este la fel de important ca și planificrea 

pieselor de schimb. Trebuie să se poată localiza unde este stocată o piesă de schimb, astfel încât cineva s-o 

poată obține fără a fi nevoie s-o caute într-o grămadă. Sunt disponibile rafturi speciale de depozitare, 

căruciore, sertare pentru diferite tipuri de piese de schimb. Piesele de schimb se amestecă în timpul utilizării. 

Timpul petrecut periodic în sortarea lor merită cheltuit, astfel încât, atunci când este nevoie de un anumit 

articol, să poată fi obținut fără a căuta prea mult. 

Asigurarea stocurilor de materiale. Acestea constau în primul rând în produse de curățare și 

consumabile, lubrifiante și trebuie să fie achiziționate în cantități suficiente. Manualele de service ale 

producătorilor oferă precauții cu privire la utilizarea greșită a unor agenți de curățare, care pot deteriora 

etichetarea, suprafețele plastice, lentilele obiectiv ale unor echipamente.  

Prelungirea ciclului de viață al aparatelor optico-mecanice, echipamentelor optometrico-oftalmice, 

instrumentelor optice, mașininilor din cabinetul de optică medicală, constă în acordarea unei atenții mărite 

în îngrijirea acestora, precum și a componentelor acestora. 

 Unde este posibil, se evită utilizarea ciocanelor, cleștilor: acestea cauzează de obicei daune 

ireparabile. Se va folosi instrumentul potrivit pentru a strânge șuruburile și alte piese. 
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Ungerea cu vaselină sau grăsimea albă sunt bune pentru lubrifierea pieselor care au roți dințate sau 

suprafețe de alunecare. Este limpede și mai puțin probabil ca grăsimea obișnuită să nu lase pete pe mâini și 

îmbrăcăminte. Nu se varsă lubrifiantul pe podea, deoarece este foarte alunecos și greu de îndepărtat. Se evită 

utilizarea excesivă a uleiului, deoarece este murdar și colectează praful [95].  

Pulverizarea cu silicon este utilă pentru alunecarea pieselor din plastic sau nailon.  

Grafitul poate fi folosit ca lubrifiant uscat (sau ca pastă) pentru piese mobile sau glisante. 

Sârme și fibre optice. Sârmele și fibrele optice de la echipamentele de optică medicală, cum ar fi 

mașinile cu laser, oftalmoscoapele indirecte etc., au interioare foarte delicate și / sau componente optice în 

interiorul lor, iar unele dintre ele pot transporta energie electrică și se pot încălzi cu utilizarea. Tehnicianul 

optometrist ar trebui să știe cum să le manipuleze și să le plieze corespunzător pentru a preveni deteriorarea. 

În situațiile în care firele și fibrele trebuie să se întindă pe podea, nu ar trebui să se calce pe acestea, sau să fie 

puse peste acestea fire și fibre, obiecte grele, cum ar fi cărucioare sau alt mobilier și echipamente cu roți.  

 Lentile. Se protejează lentilele de praf acoperind întotdeauna echipamentul optic atunci când nu 

se folosește. Umiditatea sau lichidul vărsat pe instrumente poate provoca creșterea fungică (mucegai) pe 

lentile. Mulți producători de echipamente optice furnizează plicuri de agenți de uscare cu silicagel sau pelete 

fungicide (anti-mucegai), care se pot plasa în interiorul capacului de praf. De asemenea, se poate utiliza un 

dezumidificator pentru a menține aerul din cameră uscat. 

 Legături electrice. Se verifică dacă echipamentul este conectat corespunzător și dacă nu este în 

pericol de scurtcircuit cablul (de exemplu, dacă este expus la apă sau abur) sau în pericol de a fi tăiat. Se 

manipulează prizele (sau conectorii) cu grijă. O rupere într-un fir în interiorul carcasei fișei este greu de găsit 

și face ca echipamentele să funcționeze intermitent. Acest lucru poate rezulta din îndoirea firului în același 

loc sau deconectarea de la priză prin tragerea cablului. 

 Surse de putere. Echipamentele scumpe și delicate, cum ar fi, lasere, microscopoape, lămpi cu 

fantă, pot fi grav deteriorate de creșterea bruscă a electricității. Utilizarea unui stabilizator de tensiune sau a 

unui regulator va proteja echipamentul împotriva deteriorării și în general, va prelungi durata de viață a 

echipamentului. Se recomandă unități de bună calitate care monitorizează continuu tensiunea rețelei. Se va 

căuta unități care să stabilizeze ieșirea pentru a se asigura că tensiunea care ajunge la echipamentul utilizat, 

rămâne constantă la 230V (± 6%). Dacă tensiunea de intrare scade sub 142V sau crește peste 295V, 

stabilizatorul va deconecta automat ieșirea. Stabilizatorii de calitate mai slabă pot avea fluctuații mari, care 

vor deteriora apoi orice echipament conectat. Utilizarea unei unități de alimentare neîntreruptă (UPS) este 

foarte recomandată pentru echipamente precum scanări, analizoare de câmp vizual, camere pentru fundus, 

lasere și stereomicroscoape. Acest lucru asigură funcționarea continuă a echipamentului și mai puține 

neplăceri, atât pentru tehnicianul optometrist, cât și pentru pacienți atunci când există întreruperi de curent.  

De asemenea, se recomandă utilizarea unui UPS care este capabil să acționeze ca un stabilizator 

de tensiune și să protejeze echipamentul împotriva supratensiunilor. Tipul UPS-ului și cerințele sale de 

putere pot fi ușor determinate de un electrician calificat. Furnizorii de echipamente pot, de asemenea, să 

ofere aceste detalii. 

 Folosirea manualului de instrucțiuni/cărții tehnice. Echipamentele și instrumentele de optică 

medicală, care sunt transportate, trebuie ambalate și transportate cu precauții speciale, astfel încât să nu fie 

deteriorate în timpul transportului. Echipamentele mai grele, cum ar fi microscoapele, stereomicroscoapele, 

interferometrele, trebuie demontate cu atenție și ambalate în recipiente, containere de ambalare adecvate 

pentru transport în siguranță, rezistente la daune. Se va ambala și un stoc suficient de becuri și siguranțe, 

împreună cu un set de șurubelnițe și alte instrumente de bază.  
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Personalul însoțitor ar trebui să știe cum să împacheteze, să configureze și să demonteze 

echipamentul, conform manualului de instrucțiuni. Manulul de instrucțiuni se păstrează, de obicei lângă 

echipamentul sau instrumentul de optică medicală, pentru a putea fi ușor de găsit, studiat și utilizat. 

Nu se va neglija nici ceea ce deja se cunoaște și anume: 

 Se verifică echipamentul înainte de utilizare (sau cel puțin o dată pe săptămână). 

 Se inspectează echipamentul pentru orice semn de deteriorare sau piese care ar putea necesita 

remediere defecte/reparare sau înlocuire și se ung după cum este necesar (conform instrucțiunilor).  

 Se verifică dacă echipamentul este conectat la stabilizatorul de tensiune sau la sursa de alimentare 

neîntreruptă, acolo unde acestea sunt necesare. 

 Se raportează dacă există o problemă, dacă ceva nu funcționează așa cum ar trebui, pentru 

intervenție sau face o reparație. Nu se așteaptă ca echipamentul să se defecteze înainte de a raporta o 

defecțiune. Chiar și o mică modificare a modului în care funcționează echipamentul sau a modului în care 

reacționează ar putea indica faptul că ceva nu a mers bine sau că o piesă trebuie înlocuită în curând. Dacă nu 

este bifat, poate apărea o defecțiune mai gravă, care va fi mai costisitoare și consumă mult timp pentru 

reparare. 

 Se curăță echipamentul după utilizare (sau cel puțin o dată pe zi) și se unge atunci când este 

necesar. Se îndepărtează praful și apoi se curăță echipamentele, inclusiv componentele optice, cu agenții și 

soluțiile de curățare corespunzătoare.  

 Se lubrifiază echipamentele în mișcare de câte ori este indicat, umând întotdeauna instrucțiunile.  

 Se protejează echipamentul atunci când nu se folosește, păstrându-l într-un mediu uscat și curat și 

unde nu prezintă pericol de cădere și rupere. Se așează capace de plastic pentru praf pe echipamentele mai 

mari, cum ar fi lămpile cu fante, pentru a preveni deteriorarea opticii și a altor componente delicate. Dacă se 

folosește pânză, se asigură că este corespunzătoare și neporoasă, pentru a nu trece praful. Când se transportă 

echipamentele, se împachetează articolele în siguranță și se manipulează cu grijă. 

 4.3.3. Unelte și echipamente de testare pentru aparatura specifică din cabinetele de optică 

medicală 

Productivitatea echipamentelor optice medicale și a tehnicienilor optometriști vor fi limitate fără 

existența instrumentelor de testare adecvate pentru echipamente. Pe măsură ce achizițiile sunt planificate, 

investiția în instrumente și echipamente de testare rezultate în costuri de întreținere, sunt reduse. În plus, 

având echipamentul potrivit va crește fiabilitatea citirilor, acuratețea calibrărilor și marja de siguranță pentru 

pacienți și personal, precum și eficiența personalului de întreținere, remediere defecte, sau reparații. 

Sunt disponibile diverse instrumente și echipamente de testare necesare pentru a efectua 

procedurile de întreținere, de remediere a defectelor, de reparații, în funcție de tipul de echipamente existente 

în cabinetul de optică  medicală. Este posibil să realizează o proporție mare de proceduri satisfăcătoare cu un 

set de bază de instrumente de service electronice și echipamente de testare (de exemplu, contor de 

temperatură, voltmetru, manometru, osciloscop, rezistență și casete de substituție a capacității, un contor 

electric de siguranță) [36]. 

Cabinetele de optică medicală cu o cantitate limitată de echipamente optice medicale își pot 

desfășura programul cu doar câteva instrumente și echipamente de testare de bază (de exemplu, nivelă, 
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riglete, șabloane, echere etc.). Pentru a exista mai mute facilități cu echipamente mai complexe, sunt 

necesare instrumente și echipamente de testare mai avansate. 

Achiziționarea de instrumente și echipamente de testare mai avansate va permite tehnicianului 

optometrist pentru calibrarea, întreținerea și repararea unei  mai mari varietăți de opțiuni și posibilități. 

Dacă nu se pot procura și întreține anumite echipamente de testare, este posibil ca să fie afectată și 

întreținerea dispozitivului asociat. Durata de viață a sculelor și a echipamentelor de testare poate depășiți 

zece ani, dacă sunt atent menținute/păstrate/utilizate. De obicei, echipamentul de testare poate să fie folosit 

timp de aproximativ șapte ani.  

Un tip de aparatură specializată, cum ar fi depanarea software și laptopuri pentru conectare la 

cabinetul de optică medicală sau imagistică pe computer a echipamentului de optică medicală, poate avea un 

timp util mai scurt ca durată de viață, deoarece laboratorul si tehnologia imagistică se schimbă foarte repede. 

Uneltele și în special, echipamentele de testare trebuie să fie adecvat menținute/păstrate/utilizate. Ar 

trebui păstrate în stare fizică bună, în condiții de mediu (temperatură, presiune, umiditate etc.) 

corespunzătoare, calibrate la intervale adecvate și reparate dacă este necesar.  

Acolo unde resursele sunt limitate, este necesară creativitatea iar stabilirea unei rețele de tehnicieni 

și ingineri pot ajuta la partajarea instrumentelor. Facilități cu puține resurse financiare pot lua în considerare 

închirierea sau partajarea echipamentelor de testare scumpe și instrumente, cu alte cabinete de optică 

medicală, din zona înconjurătoare. 

Exemple de echipamente de testare pentru mașini și echipamente specifice pentru cabinetele de 

opticcă medicală, utilizate de tehnicianul optometrist se pot urmări în Tabelul 4.22. 

Tabel 4.22. Exemple de echipamente de testare pentru mașini și utilaje, respectiv echipamente specifice de 

optică medicală, utilizate de tehnicianul optometrist [120, 194]  

Nr.crt. 
Echipament/dispozitivului medical 

sau mecanic 
Echipamentul de testare necesar 

1 Mașină de găurit Tester pentru rotor “potcoava bobinatorilor“ 

2 Mașină de prelucrat contur lentile 
Sistem /unitate optoelectronică pentru palpator.  

Analizor vibrații 

3 Sisteme medicale de gaz, cu lasere Manometru 

4 Sisteme de alimentare izolate Tester de energie izolată 

5 Oftalmoscop cu laser 
Contor de putere laser / plăci cu imagini termice 

laser 

6 Cele mai multe echipamente electronice Multimetru / osciloscop / generator de funcții 

7 Ventilator Debitmetru 

8 Toate echipamentele electrice 
Analizor de siguranță electrică 

Aparat de măsurare a parametrilor de rețea 

9 Prize electrice Tester de prize 

10 Diverse 
Cutie cu rezistență variabilă 

Cutie cu capacitate variabilă 

11 

Autorefractokeratometru (aparat fără 

contact pentru determinarea automată a 
unei perturbări a ochiului refractiv) 

Teste și metode de măsurare (“Ochiul Test”), pentru 

verificarea acurateţii 
autorefractokeratometru (axul cilindrului) 

12 Interferometru 
Dispozitiv de măsurare a distanței cu laser/plăci cu 

imagini termice laser 
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Riglă pentru măsurarea înălţimii și orizontalității -

alinierii fasciculului 

13 Microscop 
Kituri de testate 

Manometru pentru verificare pneumatică 

14 Oftalmoscop cu laser 
Contor de putere laser / plăci cu imagini termice 

laser 

15 Proiector de teste Optotipuri 

16 
Retinofot (aparat pentru fotografia 

fundului ochiului) 

Senzor specificicare înregistrează imaginile la 

intrarea și ieșirea din ochi 

Tabelul standard “Sivtsev sau Golovin”, pentru 

compare acuității vizuale 

Lampă cu fantă (biomicroscop) 

17 Sferometru Ceas comparator 

18 Sinoptofor 
Analizor vibrații 

Polariscop 

19 Stereomicroscop 

Sistemului optic “Greenough”, cu sistem prisma de 

reflecție, pentru captarea de imagini de contrast 

luminoase obținute în orice mărime 

20 Telescop 
Dinametru, pentru verificarea diametrului 
obiectivului (minim 200 mm diametru) 

 

4.3.4. Remedierea defectelor aparaturii specifice de optică medicală la atelierele optice 

Pe lângă unitățile de “service” speciale pentru remedierea defectelor la echipamentele de optică 

medicală, a mașinilor utilizate în procesul de obținere a ochelarilor se întâlnuesc și ateliere optice care 

montează dar și repară ochelari. 

În acest sens se va avea în vedere: 

 Procesul de reparare și montare a pernuțelor la ochelari.  

 Procesul de reparare și montare la rame (templu) de ochelari, prelungire templu sport. 

 Reparare prin  fixarea și montarea de ochelari, pentru rame fără margini. 

 Reparații rame fără margini, corectare culoare după lipire rame metalice sau lentile la ochelari. 

 Repararea prin fixare a ramelor cu șurub cu balama arc. 

 Remedierea sudurilor de la ramele de metal, prin șlefuire. 

 Remedierae culorilor la ramele de metal după sudură. 

 Remedierae culorilor de pe marginile lentilelor fără rame. 

 Corecția prismei folosite la ochelari, pentru persoanele care suferă de strabism sau vedere dublă. 

În continuare se prezintă reparațiile ramelor fără margini, corectarea culorii după lipirea ramelor 

metalice sau a lentile la ochelari,  

Astfel, pentru repararea prin înlocuire a pernuțelor tampom nas, la ramele de ochelari se parcurg 

mai multe etape, Tabelul 4.23. 
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Tabel 4.23. Etape parcurse pentru repararea prin înlocuire a pernuțelor tampom nas, la ramele de ochelari 

[194, 195]  

   
Tăiere.  

Se taie suportul pentru nas cu o 

mică freză 

Polisare. 

Opțional: se lustruiesc 

suparafețele 

Marcare.  
Se marchează poziția găurilor 

   
Găurire.  

Se fixează burghiul cu mâner. 

Se efectuează și se prelucrează 
găurile 

Prindere. 

Se strânge brațul suport  de 

tampon cu un instrument 

Apăsare. 

Se împinge brațul suport al 

tamponului în gaură 

   
Introducere tampoane 

 pentru nas, pe suport 
Fixare pernuțe  

tampon nas, la ramele din plastic 
Finalizare. 

 

Pentru repararea prin adăugare la brațele de ochelari (templu) cu templu sport de silicon, sunt 

indicate următoarele etape, Tabelul 4.24. 

Tabel 4.24. Etape parcurse pentru repararea prin adăugare la brațele de ochelari (templu)  

cu templu sport de silicon [194, 195]  

   
Marcare.  

Se marchează poziția finală a 
capătului templului  sport pe 

templu 

Tăiere.  

Se taie templul la 1 cm în 
spatele marcajului spre capătul 

templului cu un tăietor lateral 

Tăierea unorcrestături. 

Pentru o aderență mai bună, se 
taie câteva crestături cu un fișier 

în capătul lung de 1 cm 

   
Încălzire. 

Se încălzește templul și capătul 

templul sport,  timp de 30 de 

secunde, la 130 °C 

Apăsare.  

Apoi, se împinge capătul 
templului sport, pe templu 

Răcire.  

Se lasă la răcit 

   
Fixare la rece.  

Se împinge fiecare parte, una spre alta 

Presare. 

Opțional 
Finalizare. 
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Pentru reparare prin fixarea și montarea de ochelari, pentru rame fără margini, sunt indicate 

următoarele etape, Tabelul 4.25. 

Tabel 4.25. Etape parcurse la repararea prin fixarea și montarea de ochelari, pentru rame fără margini 

[194, 195]  

   
Montare.  

Se montează piulița cu 
șurubelnița 

Inversare. 

Se întoarce șurubelnița 

Atașare.  

Se pune partea conică a tăietorului cu 
șurub, peste capătul șurubului 

   
Tăiere.  

Se mută cu grijă înainte și 
înapoi până când 

șurubul se desprinde 

Scoatere.  

Se scoate capătul șurubului 

din sculă 
Finalizare. 

   

Înșurubare. 

Utilizare șuruburi fără o bavură! 

Montare. 

Se montează cadrul fără 
margini 

Unelte speciale 
Acestea funcționează ca un “motor”-  

șurub de piuliță și tăietor de șuruburi  

într-una singură  

 

Pentru reparații rame fără margini, corectare culoare după lipire rame metalice sau lentile la 

ochelari, sunt parcurse următoarele etape Tabelul 4.26. 

Tabel 4.26. Etape parcurse pentru reparațiile ramelor fără margini, corectare culoare după lipire  

rame metalice sau  lentile la ochelari [194, 195]  

   
Șlefuire. 

Şlefuire cu un stilou de șlefuit 

pentru preprocesare și refacere 

lipire și puncte de sudură 

Reparare prin asamblare 
Repararea ramelor fără margini, se 

face fără șurub  

Reparare prin asamblare.  

Alt exemplu de reparare fără 

șurub a ramelor fără margini 

   

Reparare prin fixare. 

Se repară ramele cu șurub, cu 

balama arc 

Corectare prin colorare. 

Marginile lentilelor și firele de 

nailon, pentru toate materialele, 

inclusiv policarbonat, se 
corectează cu un stilou corector 

Corectarea culorilor/ 
Cadrele metalice după lipire,  

se corectează cu un stilou 

corector 
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Procedura de reparare a ochelarilor prin lipire, parcurge etapele prezentate în Tabelul 4.27. 

Tabel 4.27. Etape parcurse la repararea ochelarilor prin lipire [194, 195]  

   
Stație de lipit. 

Este ideală pentru a ține rame de 

ochelari rupte la lipire. Are două 

cleme reglabile, mobile și 

orizontale. Este posibilă montarea 
unei “mâini a treia”. Are placă de 

bază rezistentă la căldură  

Exemplu 

lipire  

Stație de lipit cu placă mică.  
Este ideală pentru fixarea pieselor de prelucrat, cu 

trei cleme reglabile, pe verticală și orizontală și 

blocabile. Are placă de bază mică se economisește 

spațiu. Are și dispozitiv de fixare pentru o clemă 
suplimentară pe placa de bază. Material care se 

lipeește: alamă cromată și oțel inoxidabil 

 

Exemplu de lipire cu fluid 

 

Pentru corecția prismei se vor acoperi cu folii, lentilele de ochelari, fiind parcurse câteva etape, 

Tabelul 4.28. 

Tabel 4.28. Etape parcurse pentru corecția prismei în  procedeul de acoperire cu folii a lentilelor de ochelari 

[194, 195]  

   

Dezlipire. 
Se dezlipește folia prismei 

Recunoașterea bazei. 
Dintr-o vedere laterală se poate 

recunoaște mici prisme. 

Verticala acestei prisme este 

baza 

Atașare.  
Se atașează partea netedă a foliei 

de prismă pe partea din spate a 

obiectivului. Se orientează poziția 

axa bazei cu o direcția prismei. 

   
Marcare.  

Se marchează forma lentilei cu 
un stilou de ceară! 

Îndepărtare.  

Se decupează forma 

Umezire.  

Se umezește lentila cu o picătură 
de apă 

   
Atașare.  

Se stașează folia pe partea din 
spatele lentilei 

Corectare prismă. 

Strabism sau vedere dublă 
cu folii de prismă 

Netezire.  

Se netezește folia, se evită 
formarea bulelelor de aer 

 



314 

 

4.3.4.1. Reparații diverse, rapide și ușoare cu mașina de reparații “Clavulus” 

Pentru reparații diverse, rapide și ușoare se folosește mașina de reparații “Clavulus” , care are în 

dotare [194, 195]: 

  • Programe de completare; 

  • Accesorii speciale: pumn (dorn) de degajare, pumn (dorn) de nituit, perforator de evazare, 

extragător de nituri, perforator pentru balamale împrăștiate, pumn (dorn) simplu, pumn (dorn) dublu și 

nicovală. 

 Alte accesorii care însoțesc mașina de reparații “Clavulus” sunt: 

1. Dispozitiv de îndoire pentru podul de îngustare, cu con larg și îngust. 

2. Dispozitiv de găurire a lentilei, care include: 

  • Un micrometru de precizie blocabil șurubul asigură distanța corectă între marginea lentilei 

și gaura de foraj centru.  

  • Două pivoturi permit o centrare perfectă pentru foraj.  

  • Se potrivește și cu mașina de găurit Nr. 2887 00 (întrerupt) • Poate fi utilizat împreună cu 

mandrina nr. 2887 12 cu adaptor burghiu de masă nr. 2887 20 și 2887 10 (întrerupt) plus suporturile de foraj  

  • Inclusiv suport de găurire. 

3. Șurub de fixare pentru pumni (dornuri) și nicovală. 

4. Suport de burghiu, mașină de găurire. 

5. Ștampilă pentru marcarea ochelarilor. 

Mașina de reparații “Clavulus” și accesoriile necesare sunt prezentate în Tabelul 4.29. 

Tabel 4.29. Mașina de reparații “Clavulus” și accesorii [194, 195]  

 

 

 

1. Dispozitiv de îndoire 
pentru podul de îngustare,  

cu con larg și îngust 

Exemplu 

de dispozitiv “Clavulus”, 

remediere defecte ochelari 

2. Dispozitiv de găurire  
lentile 

 
  

3. Șurub de fixare  
pentru pumni (dornuri)  

și nicovală 

4. Suport de burghiu, 
la mașină de găurire 

5. Ștampilă 
pentru marcarea ochelarilor 
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În concluzie, furnizarea de servicii de optică medicală de calitate, presupune gestionarea și 

planificarea corectă și eficientă a resurselor. Un element important în realizarea acestui lucru este echilibrul 

dintre costurile implicate în investiția de echipamente noi și întreținerea acestora. Utilizarea corectă și 

întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de optică medicală, trebuie să fie susținute de o politică clară 

în domeniu, de îndrumări tehnice și de instrumente practice pentru menținerea parametrilor funcționali ai 

echipamentelor, mașinilor. Prin utilizarea echipamentului de optică medicală funcțional, va fi posibilă 

îmbunătățirea semnificativă a calității actului medical și a eficienței unui astfel de serviciu.  

Practici de management coerente în acest domeniu vor contribui la creșterea eficienței în domeniul 

sănătății de optică medicală. O analiză a întreținerii echipamentelor de optică medicală este făcută pentru a 

evalua durata de viață a echipamentului respectiv, care poate fi extinsă sau scurtată în funcție de acțiunile 

întreprinse. Întreținerea echipamentelor este crucială pentru durata sa de viață. Dacă nu sunt îndeplinite 

perioadele de întreținere, la timp și în mod regulat, echipamentul de optică medicală, va fi deteriorat până la 

punctul în care va costa mai mult repararea decât înlocuirea. Dacă nu se iau deloc decizii în ceea ce privește 

întreținerea echipamentelor de optică medicală, acestea se vor degrada iremediabil. Importanța activităților 

de întreținere, remediere a defectelor / reparație constă în gestionarea eficientă a echipamentelor. Această 

sarcină necesită informații ample despre dispozitivul de optică medicală.  

Astfel, este necesar să se cunoască istoria echipamentului, cum a fost exploatat în trecut, să se 

prezinte dacă situația se îmbunătățește și să se învățe din situațiile anterioare. În cele din urmă, înregistrările 

oferă personalului informații tehnice valoroase și dovezi pe care le poate folosi, atunci când au nevoie de 

argumente sau au nevoie de ajutor sau de resurse suplimentare pentru remedierea defectelor sau a 

reparațiilor. Întreținerea sistemului de baze de date ajută la urmărirea serviciilor de reparații și a altor acțiuni 

pentru funcționarea optimă a echipamentelor din cabinetele de optică medicală. 

În concluzie, în vederea remedierii defectelor aparaturii de optică medicală, trebuie identificate 

tipurile de defecte, clasificarea și descrierea defectelor, cauzele apariţiei defectelor,în funcție de care se 

precizează variantele de remediere. 

De asemenea, remedierea defectelor echipamentelor folosite de tehnicianul optometrist este necesară 

o legătură permanentă dintre cabinetele de optică medicală și unitățile service. În acest sens se va raporta 

periodic starea de funcţionare a echipamentelor, privind problemele apărute, promptitudinea anunţării unităţii 

service, de către cabinetul de optică medicală și rezolvarea problemelor semnalate de către unitățile service.  

Verificare cunoștințe: 

1. Precizați defecte majore ale echipamentelor specifice, utilizate în optica medicală. 

2. Indicați unele variante de remediere a defectelor. 

3. Care este legătura dintre cabinetul de optică medicală şi unităţile de service specifice, pentru 

remedierea defectelor echipamentelor folosite în optica medicală. 

4. Enumerați unelte și echipamente de testare pentru aparatura specifică din cabinetele de optică 

medicală. 

5. Stabiliți tipurile de reparații, rapide și ușoare efectuate cu aparatul “CLAVULUS” 

6. Descrieți testele optotip. 
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Anexa 1.1. 
Exemple de corpuri de iluminat pentru cabinetele de aparatură specifică de optică medicală,  

utilizată de “Tehnicianul optometrist” [194, 195] 

 
Exemple de corpuri de iluminat  pentru  cabinetele de optică medicală 

   

Reflectoare și spoturi pe șine 

includ o gamă variată de reflectoare de 

interior, utilizate pentru iluminatul 

direcţional şi de accent 

Spoturi direcționale încastrate, 
se integrează discret în tavan, 

permițând o flexibilitate maximă în 

direcționarea fasciculului de lumină, 

cu o focalizare îngustă sau cu efect 

de perdea. Întreținere foarte redusă 

şi ecologică 

Reflectoare și spoturi încastrate, 
se integrează perfect în tavan, 

direcționând lumina, fie ca un 

reflector cu raza de lumină largă,  

fie ca un spot cu raza de lumină 

îngustă. Ele permit temperaturi de 

culoare special scopului 

   
Spoturi încastrate cu sistem cardanic,  

sunt extrem de flexibile şi au 

capacitatea de a păstra stabil fasciculul 
de lumină în orice situaţie. Sunt 

discrete, cu un design plăcut, capabile 

să se integreze într-un număr mare de 

spaţii, de la birouri 

Spoturi mobile încastrate, suspendate 

și aplicate, 
O gamă de spoturi care pot fi aplicate 

sau suspendate, în funcţie de tipul 

tavanului și de cerințele arhitecturale 

Șină și corpuri de iluminat de joasă 

tensiune,  
de la spoturi la corpuri de iluminat 

liniare, ușor de montat cu 

proprietățile magnetice 

   

Corpuri de iluminat pentru sisteme 

Trunking, 

Sistemele cu rând continuu oferă o 

flexibilitate maximă pentru iluminarea 
spaţiilor mari, deschise. Extrem de 

versatile, permit montarea cu ușurință a 

lentilelor individuale sau a altor tipuri 

de corpuri de iluminat 

Corpuri de iluminat pe șină, 

O colecție de corpuri de iluminat, 
care pot fi montate pe sistemul nostru 

foarte flexibil de șine 

Corpuri de iluminat suspendate și 

montate pe suprafață, 

Proiectate pentru tavane cu restricţii 

de înălţime sau suspendate de 

tavane înalte, corpurile de iluminat 

Greentek asigură lumina perfectă 
pentru orice tip de mediu. Ca 

urmare a temperaturilor de culoare 

diferite şi a unghiurilor lentilelor, 

acestea oferă un nivel ridicat de 

confort vizual 

   

Corpuri de iluminat încastrate, 

se potrivesc perfect în orice fel de tavan 

şi pot fi folosite pentru birouri sau în 
scopuri comerciale. Acestea au 

proprietăți fonoabsorbante. Fără o sursă 

de lumină vizibilă 

Corpuri de iluminat pentru rafturi, 

Proiectate pentru supermarket-uri, 

DYI şi alte spaţii mari de vânzare cu 

amănuntul, corpurile de iluminat 
liniare sunt potrivite pentru orice tip 

de dulap, vitrină frigorifică sau raft. 

Înlocuiesc cu succes tuburile 

fluorescente, cu o calitate mai bună a 

luminii şi nu pâlpâie 

Corpuri de iluminat rezistente la 

umiditate,  

Corpuri de iluminat, concepute 

pentru a rezista la praf, umiditate 
sau temperaturi extreme. Liniile 

curate şi aspectul structural le fac 

adecvate, de asemenea, pentru 

spațiile civile sau comerciale 

 

https://www.greentek.eu/products#catalogue-1
https://www.greentek.eu/products#catalogue-5
https://www.greentek.eu/products#catalogue-2
https://www.greentek.eu/products#catalogue-6
https://www.greentek.eu/products#catalogue-16
https://www.greentek.eu/products#catalogue-16
https://www.greentek.eu/products#catalogue-20
https://www.greentek.eu/products#catalogue-20
https://www.greentek.eu/products#catalogue-15
https://www.greentek.eu/products#catalogue-15
https://www.greentek.eu/products#catalogue-17
https://www.greentek.eu/products#catalogue-7
https://www.greentek.eu/products#catalogue-7
https://www.greentek.eu/products#catalogue-11
https://www.greentek.eu/products#catalogue-14
https://www.greentek.eu/products#catalogue-8
https://www.greentek.eu/products#catalogue-8
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Corpuri de iluminat exterioare,  

Cu protecţie împotriva condițiilor 

meteorologice extreme şi design 
eficient, corpurile de iluminat 

exterioare sunt adecvate pentru 

locurile de parcare publice şi private, 

iluminarea fațadei sau în aplicații 

industriale şi logistice. Aceste corpuri 

de iluminat reduc cu 65% consumul de 

energie necesar pentru a lumina 

spaţiile exterioare, cu confort vizual 

sporit 

Corpuri de iluminat pentru înălțimi 
mari,  

Corpuri de iluminat pentru utilizare 

industrială: fabrici, depozite, 

showroom-uri sau medii cu 

temperaturi extreme. Oferă 

combinaţia perfectă de consum 

redus de energie şi o foarte bună 

calitate a luminii 

Corpuri de iluminat pentru 

frigidere și congelatoare, în care se 
păstrează substanțe optice 

Corpurile de iluminat Greentek 

emit lumină clară, strălucitoare, 

care creează vitrine de alimente 

atractive, pentru toate tipurile de 

congelatoare și frigidere, inclusiv 

în zonele frigorifice cu acces pentru 

persoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greentek.eu/products#catalogue-9
https://www.greentek.eu/products#catalogue-12
https://www.greentek.eu/products#catalogue-12
https://www.greentek.eu/products#catalogue-13
https://www.greentek.eu/products#catalogue-13
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Anexa 1.2.  
Exemple de Scule, Dispozitive, Verificatoare, Accesorii specifice, pentru aparatura specifică de optică 

medicală, utilizată de “Tehnicianul optometrist” [194, 195] 

 

    

Trusă completă de 

lentile, plan concave, 
planconvexe, 

biconcave, biconvexe 

Trusă de componente 
mecanice, pentru 

aparatura optică 

(monturi, diafragme, 
tuburi mecanice) 

Trusă cu dublete de lentile 
acromatice, pentru 

eliminarea aberației 

sferice și a aberației 
cromatice 

Casete pentru pentru 

depoztare diferite 

dispozitive optice 

    
Lentile Plan-convexe Lentile Plan-concave Lentile Bi-convexe Lentile Bi-concave 

    

Oglinzi cu cu bandă 

dielectrică sau 

metalică sau cu linie 
Laser sau ultrarapide 

Grătare optice de 

difracție 

Lentile  cilindrice  și 

montură 

Ferestre optice (material 

plat, transparent) 

folosite la diferite 

aparate, care permite 
luminii să intre într-un 

instrument 

    
Prisme optice, care 

folosesc suprafețe 

plane cu un unghi între 

ele pentu refracție 

Despățitoare de oglinzi, 

cubice, plate etc. 

Oglinzi optice, conice și 

parabolice 

Oglinzi optice, 

parabolice și concave 

    
Oglindă eliptică și 

pătrată 
Filtre spațiale Lentile asferice Suport de lentile 

    

Atenuator Laser pentru 

distanțare 

Șabloane (demolesns) 

rame 

Lampă frontală ORL cu 

polarizatoare optice 

lineare, cu calcit, fibre 
optice, cuarț etc. 

Trusă cu seturi diferite 

filtre optice, neutre, 

colorate, absorbante, 
fluorescente etc. 
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Lampă frontală ORL cu 

oglindă cu diametru 
100mm și transformator 

(GIMA) 

Lentile obiectiv pentru 
microscoape 

Punte nazală Kind 

Pernițe (plachete, 

plăcuțe) universale de 
nas din silicon de 

calitate, confortabile 

    

Brațe rame ochelari Terminale rame ochelari Flexuri rame ochelari 
Cutie șuruburi diverse 
pentru monatre rame 

    

Încălzitor rame ochelari Aparat de încălzit rame Aparat de încălzit rame 

Cutii cu piulițe, capse, 

șaibe și căpăcele montaj 
ochelari 

    
Ciocan pentru nituire 

rame ochelari 
Nicovală 

Fierăstrău pentru 

plastic 

Ciocan pentru nituire 

rame ochelari 

    

Cutie pernițe plastic sau 

silicon 

Șubler digital electronic, 

pentru verificatre 
grosime si diametru 

Micromtru digital, 

pentru verificare 
grosime și diametru 

Sisteme optice ca 

izolatori, pentru 
aparatură optică 

    

Șubler digital electronic, 

pentru verificare grosime 

si diametrul capului 

Micromtru digital, 

pentru verificare 
grosime și diametruL 

capului 

Șabloane pentru 

determinarea 
unghiurilor de față, 

măsurarea nasului, 

pentru evaluarea 

decupării pentru nas la 
monturii ochelari 

Șablon pentru razele de 

curbură, perechi: convex 
și concav cu aceeași rază 

de curbură 
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Dispozitiv de rodat, 

pentru raze de 
curbură 

Pupilometru manual Perimetru computerizat 
Mașină manuală de 

găurit, ergonomică 

    
Cadru universal cu 

punte și plăcuțe de 
nas, 4 lentile de 

încercare  

(Ø 38mm). PD\; 48 - 
80 mm. Lungime și 

înclinație tâmplă, 

înălțime și înclinare a 
podului, reglabilă 

Cadru lentile de încercare 

cu diametrul de 38 mm. 

PD: 46 - 80mm. Înălțimea 
și înclinarea reglabilei 

podului. Material 

dermatologic. Vârfuri duble 
flexibile pentru tâmplă , 

potrivire perfectă 

Cadru universal de încercare 
– capacitate de până la 8 

lentile de încercare  

(Ø 38mm) 

Fixare ventuză pe 

lentile, înainte de 
șlefuire. 1. Blocant 

de lentile, 2.tampon 

adeziv, 3. Folia 
antitorsiune, 4. 

Folie de protecție 

(partea din spate a 
obiectivului) 

    

Ventuze 
Sistem auxiliar de blocare 

lentile 

Sistem pentru măsurarea 

lungime braț ochelari 

Sistem de blocare la 

mașina de găurit 

    
Verificator / Mașină 

de testat lentilă 

multifuncțională 

Verificator/Mașină de 
centrare a lentilelor 

Fir de nailon transparent , 
montare lentil în rame 

Sistem de găurire și 
blocare lentile 

    
Set de instrumente cu 

balama arc, montare 

ochelari, clește pentru 
balama cu arc, care 

prinde ochi balama 

Carte, pentru Test culoare, 

Genuine Oculus, marca 
Matsubara, pentru copii 

Carte, pentru Test culoare, 
Genuine Oculus , marca 

Ishihara Oculus, 

cu 14 diagrame 

Scule pentru arcul 

balamalei, montare 
ochelari 

    

Cap de prindere 
Bara de testare (lemn) a 

puterIi lentilei 

Bara de testare  (lemn, 

plastic)a puterIi lentilei 

Bară de testare 
(lemn) 

a puterii lentilei 
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Sortiment alezoare 

cu 5 fețe, de calitate 
superioară fără mâner, cu 

arbore și cu suport 

Sortiment de instrumente 

mici, pentru rame 

freză de diamante, polizor 
de diamante, freze turbo, 

freze cu caneluri, roată de 

tăiere, mandrină etc. 

Instrument de scoatere 
a manșoanelor pentru 

rame fără margini, 

cadrele cu pini  
1.4 și 1.8 și standard 

Instrument de 

măsurare pentru 
găuri  la lentile, cu 6 

vârfuri rotunjite (1,0, 

1,2, 1,3, 1,4, 1,5 și 
1,6 mm), cu o 

manipulare ușoară 

    
Pensetă unghiulară cu  vârf 
pentru a prinde cu ușurință 

tampoanele nasului și 

șuruburile balamalei  greu 
accesibile 

ensetă încrucișată, pentru 

a începe rotirea șurubului 

în filet 

Suport cu șurub, 
mecanism de blocare, 

menținere strânsă a 

șurubului la montare 
pe o balama cu arc 

Set pile diamantate și 

speciale pentru 
șlefuit lentile de 

sticlă și de plastic 

    
Set șurubelnițe pentru 

ochelari 
Pensete 

Trusă pensete pentru 

ochelari 

Trusă clește pentru 

rame cu capse 

    

Set burghie pentru sticlă Trusă șurubelnițe Trusă cale de blocare Set tarozi și filiere 

    

Trusă de cale plan paralele, 

pentru verificarae 

șublerelor 

Suport pentru scule din 

plastic pentru clești 

șurubelnițe, lame 
schimbabile, tampoane 

Trusă de chei pentru 

ochelari și mașinile 

Trusă cap de cale de 

unghi , cu verificarea 
prin metoda directă a 

unghiurilor, sau 

gradarea aparatelor 

şi a scalelor 
goniometrice 

    
Set Calibre cu  inel filetate 

“Nu trece” 

Set Calibre cu  inel filetate 

“Trece” 

Set Prisme de reazem, 

paralele 
Set Calibre tampon 

 

 

 



323 

 

    

Set Calibre potcoavă 
Calibre - capse 

reglabile 

Calibru pentru conuri de 

instrumente 

Calibre filetate metalice, 

cap rotund, mâner din 
lemn 

    

Consumabile de laborator 
cu fibră optică 

Accesorii pentru 
imagistică 

Clește de susținere, cu 
fălci de plastic 

Clește plat pentru nas, 

semicirculare, o maxilară 
rotundă, o maxilară 

semicirculară 

    
Clește de înclinare – 
conică, pentru a regla 

balamalele metalice, o 

parte cu fălci de nailon, 
maxilar conic:  

Ø 6: 1,5 mm 

Clește de înclinare – 

cilindrică, la rame de 
nailon, cilindrice foarte 

subțiri, pin metalic, 

fălci acoperite cu nailon 

Clește pentru formă 
oculare din fir de nailon, 

reglare pod. O maxilară 

de plastic (19 mm), o 
maxilară de plastic 

(7 mm) 

Clește pentru formă 

oculare din fir de nailon, 

24 mm, cu fălci din 
plastic, versiune mare 

    
Clește montare și reglare 
tamponi pentru nas, se 

evita atingerea 

obiectivului în timpul 
montării 

Clește Trident îndoire, 
reglare a materialelor 

mai moi. Știft conic 

amortizat cu tub de 
contracție 

Clește plat pentru nas - 

foarte lungi și subțiri, 

fălci interioare plate 

Clește reglare tampon 

plăcuțe pentru nas 
înșurubabile, fără atinge 

în timpul montării 

    

Clește rotund pentru nas 

fălci rotunde 

Clește pentru nas plat 

5 mm. Lățime de 5 mm 
la vârf 

Clește Trident 

pentru reglare precisă și 
ușoară poduri flixibile 

Clește plate pentru nas, 

fălci semicirculare 

    

Cutter / tăietor cu șurub, 

tăiere șuruburi de argint 

și alamă pe cadre fără 
margini 

Cutter /tăietor frontal la 

manșoane plastic, 
forma îngustă a 

fălcilor,muchiile 

tăietoare subțiri 

Cutter /tăietor lateral 

pentru plastic, tăierea 
căptușelii din nailon 

lângă o gaură forată, cu 

forma îngustă a fălcilor 

Clește de presare, în 

protecția de plastic, rame 

fără margini, canelură 
verticală/orizontală 
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Clește de presare cu 

inel O, protecțile de 
plastic pe rame fără 

margini, cu canelură 

verticală și orizontală 

Clește de presare cu 

basculă echilibrare unghiu, 
protecții de plastic, rame 

fără margini, canelură 

verticală / orizontală 

Clește de presare, fălci 

rotative,  verticale și ace 
orizontale scoate 

manșoane din plastic din  

cadrele fără margini 

Clește speciale pentru 

rame fără șurub, 
cu două crestături pentru 

demontarea ușoară a 

cadrelor fără șurub 

    
Clește de reglare cadru 

fără margini, aliniere 

ochelarilfără margini, și 
strângerea șuruburilor 

Clește de fixare balamalei 

sau de înclinare, două 

indentări concave, gură 
paralelă 

Clește de reglare a 

balamalelor, pentru a 

îndoi și regla cu 
ușurință rostul de rulare 

Clește reglare templu,  

maxilar de plastic cu trei 

caneluri diferite, maxilar 
cu trei curbe diferite 

    
Clește de reglare 

templu, fălci  din 
plastic, convexă/ 

concavă, cu cruciulițe 

verticale față de curbe 

Aliniere lentile 32 mm, cu 

fălci lungi cu capete 

drepte, discuri de cauciuc 
perforate, antiderapante 

liniere lentile 20 mm, 

cu două discuri Ø 20 

mm, arc pe mâner, 
pentru rame mici 

Clește de reglare a 
balamalelor 

Lățimea gurii: 1,5 mm 

    
Clește de tăiere, cu fălci 

schimbabile, inclusiv 

fălci de înlocuire 

Ștampilă pentru: 

(a) clești de marcare;  

(b) pentru CLAVULUS  

Clește de deblocare bloc 

de lentile pentru NIDEK, 

Mini și Cupa P 

Clește de marcare, pentru 

marcarea, la cerere a 

cadrelor de ochelari 

    
Clește de deblocare, 

îndepărtarea ușoară a 

blocurilor de lentile din 
plastic sau silicon, 

aplicarea pe verticală 

Cutter /tăietor lateral, 
îmbinare dublă și lame de 

tăiere metal dur, pentru 

șuruburide sârmă și oțel 

Cutter /tăietor frontal 

cu articulație dublă, 

lame de tăiere teșite,  
pentru sârmă dură și 

pentru șuruburi din oțel 

Cutter / taietor frontal, cu 

lame de tăiere a metalului 

dur, introduse, pentru 
șuruburi din oțel 

inoxidabil până la 1,4 mm 

    
Cutter /tăietor lateral, 

cu lame de tăiere metal 

dur introduse, pentru 

șuruburi din oțel 
inoxidabil până la 1,4 

mm 

Cutter /tăietor lateral,  

lame de tăiere teșite,  

pentru sârmă dură - nu 
oțel  inoxidabil sau titan 

Cutter /tăietor lateral, 

pentru șuruburi din oțel 
până la maximum 1,6 

mm, protecție de 

prindere din plastic 

Cutter /tăietor lateral, 
pentru șuruburi din oțel și 

titan până la 1,4 mm 
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Cutter/tăietor lateral, 
suprafață de tăiere 

extrem de fină și 

ascuțită, pentru șuruburi 
din titan și oțel până la 

max. 1,2 mm 

Instrument care 

funcționează ca șurub de 
piuliță și tăietor de 

șuruburi într-o singură 

unealtă 

Suport pentru lere, ƒ din 

plastic rezistent,  ƒ  

cu șina arcuită din oțel, 
cu întăritură 

Șurubelniță B&S 

(Basic& Special) din 

seria Basic - pentru lame 
Phillips și fante 

    

Șurubelniță cu 

depozitare lamă 

Șurubelniță proiectată de 
B&S - pentru lame 

Phillips și fante 

Set clește ochelari 
Suport cu clește de 

ochelari 

    

Creioane pentru trasare 
Set intrumente tehnice 
pentru optica medicală 

Ochelari pentru mărire, 
cu lupă microscopică 

Trusă pentru trasare 
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Anexa 3.1. 
Exemple de echipamentele adecvate pentru curățarea aparaturii specifice de optică medicală, utilizată 

de “Tehnicianul optometrist” [194, 195] 
 

    

Mănuși de cameră 

curată, fără pulbere 

“Pătuțuri-deget ” , 
mănuși pentru deget 

“pătuțuri”  pe discuri 

Tampoane de curățare cu 
vârf  de bumbac, non-

abrazive 

Șervețele optice, 
pentru suprafețe optice 

delicate 

    
Hârtie de țesut  special 

pentru lentile, non-

abrazivă 

Microfibră optică, 

moale și subțire,  non-

abraziv 

Suflante fără praf, 

cu bec optic 

Dispozitiv de verificare  

zgârieturi, tip lupă 

    

Lupă, verificare 
zgârieturi 

Material pentru 

stabilizarea ramelor fără 

margini 

Halat de laborator Mască de față și capelină 

    
Trusă optică: Lichid 

optic antistatic , pix de 

curățare  (3 in 1), perie  
cu două vârfuri de 

curățare,  hârtie optică, 

bețișoare optice , cârpă 

microfibră, perie 
optică, perle 

fotografice cu filtru , 

filtru cu două camere, 
pix curățare optică 

Pensulă din păr de 

cămilă, curățare 

dispozitive optice, 
cu vârf  interschimbabil. 

Obiectivele lentilelor 

telescopice, ocularele 

microscopice, vizoarele, 
lentilele de filmare - 

toată optica va fi 

impecabilă cu stiloul -pix 
de curățare 

Kituri de curățare cu 

polimeri optici. Nu lasă 

reziduuri în urmă, pentru 

suprafețele netede sau 
aspre, protejează optica 

în timpul expedierii sau 

depozitării, nu  zgârie, 
nu deteriorează optică 

Perie retractabilă 
specială,  cu un capăt al 

stiloului injector se 

șterge praful și se 

îndepărtează petele grase 
cu vârful moale de la 

celălalt capat 

    
Perie - Pix pentru 

curățare optică 

Flacoane de spălare și 

picurare 

Dozatoare pentru alcool 

și apă  deionizată 
Spray antiaburire 
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Masa de lucru, cu 

ustensile  de curățare 
Corp de iluminat,  
Bec clasic (40 W) 

Corp de iluminat,  
Led clasic 

Corp de iluminat,  
Led inteligent  

    
Corp de iluminat,  

Lumină spot, laterală 

Corp de iluminat,  

Flash 

Corp de iluminat,  

Lanternă 

Corp de iluminat,  

Fibră  optică 

    
Corp de iluminat, cu 

lumină focalizată 

Set pensete pentru 

curățare optică 

Foarfece pentru curățare 

optică 

Bandă pentru curățarea 

mufei frontale a  fibrelor 

optice SP-OC500 

    
Dispozitiv pentru 

manipularea opticii de 

precizie 

Purificator spray cu aer 

comprimat, sau gaz inert, 

nu lasă urme, 
neinflamabil 

Coș cu temporizator 

oprire automată, timp  

prestabilit, pentru rame 
de ochelari 

Rezervor detașabil cu  

coș cu temporizator, 

pentru rame de ochelari 

    
Hemostat, pentru 

micro-optică 
Set pentru spălarea 

ochelarilor 
Soluție de curățare optică Baie pentru curățarea cu 

ultrasunete  

    
Perie cu microfibră 

pentru șters ochelari 

Set de perii pentru șters 

aparatură optică 

Curățare suprafăță  ecran 

optic, cu vârf de carbon 

Dispozitiv pentru 

obținere zăpadă 
carbonică (CO2 solid) 
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Anexa 3.2. 
Exemple de simboluri pentru echipamente, accesorii, componente, piese de schimb, stocare date, de la 

aparatura specifică din optică medicală, utilizată de “Tehnicianul optometrist” [115, 116] 

 

     
Termometru de 

cameră 

Limită de 

temperaturi 

Limită inferioară 

de temperatură 

Limită superioară 

de temperatură 

Temperatură îngheț  

(a) și fierbere (b) 

     
Simbol pentru  

umiditate 

Simbol pentru  

umiditate 

Simbol pentru  

umiditate 

Limită inferioară 

de umiditate 

Limită  superioară 

de umiditate 

     
Simbol pentru 

presiune 
Barometru 

Manometru pentru 

vid 
Termohigrometru 

Vas de aspirație 

și vidare 

     

Lumină naturală Ventilație naturală Ventilație naturală 
Lumină, ventilație 

naturală 
Lumină 

Artificială 

     
A se feri de razele 

soarelui 

A se feri de 

radioactivitate 

Substanțe 

periculoase 
Risc de accidente 

Suprafață 

Fierbinte 

     

A se păstra uscat Fragil 
Pericol pentru 

sanatate 
Neinflamabil Inflamabil 

     
Instalație 

sub tensiune 

Pericol când 

este umiditate 

Instrucțiuni 

de utilizare 
Radiație Laser 

Radiații 

neionizante 
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Set antimocrobian Silicagel 
Cauciuc natural  

(Latex) 
Nu conține 

cauciuc natural 
Siguranță 

     
Deșeuri electrice și 

electronice 

Pământ de  

protecție 
Împământare 

Echipament  de 

conectare 

Marcă clasificare a 

logo-ului  TUV 

     
Aparat cu un 

singur bec 

Aparat cu becuri 

simultane 

Data expirare 

termen  utilizare 

Aparat cu becuri 

alternative 

Iluminare 

Proiecție 

  
  

 

Aparart cu Flash 

automat 

Aparart cu Flash 

manual 

Scule, dispozitive 

verificatoare 
Ștecher Curent direct 

  
   

Ampermetru Voltmetru Curent alternativ Comutator deschis Comutator închis 

 
  

  

Localizare  

importator 
Țară producător Producător 

Autorizare în 

catalog UE 
Codul lotului 

  
   

Număr catalog 
Instrucțiuni de 

consultat 

Inteligență 

artificială 
Ochelari medicali 

Casetă pentru 

lentile obiectiv 

  
   

Transfer la altă 

unitate 

Aparat/echipa- 

ment medical 
A nu se refolosi Ambalaj deteriorat Reambalare 
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Epiproiector Lensmetru Interferometru Microscop Sferometru 

     

Oftalmoscop Retinofot Stereomicroscop 
Autorefracto- 
keratometru 

Sinoptofor 

     

Lupă Lunetă Refractometru Foropter Telescop 

  
 

  
Aparat 

diagnosticare 
Rame de încercare 

Dispozitiv unic de 

identificare 
Microscop cu Laser 

Aparatură modelare 

3D 

 
   

 
Aparat corectare 

vedere, cu Laser 
Lentile astigmatism Lentile miopie Lentile prezbitism 

Ochelari ochi 

sănătoși 

 
 

 
 

 
Diagramă 

verificare  vedere 

Picături pentru 

ochi iritați 

Obturator 

aparatură 

Picături  pentru 

ochi iritați 

Diagramă 

verificare  vedere 
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Anexa 3.3. 
Exemple de modele de ambalaje pentru aparatură specifică de optică medicală, utilizată de 

“Tehnicianul optometrist” [171, 194, 195] 
 

    

Epiproiector Lensmetru Lensmetru Interferometru 

    

Interferometru Interferometru Interferometru Sferometru 

    

Sferometru Microscop Microscop Microscop  

    

Oftalmoscop Oftalmoscop Oftalmoscop Sinoptofor 

    

Stereomicroscop Stereomicroscop Autorefractokeratometru Autorefractokeratometru 

    

Retinofot Retinofot Lunetă Lunetă 

    

Lunetă Telescop Telescop Telescop 
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Anexa 4.1. 
Exemple de defecte generale, cauzele care le produc și modul de remediere a defectelor, la mașini și 

echipamente specifice, de optică medicală, utilizate de “Tehnicanul optometerist” [29, 119, 175, 175] 

 

 

Nr.crt. Defecte  Cauze Variante de remedietre 

1 
Defectarea suprafețelor 
pieselor aflate în 

contact 

Îgnorarea formei și condițiilor 

de contact  

Se oprește mașina echipamentul , se 
verifică, se remediază sau se 

înlocuiesc piesele 

2 

Zgomot, vibrație și 

încălzire a 
mecanismelor mașinii 

sau echipamentului 

Perturbarea etanșeității 
conexiunilor mecanismelor 

Se echilibrează piesele rotative 
Se înlocuiește garnitura  

Se finisează suprafeţele, dacă este 

cazul 

Se lubrifiază dacă este necesar 

3 

Se aude un zgomot 

continuu la echipament, 

mașină 

Este introdus un filtru opțional  

în locul altui mod de 

funcționare 

Se va selecta de fiecare dată modul 
de funcționare corespunzător 

4 
Imprimanta nu 

funcționează corect 

Nu este conectată la priză Se verifică și se conectează la priză 

Nu este alimentată cu hârtie Se va face încărcarea hârtie 

Blocajul hârtiei în imprimantă Se consultă instrucțiunile necesate 

Nu este alimentată cu tuș Se înlocuiește cartușul 

Nu printează rezultatele 
Se va selecta în configurarea 
tipărire 

Capacul imprimantei deschis Se închide capacul imprimantei 

Imprimanta s-a încălzit Se lasă un timp să se răcească 

5 
Mașina, echipamentul 
specific nu pornește 

Cablul nu este conecat la priză Se conectează la priză 

Cablul este deteriorat Se înlocuiește 

Siguranța este defectă, arsă, 

topită 
Se înlocuiește siguranța 

6 
Camera video nu 

funcționează corect 

Se aude un sunet de 
avertizare, pentru a avertiza o 

o operație greșită 

Se corelează unghiul imaginii de pe 
camera principală cu cel din camera 

video 

Manipulare incorectă a 

butonului de selectare a 
unghiului imaginii 

Se reglează unghiurile de imagine 

ale camerei principale și camerei 
video 

7 
Lampa blițului camerei 

foto nu funcționează 

Lampa de bliț nu este corect 

fixată 

Se remediază prin fixarea corectă în 

locașul acesteia 

Lampa flash este blurată - se 
estompează în alb 

Se înlocuiește lampa 

Siguranța are culoarea maron Se înlocuiește siguranța 

8 
Monitul LCD nu 

funcționează 

Mod greșit de selectare a 

culorii de dilatație sau 
fluoresceinei utilizate 

Se va pune o nouă siguranță și se 

trece la modul corespunzător de 
selectare 

Comutatorul monitorului LCD 

nu este selecat pentru intrarea 

la video 

Se va efectua conectarea 

Butonul unghiului de imagine 
este greșit poziționat și fixat 

Se va alinia butonul unghiului 

imaginii cu o poziție 

corespunzătoare 

Lampa de observare stinsă 
Se va verifica lampa de observare, 
să fie aprinsă 

9 
Nu se observă nimic 

prin ocular - vizor 

Nu este selectat un mod 

corespunzător de observare 

Se va trece la mod corespunzător de 

observare corespunzător 
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Este selectat și un mod de 

monitorizare LCD 

Se va anula modul de monitorizare 

LCD 

Butonul unghiului de imagine 

poziționat greșit și fixat 

Se va alinia butonul unghiului 

imaginii cu o poziție 
corespunzătoare 

10 

Nu apar linii luminoase 

pentru focalizare 
detecție / spot luminos 

pentru alinierea poziției 

de detecție 

Camera opține necesară este 

setată greșit  

Se ajustează corect camera 

aparatului pe opțiunea necesară 

Comutatorul “Pornit/Oprit”,  

selectat pe “Oprit” 

Se conectează comutatorul pe 

“Pornit” 

11 

Lampa de fixare pentru 

fotografiere, de 

exemplu, nu 

funcționează 

Este selectată și o altă opțiune 

la cameră 

Se oprește comutatorul de selectare 
al camerei și se selectaeză numai 

prima opțiune, pentru a nu se 

detecta punctele luminoase 

Este inserată și o lentilă 
dioptrică  

Se comută întrerupătorul  
“Selectare o altă cameră” la 

“Oprit”. Când se introduc lentile 

dioptrice, va fi întreruptă și 
luminozitatea liniei de focalizare 

12 
Lumina de fixare 

externă nu este pornită 

Fixare necorespunzătoare a 

lămpii, de exemplu, pentru 

fotografiere  

Se selectaeză un mod fixarea 

externă a lămpii 

Fixare necorespunzătoare 
Se fixează manual lampa în partea 

indicată 

Pinul a ieșit din locașul de 

fixare 
Se introduce complet mufa pin 

13 

Lentila obiectiv are 

imagine incorectă sau 
distorsionată 

Praf sau murdărie 

Se curăță cu o perie moale  

Se curăță cu cărpă moale de 

bumbac și soluție de curățat 

O umbră în jurul ochiului sau 

obiectului examinat 

Se reglează lentila obiectiv pentru a 

nu fi prea departe de ochiul sau 

obiectul examinat 

O imagine albiciaosă în jurul 
ochiului su obiectului 

examinat 

Se reglează lentila obiectiv pentru a 
nu fi prea aproape de ochiul sau 

obiectul examinat 

Mai multe pete întunecate pe 

imagine 

Se contactează o firmă specializată 

de reparații, deoarece este praf în 
camera foto 

Focalizarea este blocată Se setează focalizarea 

14 
Lumina spotului nu este 

corespunzătoare  

Diafragma sau filtrul nu sunt 

în poziția corectă 
Se vor fixa pe poziție necesară 

15 Siguranța este topită 
Nu s-a utilizat o siguanță cu 

specificație corectă 

Se înlocuiește siguranța conform 

specificației 

16 Becul nu funcționează  

Butonul nu a fost apăsat sau 

nu a fost rotit 

Se apăsă butonul sau se rotește în 

sensul acelor de ceasornic 

Becul est ars Se înlocuiește becul 

Conexiunea ștecher - priză nu 

este făcută 
Se fixează ștecherul în priză 

Capacul posterior al becului 
nu este fixat 

Se închide capacul din spate și se 
fixează șurubul 

17 Becul pâlpâie 
Becul nu este montat corect  

Se montează corect becul în funcție 

de tipul acestuia 

Lampa este uzată Se înlocuiește lampa/becul 

18 
Luminozitate insufici-

entă  

Capacitatea bateriei este 

insuficientă 
Se încarcă bateria sau se înlocuieşte 



334 

 

Becul este uzat Se înlocuiește becul 

S-a folosit un bec greșit Se va schimba becul 

Tensiunea de intrare este prea 

mică 

Se va reglea tensiunea de 

alimentare 

Butonul de control al luminii 

nu este în poziție corectă 

Se rotește butonul în sensul acelor 

de ceasornic 

Selecție incorectă a filtrului  Se selectează corect filtrul 

Lentila ocular are praf sau  
este pătată 

Se curăță lentila ocular, 
corespunzător 

19 

Imaginea țintei nu poate 
fi văzută, chiar dacă 

echipamentul este 

conectat la curent  

Baterie aproape epuizată Se înlocuiește bateria 

Adaptorul AC (când se 

folosește adaptor de curent 
alternativ) nu este conectat 

corect 

Se conectează adaptorul AC corect. 

Lampa se stinge în 5 minute, 

dacă se folosește baterie 
uscată 

Se va schimba lampa 

Butonul de alimentare cu 

dioptrii nu este aproape de 
centrul optic (fără lentilă). 

Se corectează distanța 

Butonul de alimentare cu 

dioptrii nu este departe de 

puterea de refracție a 
obiectivului când se  măsoară 

centrul optic (cu lentilă). 

Se corectează înclinarea 

Compensatorul de lentile 

prismatice nu este conectat 
(lensmetru) 

Se va pune compensatorul 

prismatic în funcțiune 

20 
Centrele țintă și scală  
sunt deplasate  

Lentilele obiectiv sunt setate 

incorect 
Se setează corect setul de lentile 

Compensatorul prismei nu 
este în poziție centrată-prismă. 

Se asigură și compensatorul prismei 
să fie în poziție centrată 

Centrul țintei nu se mișcă 

rotind roata axei 
Se va efectua reglarea poziției ținte 

21 

Pe ecranul 

echipamentului nu 
apare niciun mesaj 

Eroare de măsurare 

Se îndepărtează obstrucția de pe 
calea optică 

Se reglează contrastul 

Se verifică modul de funcționare, 
apăsând orice buton suplimetar 

Se verifică siguranța 

Se verifică priza la curent 

21 

Eroare apărută pe 

panoul indicator al 
echipamentului  

Întrerupătorul folosit în mod 

repetat pe “Pornit/Oprit” 

Se așteptă circa 10 secunde după 

fiecare utilizare a întrerupătorului 

Intervalul de măsurare a fost 

depășit, dacă se introduc 

împreună lentile SPH sferice 
(miopie și prezbitism) CYL 

cilindrice (astigmatism) cu 

depășirea unghiului 

astigmatismului AXIS 

Se corectează intervalul de 
măsurare, prin introducerea 

separată a lentilelor 

Fascicul de lumină 

inconsevent al camerei 
Se încearcă din nou 

Anormalitatea pieselor 

electronice de pe placa de 
control, culoare modificată 

Se înlocuiește placa de control la 

serviciul de reparații-intervenții, 
specializate 
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22 

Eroare EEPROM = 

 “Memorie de citire 

programabilă ștearsă 
electric”, numai pentru 

citire 

Anormalitatea memoriei 
Se corectează la serviciul de 

reparații-intervenții, specializate 

23 
Eroare senzorului  

echipamentului 

Anormalitate în funcționarea 

senzorului 

Se verifică și se înlocuiește la 

serviciul de reparații-intervenții, 
specializate 

24 

Eroare la unitățile 

motorașelor de 

asigurare a ventilării 

Suprasolicitarea motorașelor 

Se verifică și se înlocuiește la 

serviciul de reparații-intervenții, 

specializate 

25 

Ceasul temporizor de 

numărare, al 

echipamentului nu are 
sunet 

Temporizorul este selectat pe 

“Oprit” 
Se va seta pe “Pornit” 

26 Ceas / dată incorectă 
Setările în configuarae 

incorecte 
Se modifică setările în configurare 

27 
Echipamentul se 
blochează 

S-au suprapus unele comenzi 
simultane 

Se apăsă butonul de resetare 

28 
Erori ale valorilor de 

calibrare  
Datele de calibrare incorecte Se vor actualiza datele de calibrare  

29 

CALCULATORUL  

nu funcționează deși 

este în priză 

Siguranță /condensator 

priză/conductor defecte 
Secvența “Start-Up” selectată 

greșit 

Se verifică, se înlocuiesc: siguranță, 
condensator, priză, conductor 

defecte. 

Se remediază prin schimbarea 

secvenței de “Start-Up” din Bios 

30 
Tastatura nu 
functionează 

Întreruperea cablului de 

legătură dintre tastatură și 

unitatea centrală 

Se va schimba intregul ansamblu 
tastatură-cablu 

31 
Calculatorul își uită 

setările 

Epuizarea totală sau parțială a 

bateriei electrice existente pe 

placa de bază 

Se schimbă bateria de către 

serviciul de reparații-intervenții, 

specializate 

32 
Sertarul CDROM-ului 

nu se deschide  

Uzura acumulată în timp 

a unităților de citire optică  

Se actionează butonul “Deschis” 
sau se dă comanda din windows 

pentru a deschide sertarul, apoi se 

lovește ușor partea din față a 

unităţii de citire 

Se introduce o bucată de metal prin 

orificiul destinat scoaterii de 

urgență localizat în partea frontală a 
unității în cauză 

33 
Nu se poate intra pe altă 
partiție 

Apare după o instalare nouă a 
sistemului de operare 

Se formatează partițiile din XP. Se 

face click dreapta pe partiția 

respectivă și se aplică “format” 

34 

Indicatorul unității de 

încărcare a 

echipamnetului nu este 

activat  

Comutatorul unității de 

încărcare este pe poziția 

“Oprit” 

Se pune comutatorul pe poziție 
“Pornit” 

Siguranța este topită Se înlocuiește siguranța 

35 

Divizorul de fascicul  

are perturbații de 

interferență 

Este cu praf sau pete de 
grăsime de pe mâini 

Se curăță cu atenție 

36 
Placa de bază nu 
funcționează 

Piese arse sau distruse 
Se va remedia la unitatea de 
“Service” 

37 
Ventilatoare produc 

zgomot 

Uzura, evaporarea grăsimii pe 

rulmenții ventilatorului; 

Curățare sistem de răcire. 

Recondiţionarea ventilatoarelor 
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Înfundarea grilelor 

radiatorului cu praf; 

Viteza ventilatorului este 
setată incorect la maxim; 

Cooler chinezesc ieftin fără 

nume  

care produc zgomot. 

Înlocuire ventilatoarelor 

nefuncționale 
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Anexa 4.2. 
Exemple de accesorii utilizate în procesul de remediere defecte / reparații, la unitățile de “Service”, 

pentru aparatura specifică de optică medicală, utilizată de “Tehnicianul optometrist” [119, 175, 176] 

 

    
Aparat pentru măsurare 

vibrații 
Seringă pentru schimb 

de fluide 
Pistol de silicon 

Lampă de inspecție 
articulații  mașini 

    

Stabilizator de tensiune 
Unitate de alimentare 

neîntrerupă (UPS) 
UPS cu stabilizator de 

tensiune 
Termometru 

    
Lampă flexibilă de 

control defecte 

Senzor pentru 

temperatură 

Senzor pentru fum și 

temperatură 

Senzor de fum și 

încendiu 

    
Dispozitiv de măsurare 

a distanței cu laser 

Aparat de măsuarare a 

parametrilor de rețea 

Polariscop, studiul 

polarizarii luminii 

Lupă binoculară cu 

ochelari 

    
Dinametru, măsurarae 

diametru la obiective 

optice 

Higrometru, 

măsurare umidității 

Unitate de găurire 

manuală cu transformator 

Unitate de găurire și 

frezare, manuală cu 

transformator 

 
   

Micrometru digital Cablu transmie date Comparator Șubler digital 

    
Osciloscop șI 

multimetru de testare 

diode 

Multimetru,  măsurare 
tensiune, curent 

Condensatoare Trusă lentile 
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Set lampă cu fantă Tranzistori Diode Nivelă laser 

    
Colector de praf la 
mașina de găurit 

Rezistențe electrice 
Set profesional șlefuire și 

polisare 
Set de perii rotative 

pentru mașini de găurit 

    
Set cap surubelnițe, 

cu șurubelniță 
Trusă chei tubulare 

Set de clește pentru 

prinderea furtunurilor 
Trusă pile 

    
Trusă chei 

interschimbabile 
Set burghie  sferice Trusă burghie Set burghie elicoidale 

    
Set discuri abrazive, 

autoadezive 
Set discuri diamantate Freze diamantate 

Clește dezizolat fire 

electrice 

    

Sistem de 

lustruit/polisat lentile 
Sitem de gravat lentile 

Cheie reglabilă pentru 

filtru de ulei și de aer 

Trusă curațare obiectiv 
optic (cîrpă, perie, 

burduf, detergent) 

    

Curățător ochelari 
Centrometru 

pupilometru 

Pupilometru și tampon de 

rezervă 
Perimetru computerizat 

    
Autorefractometru 
binocular manual 

Lichid frezare Spray ungere Lichid de răcire 

 



339 

 

Bibliografie 

 

1. Abeysingh Aditya, 2013. Spherometer, SlideShare Presentation, University of Kelaniya, Sri 

Lanca (12 pp).  
2. Abhik Rathod, 2014. Types of maintenance, Engineering Business Technology, Course, School 

of Mechanical and Building Science, VIT-Vellore Institute Tehnology, Vellore, India (12 pp).  

3. Azizul Islam, 2019. Principle of lensometer, SlideShare Presentation, Eye Institute and Hospital 

Mymensingh, Bangladesh, Asia (20 pp). 
4. Amirsolaimani Babak, Peyman Gholam, Schwiegerling Jim, Bablumyan Arkady and 

Peyghambarian Nasser, 2017. A new low-cost, compact, auto-phoropter for refractive 

assessment in developing countries, Scientific Reports - Nature (ISSN: 2045-2322), Vol.7, 
No.13990 (pp.1-7) DOI: 10.1038/s41598-017-14507-5.  

5. Baciu Maria Ernestine, 2016. Keratometrul (oftalmometrul) Javal, Universitatea “Politehnica” 

București (14 pp); https://www.scribd.com/document/349380061/Proiect-Keratometrul-Javal-

docx. 
6. Barbu Daniela Mariana, 2003. Tehnologia de montaj și adaptare ochelari (ISBN: 973-635-131-

9) Editura Universității “Transilvania”, Brașov (150 pp).  

7. Barbu Daniela Mariana, 2011. Tehnologia de montare a unui ochelar, Referat, Universitatea 
“Transilvania”, Brașov (18 pp); https://biblioteca.regielive.ro/referate/optica/tehnologia-de-

montare-a-unui-ochelar-116053.html.   

8. Băcescu Daniel and Cojocaru Dana, 1994. Elemente de proiectare a subansamblurilor optice, 
Îndrumar de proiectare și laborator, Editura Universității “Politehnica” București (220 pp).  

9. Bell Isac, 2016. Cleaning and Storage Procedure for Optics and Objectives, CVI (Central Laser 

Vision), LLC (Limited Liability Company), Albuquerque, New Mexico, United States of 

America  (6 pp).  
10. Bhattacharyya Bijoy and Doloi Biswanath, 2020. Hybrid machining technology, Chapter 6, in 

Modern Machining Technology - Advanced, Hybrid, Micro Machining and Super Finishing 

Technology (ISBN: 978-0-12-812894-7), Academic press, London, United Kingdom, pp.461-
591. 

11. Biloon Frank, 1979. Medical Equipment Service Manual Theory and Maintenance Procedures, 

Journal of Clinical Engineering (ISSN: 0363-8855), Vol.4, No.2, pp.187.  
12. Bodea Marius, 2019. Sudura și procedee conexe (ISBN: 978-606-737-143-70), Editura 

“UTPRESS”, Cluj-Napoca (333 pp).  

13. Bodea Sanda, 2010. Reprezentări grafice inginerești (ISBN: 978-973-53-0144-6), Vol.1, Ediția 

1, Editura “Risoprint”, Cluj - Napoca (324 pp); pdfcoffee.com_sanda-bodea-reprezentari-
grafice-ingineresti-rotated-pdf-free.pdf.   

14. Bodea Sanda and Scurtu Iacob-Liviu, 2016. Geometrie descriptivă și desen tehnic (ISBN: 978-

973-53-1902-1), Editura “Risoprint”, Cluj - Napoca (360 pp). 
15. Bushnell Team, 2019. How to clean binoculars: lens, exterior and interior best practices, 

Bushnell Corporation, California, United States of America (6 pp); 

https://www.bushnell.com/through-the-lens/bu-blog-how-to-clean-binoculars-lens-exterior-and-

interior-best-practices.html. 
16. Bynum Michael H. and Taylor Edward A., 1981. Machinery Repairman 3 6 2. Rate Training 

Nonresident Career Course. Naval Education and Training Command, Training Program 

Development Center, Washington, D.C. United States of America, Report No. NAVEDTRA-
10530-E 681 (661 pp). 

17. Cârstea Viorica, 2011. Curs ințiere, operator mașini-unelte cu comandă numerică, Curriculum 

pentru inițiere operator, Craiova (122 pp).   
18. Cepreaga Cătălina, 2013. Instrumente Optice, SlideShare Presentation, Inspectoratul Școlar 

Constanța (25 pp). 

19. Chakraborty Sanchari, 2018. What is Lensometer? It’s Working, Parts and 5 important Uses, 

Science, “Lambdageeks”, Bangalore, Karnataka, India; https://lambdageeks.com/a-detailed-
overview-on-lensometer-working-uses-parts/. 

20. Chen Shanshan, Cheung Chi Fai, Zhang Feihu, Ho Lai Ting and Zhao Chenyang, 2019. 

Theoretical and experimental investigation of a tool path control strategy for uniform surface 

https://www.nature.com/srep
https://doi.org/10.1038/s41598-017-14507-5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128128947000062
https://www.sciencedirect.com/book/9780128128947/modern-machining-technology
https://journals.lww.com/jcejournal/toc/1979/04000
https://lambdageeks.com/authors/#sanchari-chakraborty
https://lambdageeks.com/category/science/


340 

 

generation in ultra-precision grinding, The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology      (ISSN: 0268-3768), Vol.103, pp.4307-4315. 

21. Cioată Florentin and Munteanu Adriana, 2016. Toleranțe și control dimensional, Suport de curs, 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași (62 pp).  

22. Ciocîrlea-Vasilescu Aurel and Constantin Mariana, 2007. Asamblări mecanice (ISBN: 978-973-

1760-31-5), Editura CD Prees, București (88 pp).   
23. Ciocîrlea-Vasilescu Aurel, Neagu Ion and Constantin Mariana, 2007. Tehnici de măsurare în 

domeniu (ISBN: 978-973-1760-33-9), Editura “CD Prees”, București (112 pp).  

24. Ciocîrlea-Vasilescu Aurel and Constantin Mariana, 2021. Sisteme mecanice. Mentenanta 

sistemelor mecanice. Manual pentru clasa a X-a (ISBN: 978-606-528-077-9). Editura “CD 
Prees”, București (136 pp).  

25. Ciupan Cornel, Pop Emanuela Sorina, Damian Mihai, Miron Borzan Cristina, Steopan Mihai, 

Scurtu Iacob-Liviu Pop Grigore Marian, Popan Alexandru, Curta Razvan, Panc Nicolae and 
Ciupan Mihai, 2019. Îndrumător pentru practica studenților în atelierul mecanic (ISBN: 978-

606-737-418-6), Editura “UTPRESS”, Cluj - Napoca (220 pp). 

26. Corciovă Călin, Andrițoi Doru and Luca Cătălina, 2020. Chapther A Modern Approach for 

Maintenance Prioritization of Medical Equipment, in: IntechOpen Book Series: Emerging Trend 
in the Digital Era, DOI: 10.5772/intechopen. 92706, pp.1-17.  

27. Cordero Ismael, 2013. Verifying the calibration of a manual one-position keratometer, 

Community  Eye Health Journal (ISSN: 0953-6833), Vol.26, No.84, pp.1-77. 
28. Cordero Ismael, 2016. Understanding and caring for the direct ophthalmoscope, Community 

Eye Health Journal (ISSN: 0953-6833), Vol.29. No.93, pp.1-17.  

29. Cozma Radu Ștefan, 2009. C.1. Clasificarea defectelor, Microsoft PowerPoint (4pp); 
https://www.euroqual.pub.ro/wp-content/uploads/C1-Clasificare-defecte.pdf. 

30. Crișa Topolina, 2015. Tipuri de lentile, în: Manual “Lentile pentru ochelari și de contact”, 

Bucucrești (47 pp).  

31. Crișan Nour, Bodea Sanda and Scurtu Iacob-Liviu, 2012. Desen tehnic pentru asamblări în 
proiectare (ISBN: 978-973-53-0920-6), Editura “Risoprint”, Cluj - Napoca (230 pp).  

32. Crîșmaru Ion, 2011. Fișe de Documentare, Modulul 7: Asamblări Mecanice. Clasa A XI-A 

Tehnic (69 pp).  
33. Dănescu Felicia, 1989. Utilajul și tehnologia mecanicii fine și a opticii, Manual pentru casa XI-

a, Editura Didactică și Pedagogică, București (206 pp).  

34. Dodoc Petre, 1989. Calculul şi construcţia aparatelor optice, Editura Didactică și Pedagogică, 

Bucureşti (718 pp).  

35. Dodu Aristide, Butnaru Romen, Visileanu Emilia and Preda Constantin, 2004. Manualul 

inginerului textilist Vol.3 Metrologie textilă și controlul calității materialelor și produselor 

textile (ISBN: 973-8466-85-7), Editura “AGIR” (Asociația Generală a Inginerilor din România, 
Societatea Inginerilor textiliști din România), București (1.565 pp).  

36. Dumitrescu Nicolae, 2007. Metode şi mijloace de testare în optometria oftalmică, Ediția a treia, 

Editura “Printech”, Bucureşti (192 pp).  

37. Dumitrescu Nicolae, 1998. Optometrie funcţională practică, Editura Universitatea “Politehnica” 

Bucureşti (250 pp).  

38. Dumitrescu Nicolae, 2009. Tehnologia de adaptare a ochelarilor, Ediția a doua, Editura 

“Printech”, Bucureşti (282 pp).  

39. Dumitrescu Nicolae and Ionescu Muscel S., 1991. Optica tehnică, Editura Universitatea 

“Politehnica” București (493 pp). 

40. Frumușanu Gabriel, 2008. Utilaje și echipamente pentru prelucrării mecanice, Curs pentru 

Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, Universitatea “Dunarea de Jos”, Galați, Editura 

“Galatiensis” (81 pp), în: Georgescu Constantin, 2009, Toleranţe şi control dimensional, pp.99, 
Curs pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, Universitatea “Dunarea de Jos”, 

Galați, Editura “Galatiensis” (109 pp).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cordero%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4995841/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4995841/
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ADodu%2C+Aristide.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AButnaru%2C+Romen.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AVisileanu%2C+Emilia.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3APreda%2C+Constantin%2C&qt=hot_author


341 

 

41. Ghelmez (Dumitru) Mihaela, 2015. Optica, Breviar, Universitatea “Politehnica” București (107 

pp).  

42. Gorceag Gheorghe, 2020. Proceduri și metode de verificare periodică a dispozitivelor medicale 
care garantează conformitatea parametrilor de performanță și securitate electrică, Conferinţa 

tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 1-3 aprilie 2020, Chișinău, 

Republica Moldova, pp.269-272. 
43. Gordin Stoica Anca, 2014. Întreținerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală, 

Suport de curs, Colegiul UCECOM “Spiru Haret”, Bucureşti (27 pp).  

44. Gordin Stoica Anca, 2014. Optometrie funcţională oftalmică, Suport de curs, Colegiul 

UCECOM “Spiru Haret”, Bucureşti (53 pp).  
45. Goswami Lokhnat, Hatikakoty Arundhati and Baruah Kabita, 2017. Synoptophore and its parts, 

SlideShare Presentations, Ridley College, Ontario, Canada (67 pp).  

46. Grosu Maria, 1985. Utilajul și tehnologia mecanicii fine și a opticii, Manual pentru casa XII-a. 
Editura Didactică și Pedagogică, București (214 pp).  

47. Gruescu Corina, 2009. Optica tehnică, Aplicatii, Editura “Orizonturi Universitare”, Timișoara 

(103 pp). 

48. Gruescu Corina, 2001. Elemente de optică tehnică şi aparate optice. Curs (ISBN: 973-8109-19-
1)  Editura “Orizonturi”, Universitatea “Politehnică”, Timișoara (306 pp). 

49. Hamilton-Maxwell Kirsten and Young Angel, 2015. Ophthalmoscopy OP1201 - Basic Clinical 

Techniques Posterior eye, SlideShare Presentations, Cardiff, United Kingdom (45 pp).  
50. Hamilton-Maxwell Kirsten, 2016. Retinoscopy OP1201 Basic Clinical Techniques Part 1 

Spherical refractive error Dr Kirsten Hamilton-Maxwell – PowerPoint PPT presentation, 

Cardiff, United Kingdon (42 pp).   
51. Harrington Phil, 2017. How to care for your telescope?  Astronomy, Magazine, No.3. pp.54-57; 

https://astronomy.com/magazine/2019/08/how-to-care-for-your-telescope. 

52. Hashimoto Fukuo and Iwashita Hiroto, 2020. The Effect of Grinding Wheel Contact Stiffness on 

Plunge Grinding Cycle, Inventions Journal (ISSN: 2411-5134), Vol.5, No.4, pp.62-89.  
53. Herman Brian, 1998. Fluorescence Microscopy, 2

nd 
edition (ISBN: 100 010 250 5) Taylor & 

Francis, New York (185 pp).  

54. Huang Walter, 2012. Lens power measurement, Yanpei University, China (68 pp); 
https://www.slideshare.net/hmirzaeee/lens-power-measurement. 

55. Iliuță Virgil, 2007. Desen Tehnic, Noțiuni de bază, Editura Universității “Dunarea de Jos”, 

Galați  (91 pp).  
56. Isac Eugenia, 1991, Măsuri electrice și elctronice, Manual pentru clasele X, XI, XII (ISBN:  

973-30- 1665-7), Editura Didactică și Pedagogică, București (111 pp).  

57. Jayawardena Dellabada Batawalage Ayanthi Saranga, 2017. Hospital Equipment Management 

in District Base Hospitals in Kalutara District in Sri Lanka, Biomedical Statistics and 
Informatics (ISSN: 2578-8728), Vol.2, No.1, pp.18-21.  

58. Kwon Ki-Chul, Lim Young-Tae, Kim Nam, Yoo Kwan-Hee, Hong Jong-Myeon and Park Gi-

Chang, 2010. High-Definition 3D Stereoscopic Microscope Display System for Biomedical 
Applications, Journal on Journal Image and Video Processing (ISSN: 2054-7412), Vol. 2010, 

No.2, pp.1-8. 

59. Lakshmi Manjusha, 2017. Synoptophore, SlideShare Presentations, New Dehli, India (47 pp).  

60. Logan Karen, 2016. Maintaining Information Systems, Chapter 16, in: Modern Systems Analysis 
(Editors: Hoffer  Jeffrey A., George Joey F. Valacich Joseph S. and 5

th
 edition, Prentice Hall, 

New Jersey, United States of America (45 pp).    

61. Macarie Florin and Olaru Ionel, 2007. Desen tehnic. Note de curs și aplicații practice, Editura 
“Alma Mater”, Bacău (133 pp).  

62. Mawatari Go, Uchida Saeko and Nao Nobuhisa, 2020. Base Curve of Progressive Addition 

Lenses Influences Clear Vision and Stereopsis Area, Clinical Optometry (ISSN: 1179-
2752),Vol.12, pp.223-230.  

63. Mărginean Carmen, Dan Eugenia and Salai Maria, 2008. Intreținerea și repararea mașinilor și 

utilajelor, Profilul: Tehnic, Nivelul: 3, Clasa: a XIII-a, Proiectul Phare TVET RO 2005/017-

553.04.01.02.04.01.03, Ministerul Educaţiei și Cercetării, București (57 pp).  
64. Menat Lilisan, 2018. Uzarea si tipuri de uzura ce apar in functionarea masinilor utilajelor si 

instalatiilor, Grup Şcolar “Alexandru Vlahuţă” Șendriceni, Botoșani (22 pp);  

https://slideplayer.com/user/9036397/
https://astronomy.com/authors/phil-harrington
https://sciprofiles.com/profile/1347957
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=275
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=275
https://dl.acm.org/toc/10.5555/1641540
https://slideplayer.com/user/6938108/


342 

 

https://dokumen.tips/documents/uzarea-si-tipuri-de-uzura-ce-apar-in-functionarea-masinilor-

utilajelor-si-instalatiilor.html. 

65. Minescu Mihail, Ionescu Gabriela Cristina and Nae Ion, 2011. Tehnologia fabricării utilajului 
tehnologic. Bazele tehnologiei prelucrării mecanice în construcția de mașini, Editura 

Universității Petrol-Gaze din București (51 pp).   

66. Miron Mihai and Miron Liliana, 2003. Măsuri electrice și electronice (ISBN: 973-8415-13-6),  
Editura Academiei Forțelor Armate “Henry Coandă”, Brașov (175 pp).  

67. Morar Florica and Bucur Bogdan, 2018. Desen tehnic, curs didactic, Editura Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară, București (90 pp).  

68. Motoc-Luca Dana, Bejinaru Gheorghe, Pop Adrian and Novac Mihail, 2005. Materiale și 
semifabricate optice. Sticla optică, (ISBN: 973-635- 515-2), Editura Universității “Transilvania” 

din Brașov (180 pp).  

69. Muhammed Faslu Optom, 2016. Synophofore, SlideShare Presentation, Perinthalmanna, 
Malappuram, India (38 pp).   

70. Mukherjee Pulok K., 2014. Manual of Optics and Refraction (ISBN-10  :  9351524507; ISBN-

13  :  978-9351524502), Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, India (264 pp).   

71. Murphy
 

 Christopher J. and Rowland
, 

Howard C., 1987. The optics of comparative 
ophthalmoscopy , Vision Research (ISSN: 0042-6989), Vol.27, No.4, pp.599-607.   

72. Nasir Asif Faraz, 2019. Lensometer, SlideShare Presentation, Koshi Zone, Nepal (19 pp).  

73. Năstase Cornelia, 2001. Standard Ocupaţional, Ocupaţia: Tehnician optometrist, Consiliul 
pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice, Colegiul 

UCECOM, “Spiru Haret”, Bucureşti (33 pp).  

74. Necula Carmen and Petrea Ioan, 2011. Activitatea de întreţinere şi verificare tehnică a maşinilor 
de construcţii, factor determinant în proiectul de organizare a proceselor de mecanizare. Notă 

internă, Iridex Group Construcţii Bucureşti, Revista de unelte și echipamente, No. 6, (pp.1-6);  

http://www.sinuc.utilajutcb.ro/SINUC-2009/SECTIA--III/9.III.23.pdf. 

75. Nothnagle Paul E., Chambers William and Davidson Michael W., 2018. Introduction to 
Stereomicroscopy, Related Nikon Products, Tokyo, Japan (10 pp); 

https://www.microscopyu.com/techniques/stereomicroscopy/introduction-to-stereomicroscopy. 

76. Ohashi Yoshiaki, 2007. Patternless Edger, Model Lex 1000, Operator’s Manual (scanner), 
“Nidek Corporation” Ltd., Eye & Health Care, Aichi, Japan (166 pp). 

77. Paschotta Rüdiger, 2021. Cleaning of Optics, RP Photonics Encyclopedia (General Optics), 

Consulting GmbH, Bad Dürrheim, Germany, (15 pp); https://www.rp-
photonics.com/cleaning_of_optics.html.  

78. Patel Pavitra and Gautam Siddharth, 2016. Keratometry & autorefraction, SlideShare 

Presentations, London, United Kingdom (81 pp). 

79. Păunescu Rodica, 2006. Desen tehnic și infografică. Curs și aplicații Editura Universității 
“Transilvania”, Brașov (115 pp).   

80. Petroiu Carmen, 2013. Măsurarea dimensiunilor unghiulare. Liceul tehnologic “Constantin 

Brâncoveanu” Tîrgoviște (4 pp); http://carmenpetroiu1968.blogspot.com/2013/07/masurarea-
dimensiunilor-unghiulare.html. 

81. Popescu Ioan-Ioviț and Uliu Florea, 2006. Optică Geometrică (ISBN: 973-742-283-X), Editura 
“Universitaria”, Craiova (212 pp).  

82. Potorac Alexandru and Prodan Dorel, 2000. Curs: Toleranţe şi control dimensional, 
Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava (214 pp).   

83. Puşcaş Niculae and Lupaşcu Alexandru, 2017. Interferometru Michelson-Referate pentru 

laboratoare, Referate BN120, BN121, Fizica, Materiale didactice pentru studenții din 

Universitatea “Politehnica”, București (6 pp); http://www.physics.pub.ro/Cursuri/Cursuri.htm. 

84. Riedl Max J., 2018. Optics for Technicians (ISBN: 9781628416633 / Print ISBN: 9781628418), 

The International Society for Optics and Photonics (SPIE) Digital library, Bellingham, 
Washington, United States of America (253 pp).  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.+K.+Mukherjee&text=P.+K.+Mukherjee&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Max.Riedl-143466


343 

 

85. Rus Mădălina Alice, 2010. Desen tehnic. Curs pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență 

Redusă, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați (109 pp).  

86. Rusu Ștefan, 1985. Tehnologia fabricării utilajului tehnologic, București (53 pp).  

87. Sangai Sajian, 2017. Binocular Vision, SlideShare Presentation, Aurangabad, India (76 pp).  

88. Schalck Robert, 2019. The Proper Care of Optics: Cleaning, Handling, Storage and Shipping, 
SPIE (Society of Photographic Instrumentation Engineers = Society of Photo-Optical 

Instrumentation Engineers) Press Book- The International Society for Optics and Photonics, 

Press Monograph - PM233, New Jersey, United States of America (ISBN: 978-151-062-5754), 
(236 pp).  

89. Scott Steve, 2019. Projector Maintenance, Outdoor Movie HQ, Cehia (4 pp); 

https://www.outdoormoviehq.com/projector-maintenance/. 
90. Shukla Shishir, 2019. Keratometer, SlideShare Presentations, MGM Eye Institute, Raipur, India 

(33 pp); https://www.slideshare.net/ShishirShukla10/keratometer-183061098. 

91. Sorin Anghel and Stănescu Constantin, 1999. Optica (ISBN: 973-96657-3-X), Editura “Arg-

Tempus”, Pitești (284 pp).  
92. Srinivasan Vivek. and Thulasiraj Ravilla D., 2003. Ophthalmic Instruments and Equipment, A 

handbook on Care and Maintenance (Second Edition), Published: Aravind Eye Hospital & 

Postgraduate Institute of Ophthalmology Madurai, India (57 pp).  
93. Stoica Anca, Otulescu Valentina and Tătar Moisescu Mircea (consultant), 2008. Curriculum 

Şcoala Postliceală, Calificarea profesională: “Tehnician Optometrist”, Nivelul 3 Avansat, Anexa 

nr. 4 la Ordinul MEdCT nr. 5173 din 29.08.2008, Ministerul Educaţiei și Cercetării, București 

(108 pp).  
94. Susac Florin and Tăbăcaru Valeriu, 2018. Proiectarea dispozitivelor de prelucrare în constructia 

de masini, Bazele proiectarii dispozitivelor de prelucrare, Suport de curs (ISBN: 978-606-696-

127-1), Galati University Press (211 pp).  
95. Ștefănescu Ioan, Deleanu Lorena and Rîpă Minodora, 2008. Lubrifiere și lubrifianți (ISBN: 978-

973-7845-93-1), Editura “Europlus”, Galați (362 pp).  

96. Tănase Viorel, 2012. Prelucrări mecanice prin așchiere; Tanaviosevt, Grupul Școlar “Nicolae 
Bălcescu” Oltenița, Călărași (423 pp).  

97. Tănase Viorel, 2012. Lăcătușerie generală Mecanică; Tanaviosevt T2: 2. Mijloace de măsură şi 

control, Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (45 pp).   

98. Tănase Viorel, 2012. Lăcătușerie generală Mecanică; Tanaviosevt T3: 3. Curățarea 
suprafețelor, Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (24 pp). 

99. Tănase Viorel, 2012. Lăcătușerie generală Mecanică; Tanaviosevt T5: 5. Trasarea 

semifabricatelor, Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (22 pp).  
100. Tănase Viorel, 2012. Lăcătușerie generală Mecanică; Tanaviosevt T9: 9. Polizarea metalelor, 

Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (10 pp).  

101. Tănase Viorel, 2012. Lăcătușerie generală Mecanică; Tanaviosevt T10: 10. Găurirea metalelor, 
Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (12 pp).  

102. Tănase Viorel, 2012. Lăcătușerie generală Mecanică; Tanaviosevt T13: 13. Finisarea 

suprafețelor, Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (37 pp).  

103. Tănase Viorel, 2012. Măsuri Tehnice. Tanaviosevt T1: 1. Precizia prelucrării fără 
asamblarea pieselor, Grupul Școlar “Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călărași (11 pp). 

104. Teofănescu Floriane, 2016. Cleaning Optics: Choosing the Best Method, CVI (Central Lase 

Vision), LLC (Limited Liability Company), Albuquerque, New Mexico, United State of 
America    (8 pp).  

105. Tero Mircea, Bucur Bogdan and Bratău Gheorghe, 2016. Desen Tehnic, Universitatea “Petru 

Maior”, Târgu Mureș (79 pp).   

106. Thakur Rasika, 2014. Retinoscopy and its principles, SlideShare Presentation, Laxmi Institute 
Sarigam, India, (67 pp). 

107. Ungureanu Nicolae and Ungureanu Miorița, 2013. Cleaning of Industrial Equipment - Part of 

the TPM Concept, SCIENTIFIC BULLETIN, Serie C, Fascicle: Mechanics, Tribology, Machine 
Manufacturing Technology (ISSN: 1224-3264), Baia Mare, Vol.2013 No.XXVII, pp.86-89.  

https://www.slideshare.net/ShishirShukla10/keratometer-183061098
https://www.coursehero.com/sitemap/schools/3681-Politehnica-University-Bucharest/
https://www.coursehero.com/sitemap/schools/3681-Politehnica-University-Bucharest/


344 

 

108. Vercauteren Gaby (Coordinator), 2008. Maintenance Manual for Laboratory Equipment 2
nd

 

Edition, World Health Organization (1. Laboratory equipment. 2. Maintenance. 3. Manuals) 

(ISBN: 978 92 4 159635 0), Geneva, Switzerland (162 pp).  
109. Vișan Daniel, 2008. Tehologii de sudare, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați (90 pp).  

110. Vișan Ramona, 2003. Aparate și instrumente optice (Suport de curs ), Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă “Elena Doamna” Focșani (21 pp).  
111. Vlad Petre, 1999. Oftalmodex, Editura “All”, București, din: Gordin Stoica Anca, Optometrie 

Funcţională Oftalmică, Colegiul UCECOM “Spiru Haret”, Bucureşti.  

112. Walia Didar Sing, Huria Jane and Cordero Ismael, 2010. Equipment maintenance and repair 

Community Eye Health Journal (ISSN: 0953-6833), Vol.23, No.73, pp.26-29.  
113. Yan Yao, Xu Jian and Wiercigroch Marian, 2016. Regenerative chatter in self-interrupted 

plunge grinding, Meccanica (ISSN: 0025-6455), AURA - Aberdeen University Research 

Archive, United Kingdom. DOI: 10.1007/s11012-016-0554-4, Vol.51, No.12, pp.3185-3202.  
114. * * * 2003. Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 noiembrie 

2003, privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a 

dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective, de 

modificare a Directivei 70/156/CEE și de abrogare a Directivei 71/127/CEE, Anexa 
2/Apendicele 1/Sferometru (2003L0097 - RO - 01.01.2007 - 002.001 - 1; JO L 25, 29.1.2004, p. 

1) (48 pp); https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0097:20070101:RO:PDF. 
115. * * * 2000. FDA (Food and Drug Administration) Guidance “Alternative to Certain 

Prescription Device Labeling Requirements”, Symbols Commonly Used in Medical Device and 

Packaging Labeling “Drager”, Virginia, United States of America (14 pp).  
116. * * * 2016. Medical device, Symbols to be used with medical device labels, labeling and 

information to be supplied - Part 1: General requirements, International Organisation for 

Standardization, Geneva, Switzerland (ISO:  15223-1:2016) (25 pp).  

117. * * * 2018. Medical Records Storage Services, “Record Storage Service ˮ, Lakewood, 
California, United States of America; 

https://www.recordnations.com/industries/medical/medical-records-storage/. 

118. * * * 2020. Storage Solutions for Medical Supply Rooms, “Systems & Space Inc.ˮ, Pleasanton, 
California, United States of America (10 pp); https://systemsnspace.com/blog/storage-solutions-

medical-supply-rooms/. 

119. * * * 2019. Mijloace și aparate de măsură și control. Defecte și Cauze. VDocum. Share. Tips, 
Digital Millennium Copyright Act Organization (DMCA), U.S., Copyrihgt Office, Washington, 

United States of America (66 pp). 

120. * * * 2011. Medical equipment maintenance programme overview (ISBN: 978 92 4 150153 8), 

WHO (World Health Organization) Medical Device Technical series, WHO Library 
Cataloguing-in-Publication Data, Geneva, Switzerland (92 pp).   

121. * * * 2019. Medical equipment Maintenance Manual. A first line maintenance guide for end 

users, Graphic / Logo, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, India (79 pp).   
122. * * * 2000. Direct Ophthalmoscope, User‟s Manual, EQ-6750, “Amcon Center The Eye Care 

Suplly”, Missouri, United States of America (11 pp).   

123. * * * 2000. Binocular Indirect Ophthalmoscope, User‟s Manual, EQ-6750, “Amcon Center The 

Eye Care Suplly”, Missouri, United States of America (9 pp).   
124. * * * 2013. YZ11D Ophthalmoscope, Instruction Manual, “Vision-Tech Co.” Ltd., Jiangsu, 

China (14 pp).   

125. * * * 2011. Automatic Lensmeter, AL 700, User‟s Guide, Reichert Technologies, New York, 
United States of America (44 pp); http://doclibrary.com/MSC167/PRM/15150-101-Rev-B-

UG0611.pdf.   

126. * * * 2018. Computerized Lensmeter CL100, Instruction Manual, “Topcon International 
Corparation”, Tokyo, Japan (29 pp).  

127. * * * 2017. Manual Lensmeter LM8, Instruction Manual, “Topcon International Corporation”, 

Japan (17 pp).  

128.  * * * 2018. Manual Lensmeter EQ-6001, User‟s Manual, “Amcon Center The Eye Care 
Suplly”, St. Louis, Missouri, Corporation United States of America (11 pp).  



345 

 

129. * * * 2011. Kowa Retinofot, VX-20, Fundus Camera, Instruction Manual, “Kowa Optronics 

Co.”, Ltd., Japan (88 pp).  

130. * * * 2021. Synoptophore, Instruction Manual, Models 2001, 2002, 2003, Catalogue, Surgical 
GmbH & Co, Wedel, Harlow, United Kingdom (25 pp).   

131. * * * 2003. Zabbys Keratometer, Instructions Manual, Zabby World Trade Center, New Delhi, 

India (13 pp).  
132. * * * 2008. Auto Refractometru & Keratometru RF800, Manual de utilizare, “Optigen”, 

Craiova, Dolj (15 pp).   

133. * * * 2001. Auto Keratometer/Refractor KR460, User‟s Guide, “Reichert Ophthalmic 

Instruments”, Leica Microsistems, GmbH Germany (44 pp).  
134. * * * 2004. Auto Refractometer RM8800, Auto Kerato-Refractometer KR-8800, Instruction 

manual, “Topcon International Corporation”, Tokyo, Japan (88 pp).  

135. * * * 2017. Spherometers, Tactile Radius Measurement and Calibration of Test Plates. 
“SpheroCompact & Spherotronic”, Trioptics World Wide, Wedel, Germany (8 pp).   

136. * * * 2020. Spherometers for Tactile Radius Measurements, Spherometer Manual,  

“SpheroCompact & Spherotronic”. Trioptics World Wide, Wedel, Germany (12 pp).   

137. * * * 2018. Measuring the radius of curvature of a spherical surface with spherometer, “David 
Darling Corporation”, Derbyshire, England (1 pp); 

https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spherometer.html.  

138. * * * 2015. Proiector DLP, Instruction Manual, “OptomaWatford”, United Kingdom (53 pp). 
139. * * * 2012. Proiector digital MX722- BenQ, Manual de utilizare, “BenQ Corporation”, Costa 

Mesa, California, United States of America (63 pp).  

140. * * * 2015. Aparatul de proiecție, Școala online - Proiect european, București, România; 
http://www.e-scoala.ro/fizica/aparatul_de_proiectie.html. 

141. * * * 2015. Stereomicroscope, KERN Optics OSF-4G, User instructions, “Kern & Sohn”, 

GmbH - (Gesellschaft mit beschränkter Haftung=Societate cu răspundere limitată), Ebingen, 

Albstadt, Germany (19 pp).  
142. * * * 2018. Three-Axis Interferometer, User‟s manual, 10735A, 10736A and 10736A-001, 

Chapther 7N, “Agilent Technologies”, Santa Clara, California, United States of America (26 pp).  

143. * * * 2020. ZYGO Verifire, Laser Interferometer, Quantum Design S.A.R.L. (Société à 
responsabilité limitée), București, România, Europa (1 pp); https://qd-

europe.com/fr/en/product/fizeau-interferometer/.  

144. * * * 2017. Instrumente optice - Marimi fizice ce caracterizeaza instrumentele optice, Referat, 
Societatea Română “Creează”, București, România (10 pp); 

https://www.creeaza.com/referate/fizica/Instrumente-optice-Marimi-fizi241.php.   

145. * * * 2000. Surse și corpuri de iluminat, “Euro Vial Lighting”, Constanța, România; 

https://www.eurovial.ro/.       
146. * * * 2018. Vision-R

TM
 800 Essilor automatic phoropter, User Manual, “Essilor Intruments”, 

Casablanca, Maroc (91 pp).  

147. * * * 2016. Mașina de găurit cu coloana B-1316 B/400, Carte Tehnică, “Proma”, Group 
Melciani Dobrusca, Republica Ceha (38 pp).   

148. * * * 2018. Digital Drilling Machine 3G (Digital Automatic Drilling Machine NH-3GS auto 

driller for Optics and Opticians), Instruction Manual, Shanghai “Top View Industrial Co.” Ltd, 

China (20 pp).  
149. * * * 2016. Lens Drilling Machine, DM-50, Instruction Manual, “Dia Optical Co.”, “Takubo 

Machine Works Co.” Ltd., Osaka, Japan (42 pp).  

150. * * * 2010. Autogroover (Version EX), Instruction Manual, “Dia Optical Co.”, “Takubo 
Machine Works Co.” Ltd., Osaka, Japan (24 pp). 

151. * * * 2007. Huvitz Excelon, Operator‟s Manual, “Huvitz Co.” Ltd‟s, Anyang, Gyeonggi 

Province, Republic of Coreea (100 pp). 
152. * * * 2006. Bell “EZFit” , Instruction Manual, “Bell Sports”, Inc., Rantoul, Illinois, United 

States of America (43 pp).  

153. * * * 2021. Toate avantajele masinii de prelucrare pe contur EasyFit Trend, “EZFit”: Bergamo, 

Italia (1 pp); https://ezfit.meisystem.com/ro/. 



346 

 

154. * * * 2017. Modulul III: Tehnici de măsurare în domeniu, Calificarea: Tehnician mecanic 

pentru întreținere și reparații, Nivel IV, Profilul: Tehnic, Colegiul Tehnic “Tomis”, Constanța. 

Erasmus+2017-1-RO01-KA102-035801 (33 pp). 
155. * * * 2016. Understanading Stereo Microscope Optics, “Microscope World”, Carlsbad, 

California, United States of America (1 pp); 

http://blog.microscopeworld.com/2016/05/understanding-stereo-microscope-optics.html. 
156. * * * 2011. Stereo Microscopes: Greenough vs. CommonMain Objective. “Microscope World”, 

Carlsbad, California, United States of America (2 pp); 

http://blog.microscopeworld.com/2011/10/stereo-microscopes-greenough-vs-common.html.  

157. * * * 2017. Ghid privind criteriile de instituire, rolurile și responsabilitățile departamentelor/ 
secțiilor de inginerie biomedicală în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, Ministerul 

Sănătății, București, România (108 pp).   

158. * * * 2017. Regulamente: Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 

2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de 

abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului, Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, Nr.I (175 pp).   
159. * * * 2020. How to clean Magnifying glasses ?, AIXPI (Amazon Institute And Products 

Influencer), “Amazon Company Seattle”, United States of America (6 pp); 

https://www.aixpi.com/News/How-to-Clean-Magnifying-Glass.  
160. * * * 2021. Optic Cleaning Supplies, Products of “Newport Corporation”, Irvine, California; 

https://www.newport.com/c/optic-cleaning-supplies. 

161. * * * 2018. About Magnifiers, Magnifying Glass and Magnification, “Magnifier Co.”, Pompano 
Beach, Florida, United States of America; https://www.magnifier.com/about.   

162. * * * 2006. Basic Care and Maintenance of Ophthalmic Equipment, Health Care Technology 

Unit, “ORBIS” Flying Eye Hospital, WorldWide; 

http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/ophthalmology/service_manuals
/Maintenance_of_Ophthalmic_Equipment.pdf. 

163. * * * 2018. Lens Cleaner Products Comparison, “Optical Artebel and Lens Cleaner Veplus 

Company”, Spain (1 pp); https://www.artebel.com/en/comparativa-de-productos-limpiagafas/. 
164. * * * 2020. Lens cleaner Microfibre cloths Cases, Catalogue 2019/2020, “Breitfeld & 

Schliekert (B & B)” GmbH, Karben, Germany (32 pp); https://www.prooptica.pt/acessorios/wp-

content/uploads/sites/5/2020/03/2019-2020-5-Liquidos-e-panos.pdf.     
165. * * * 2020. Handling and Cleaning Procedures for Optical Components, Optics Handling and 

Care Tutorial: Technical Note. “Newport Corporation”, Irvine, California, United States of 

America (8 pp); https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9025.  

166. * * * 2017. Cum se intreține microscopul? (The Global Motic Microscopes), S.C. “Starmax” 
S.R.L, Cluj-Napoca (5 pp); https://www.skywatcher.ro/educatie/66_cum-se-intretine-

microscopul.html. 

167. * * * 2021. Professional Microscope Maintenance, Microscope Repair & Maintenance 
Services,  “New York Microscope Company”, New York, United States of America (4 pp).  

168. * * * 2021. Microscope Maintenance. “Microbehunter Microscopy”, Sankt Florian, Austria; 

https://www.microbehunter.com/microscope-maintenance/. 

169. * * * 2013. Common defects of microscopes. “Microbehunter Microscopy”, Sankt Florian, 
Austria; Europa; https://www.microbehunter.com/common-defects-of-old-microscopes.  

170. * * * 2021. Lampa cu fanta KSL - H, Instrucțiuni de utilizare: “Keeler” - A world without vision 

loss,  Visiometrics Terrassa, Spania (26 pp).  
171. * * * 2018. Technical Requirements for Medical devices, United Nations Fund for Population 

Activities (UNPFA) - CE / FDA (Food and Drug, Administration) v3, New York City, United 

States of America (5 pp).  
172. * * * 2020. Guide for Distributors of Medical Devices, “HPRA (Health Products Regulatory 

Authority) European Comission”, Bruxeless, Belgia (31 pp). 

173. * * * 2010. IBM i Soluții de stocare,7.1 (International Business Machines), Software 

Interoperability Coordinator, Department YBWA, Număr produs 5770-SS1, Armonk, New 
York, United States of America (182 pp).  

https://www.microbehunter.com/
https://www.microbehunter.com/


347 

 

174. * * * 2018. Accesorii telescop, “Telescope Expert” SRL, Miercurea Ciuc, Harghita; 

https://telescop-expert.ro/accesorii-telescop_c_15536?sort=price_asc.   

175. * * * 2010. Detectarea defectelor la mașini, utilaje și instalații industrial. Proiect pentru 
certificarea competenţelor profesionale (pentru tehnicianul mecanic de întreținere și reparații din 

Anexa nr.4 OMENCS Nr.4121/13.06.2016), București, România (18 pp); 

https://pdfslide.net/documents/detectarea-defectelor-56787c6725ec5.html.  
176. * * * 2018. Proiect atestat tehnician mecanic de intreținere și reparații - constatarea defectelor 

și defectărilor utilajelor. Tehnica mecanică, Nivel 3 de calificare. Grupul Școlar  “Măcin” 

Tulcea; https://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnica-mecanica/PROIECT-ATESTAT-

Tehnician-Meca55.php. 
177. * * * 2019. Maşini de şlefuit cu bandă HS 950 Hammer, Instrucțiuni de utilizare, “Felder 

Group”, București, România (62 pp).  

178. * * * 2017. Des lunettes intelligentes au service de la maintenance. “The Agility Effect 
Magazine” - VINCI Energies, Montesson, Yvelines, France; 

https://www.theagilityeffect.com/fr/article/des-lunettes-intelligentes-au-service-de-la-

maintenance/. 

179. * * * 2011. Weco Functional, professional, industrial solutions and accessories, Equipments 
Catalogue, “Luneau Technology”, Pont-de-l'Arche, Eure, France (48 pp); 

https://manualzz.com/doc/10366926/weco-catalogue-gb-2011-bdef.      

180. * * * 2006. “Briott Atitude I ”, Brochure, “Briott Luneau Technology”, Pont de l'Arche, Eure, 
France (12 pp); http://soveroptica.ro/wp-

content/uploads/2017/03/Attitude_Brochure20x29cm_GB.pdf. 

181. * * * 2006. “Briott Atitude II” , Brochure, “Briott Luneau Technology”, Pont de l'Arche, Eure, 
France (12 pp); http://www.soveroptica.ro/wp-content/uploads/2020/12/2020-

12_Documentation-edging-system-Attitude-II-Briot.pdf. 

182. * * * 2018. “Briott Perception II” , Brochure, “Luneau Technology”, Livermore, California, 

United States of America (6 pp); https://luneautechusa.com/wp-
content/uploads/2019/05/PERCEPTION2-USA-WEB.pdf. 

183. * * * 1995. “Briott 4000 Edger”, User Manual, Brochure Buckhman Product, Briott A. 

Buchman Product, “Peakedness” Inc., Shanghai, China (68 pp); 
https://www.manualslib.com/manual/1725261/Briot-4000.html#manual.   

184. .* * * 2018. “Briot Emotion 2”, User Manual Brochure, “Luneau Technology”, Livermore, 

California, United States of America (6 pp); https://luneautechusa.com/wp-
content/uploads/2019/04/EMOTION2-USA-WEB.pdf. 

185. * * * 2013. “Essilor Gamma”, User Manual, “Essilor Instruments”, Chicago, Illinois, United 

States of America (83 pp); https://sky-optic.com/catalog/essilor-gamma-2000-edgertracer-with-

monochrome-monitor/. 
186. * * * 2018. “Essilor Kappa”, User Manual, “Essilor Instruments”, Chicago, Illinois, United 

States of America (2 pp); https://www.essilorinstrumentsusa.com/wp-

content/uploads/2020/06/KAPPA-Special-Edition-User-Manual-US.pdf. 
187. * * *  2020. “Essilor “Kappa CTD (Concept and Technological Dévelopment.”, User Manual, 

“Essilor Instruments”, Chicago, Illinois, United States of America (2 pp); https://sky-

optic.com/catalog/essilor-kappa-ctd-m15-edger-kappa-ct-blocker-tracer/. 

188. * * *  2020. “Ecom 6 - Automatic Edger”, Compact and hightly efficient machine, Instructions, 
“TabukoMachiene Works Co.” Ltd. Osaka, Japan (1 pp); 

http://www.takubomatic.jp/products/ecom6.htm; http://takubomatic.jp/contents/?page_id=43. 

189. * * *  2018. “Essilor Delta 2”, User Manual (scanner), “Essilor Instruments”, Chicago, Illinois, 
United States of America (158 pp). 

190. * * * 2013. Cel mai performant sistem de prelucrare lentile  “ME (Mode) 1200”, “Nidek 

Corporation Ltd.”, Japonia. “Edy Optic” Ltd., Importator și Distribuitor, București, România (4 
pp); https://edyoptic.ro/wp-content/uploads/2013/05/ME-1200_opt.pdf.  

191. * * * 2021. Retinoscop și oftalmoscop Riester ri-vision® HL 2.5V, “Rudolf Riester” GmbH 

Jungingen, Germany (1pp); https://www.med-shop.ro/retinoscop-si-oftalmoscop-riester-ri-

vision-hl-25v-prod-620. 

file:///C:/Users/Pica/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PEAKEDNESS%20Inc


348 

 

192. * * *  2020. Metode şi tehnici de microscopie, în metrologia textilă, Stereomicroscop: cu  un 

singur și cu două obiective (196 pp); https://docplayer.gr/62268607-Metode-si-tehnici-de-

microscopie-in-metrologia-textila.html.    
193. * * * 2015. Mașini și utilaje - Scule de calitate, “German Tools CAD” (CAD=Computer Aided 

Design), Sibiu, România; https://germantools.ro/ro/. 

194. * * * 2021. “Dibble Optical”. Catalogue, High-quality ophthalmic consumables & accessories, 
“Dibble Optical Supplies” Ltd., Kent ME5 7PY, United Kingdom (324 pp);  

https://cdn.dibbleoptical.co.uk/uploads/files/2020%20workshop/Workshop20-

21%20for%20web.pdf. 

195. * * * 2013. “Breitfeld & Schliekert (B & S)”, Catalog 2012/2013, “Breitfeld & Schliekert” 
GmbH, Karben, Germany (270 pp); http://optigroup.bg/wp-

content/uploads/2013/07/brietfeld.pdf.   

196. * * * 2015. Sferometru pentru măsurarea razei de curbură a oglinzilor astronomice. 
“Societatea de Astronomie”, București, România (1pp); 

https://www.astronomy.ro/forum/files/szferometer_288.jpg. 

197. * * * 2015. Pocket Lens Spherometer, “Boundless Corporation” Seattle, United States of 

America (8pp); https://www.instructables.com/Pocket-Lens-Spherometer.  
198. * * * 2010. Oftalmoscopia. SCRI Group: Documente și fișiere la îndemâna ta, București, 

România; https://www.scrigroup.com/sanatate/OFTALMOSCOPIA11784.php (8 pp). 

199. * * * 2005. Oftalmoscop monocular indirect Heine, “Optica Negreanu”, Pitești, România (1 
pp); http://opticanegreanu.ro/optica-pitesti/heine.       

200. * * * 2014. Innovative Optics for Panoramic Views of the Fundus (PanOptic Ophthalmoscope), 

“Welch Allyn” GmbH, Hechingen, Germany (1 pp ); 
https://www.canmedhealthcare.com/parent/WelchAllyn_PanOptic_Ophthalmoscope.pdf. 

201. * * * 1987. Principles of ophthalmoscopy. Microsoft PowerPoint - Heinrich_ophthalmoscop, 

Davis, California, United States of America (93 pp); https://cvm.ncsu.edu/wp-

content/uploads/2016/05/Heinrich_ophthalmoscopy-16-notes.pdf. 
202. * * * 2017. Indirect Ophthalmoscopy Retinoscopy Model Eye. “HSIDC (Haryana State 

Industrial and Infrastructure Development Corporation) Industrial Estate”, Ambala, India (1 

pp);  https://www.roslanemeditech.com/ophthalmoscope.html#103. 
203. * * * 2009. Cum funcţionează telescopul? “Sciencia”, București, România (4 pp); 

https://www.scientia.ro/tehnologie/cum-functioneaza-lucrurile/240-cum-functioneaza-un-

telescop.html. 
204. * * * 2009. Cum funcţionează o lupă? Cum măreşte lupa un obiect? “Scientia”, București, 

România (3 pp); https://www.scientia.ro/tehnologie/39-cum-functioneaza-lucrurile/238-cum-

fuctioneaza-lupa.html.  

205. * * * 1996. Luneta. Instrumente optice. “WordPress”, București, România (5 pp); 
https://instrumenteopticeblog.wordpress.com/luneta. 

206. * * * 2014-2021. Weco 12SC Automatic Lens Edgers. “Optical Marketplace” Ltd. Chorley, 

England; https://www.opticalmarketplace.co.uk/used-equipment/lab-equipment/used-lens-
edgers/omp6373/weco-12sc-automatic-lens-edger. 

207. * * * 2018. Used Blockers and Deblockers. “Wotol Company”, Lyon, France; 

https://www.wotol.com/cat/blockers-and-deblockers/lense-processing/ophthalmology-and-optic-

equipment/1114. 
208. * * * 2018. Polisare. “Interoptik”, București, România; https://www.interoptik.ro/tehnologie/.   

209. * * * 2020. Microscop oftalmologic, model OPMI (Operations Mikroskop – surgical 

microscope) Lumera 700. “RoMedica”, București, România (1 pp); 
https://www.romedic.ro/microscop-oftalmologic-model-opmi-lumera-700-0H177792. 

210. * * * 2019. Scule Dispozitive si Verificatoare (SDV -uri ). “Proma”, Ilfov, România; 

https://www.proma.ro/accesorii-si-consumabile/scule-dispozitive-si-verificatoare-sdv-uri.html . 
211. * * * 2018. Microscopie optică. Facultatea de Medicină generală, București, România; 

https://histology.ro/Histology/Biologie_celulara_MG_an_I_files/03_Microscopie%20optica_site

_2018.pdf.     

212. * * * 2020. Oftalmoscop Binocular Indirect Heine Omega 500. “Medisal”, Dispozitive 
Medicale, Târgu Mureș, România; https://medisal.ro/oftalmoscoape/4499-oftalmoscop-

binocular-indirect-heine-omega-500.html.   



349 

 

213. * * * 2010. Lensa - Piese de schimb. “Lensa”, București, România; https://lensa.ro/piese-de-

schimb/.  

214. * * * 2013. Atelier - Montarea computerizata de lentile la un ochelar de vedere standard.  
“Opticon”, București România; https://www.youtube.com/watch?v=2jwIpmjvlgY.  

215. * * * 2010. Medical Equipment. Mainenance Manual. A first line maintenance guide for end 

users. “Ministry of Health and Family Welfare”, New Delhi, India. (79 pp); 
http://health.mp.gov.in/sites/default/files/documents/Medical-equip-Maint-Manual.pdf. 

216. * * * 2003. Procedură pentru determinarea razei de curbură “r” a suprafeței de reflexie a unei 

oglinzi, Directiva 2003/97/ce a parlamentului european și a consiliului, Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia) (48 pp);  https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0097:20070101:RO:PDF. 

217. * * * 1997. Desene tehnice. Scări. Standard român: SR EN ISO 5455:1997. ICS: 01.100.01 

Asociația de standardizare din România (ASRO) (8 pp).   
218. * * * 2002. Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 2: Alfabetul latin, cifre şi semne, 

Standard român: SR EN ISO 3098-2:2002. Asociația de standardizare din România (ASRO)         

(10 pp).  

219. * * * 2002. Desene tehnice. Metode de proiecţie. Partea 2: Reprezentări ortogonale. Standard 
român: SR EN ISO 5456-2:2002, ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare din România 

(ASRO) (16 pp).  

220. * * * 2002. Documentaţie tehnică de produs. Formate şi prezentarea elementelor grafice ale 
planşelor de desen. Standard român: SR EN ISO 5457:2002, ICS: 01.100.01. Asociația de 

standardizare din România (ASRO) (12 pp).  

221. * * * 2008. Desene tehnice principii generale de reprezentare. Partea 20: Conveții de bază 
pentru linii. Standard român: SR EN ISO 128-20, ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare din 

România (ASRO) (20 pp).  

222. * * * 2008. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 30: Conveții de bază 

pentru vederi. Standard român: SR EN ISO 128-30, ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare 
din România (ASRO) (23 pp).  

223. * * * 2008. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 34: Vederi pe desenele 

industriale. Standard român: SR EN ISO 128-34, ICS: 01.100.20. Asociația de standardizare din 
România (ASRO) (25 pp).  

224. * * * 2008. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 40: Conveții de bază 

pentru rupturi și secțiuni. Standard român: SR EN ISO 128-40, ICS: 01.100.01. Asociația de 
standardizare din România (ASRO) (16 pp).  

225.  * * * 2008. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 44: Secțiuni în desenele 

indutriale. Standard român: SR EN ISO 128-44, ICS: 01.100.20. Asociația de standardizare din 

România (ASRO) (14 pp).  
226. * * * 2008. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 50: Conveții de bază 

pentru reprezentarea suprafețelor rupturilor și secțiunilor. Standard român: SR EN ISO 128-50, 

ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare din România (ASRO) (9 pp).  
227. * * * 2009. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 21: Proiectarea liniilor 

în sistemul CAD. Standard român: SR EN ISO 128-21, ICS: 01.100.01: 35.240.10. Asociația de 

standardizare din România (ASRO) (18 pp).  

228. * * * 2009. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 22: Conveții de bază și 
aplicare pentru linii de indicație și linii de referință. Standard român: SR EN ISO 128-22, ICS: 

01.100.01. Asociația de standardizare din România (ASRO) (16 pp).  

229. * * * 2009. Documentație tehnică de produs. Câmpuri de date din indicator și antetele 
documentelor. Standard român: SR EN ISO 7200, ICS: 01.100.30. Asociația de standardizare 

din România (ASRO) (11 pp).  

230. * * * 2009. Desene tehnice. Metode de proiecție. Partea 1: Rezumat. Standard român: SR EN 
ISO 5456-1, ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare din România (ASRO) (11 pp).  

231. * * * 2009. Desene tehnice. Metode de proiecție. Partea 2: Reprezentări ortogonale. Standard 

român: SR EN ISO 5456-2, ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare din România (ASRO)       

(16 pp). 
232. * * * 2010. Documentație tehnică de produs. Tabel de componență. Standard roman: SR EN 

ISO 7573, ICS: 01.110. Asociația de standardizare din România (ASRO) (11 pp).  



350 

 

233. * * * 2011. Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numere de referinţă. 

Strandard român: SR EN ISO 4063. Asociația de standardizare din România (ASRO) (28 pp).  

234. * * * 2011. Specificații geometrice pentru produse (GPS). Sistem de codificare pentru toleranțe 
la dimensiuni liniare. Partea 1: Baza de toleranțe, abateri și ajustaje. Standard român: SR EN 

ISO 286-1. ICS: 17.040.10. Asociația de standardizare din România (ASRO) (43 pp). 

235. * * * 2013. Specificații geometrice pentru produse. Toleranță geometrică. Toleranță de formă, 
de orientare, de poziție și de bătaie. Standard român: SR EN ISO 1101, ICS: 01.100.20; 

17.040.10. Ediția a doua. Asociația de standardizare din România (ASRO) (55 pp).  

236. * * * 2014. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare Partea 1: Introducere și Index. 

Standard român: SR EN ISO 120-1, ICS: 01.100.101. Asociația de standardizare din România 
(ASRO) (20 pp).  

237. * * * 2014. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare Partea 24: Linii pentru desenele 

de inginerie tmecanică. Standard român: SR EN ISO 120-24, ICS: 01.100.20. Asociația de 
standardizare din România (ASRO) (32 pp).  

238. * * * 2015. Sudare și procese conexe. Reprezentări simbolice pe desen. Îmbinări sudate. 

Standard român: SR EN ISO 2553, ICS: 01.100.20; 26.160.40. Asociația de standardizare din 

România (ASRO) (60 pp).  
239. * * * 2015. Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 1: Cerinţe generale. Standard 

român: SR EN ISO 3098-1:2015, ICS: 01.100.01. Asociația de standardizare din România 

(ASRO) (14 pp).  
240. * * * 2015. Sudare şi procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate. 

Standard român: SR EN ISO 2553:2019, ICS: 01.100.20. Asociația de standardizare din 

România (ASRO) (66 pp).  
241. * * * 2020. Documentație tehnică de produs. Reprezentare a dimensiunilor și a toleranțelor. 

Partea 1: Principii generale. Standard român: SR EN ISO 129-1:2020. ICS: 01.100.01. 

Asociația de standardizare din România (ASRO) (80 pp).  

242. * * * 2020. Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - 
Part 2: Basic conventions for lines. Standard român: SR EN ISO 128-2:2020 (en). Asociația de 

standardizare din România (ASRO) (60 pp).  

243. * * * 2020. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 3: Vederi, secțiuni și 
rupturi. Standard român: SR ISO 128-3:2020. Asociația de standardizare din România (ASRO)   

(60 pp).  

244. * * * 2021. Technical product documentation (TPD). Presentation of dimensions and tolerances 
General principles. Standard publication: BS EN ISO 129-1:2019+A1:2021, ICS: 91.010.30; 

01.100.01; 01.110 (ISBN: 978 0 539 14393 5). European Standards (ES) (76 pp).  

245. * * * 2015. Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. Standard 

român: SR EN ISO 9000:2015, ICS: 03.100.70. Asociația de standardizare din România (ASRO) 
(62 pp).  

246. * * * 2016. Aplicarea normelor de mediu. De ce vă privește această problemă? (ISBN: 978-92-

79-63259-4), Strandard european: KH-04-16-993-RO-C. Comisia Europeană, Oficiul pentru 
publicații (7 pp), DOI: 10.2779/385011). 

247. * * * 2010. Dispoziții uniforme privind omologarea unor materiale. Figurile 7 şi 9. 

Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite 

(CEE-ONU), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 230/119; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:42010X0831(04)&from=LV#d1e35-144-1. 

248. * * * 2016. Ordinul nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. Ministerul Sănătăţii Publice, Bucureşti, România; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79697. 

249. * * * 2015. Standard de calitate SRAC (Short range agent communications - Sisteme de 

Management), Certificat de Organismul national de acreditare (certificat nr.SM 004) pentru 
organizaţiile din toate sectoarele economice şi sociale, în conformitate cu standardul de referinţă 

SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii, Asociația de standardizare din 

România (ASRO) (1 pp). 

250. * * * 1987. Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 2: 
Verification by means of limit gauges. Standard român: ISO 228-2:1987, ICS: 21.040.30. 

Asociația de standardizare din România (ASRO) (13 pp). 

https://magazin.asro.ro/ro/standard/271618
https://magazin.asro.ro/ro/standard/274991


351 

 

251. * * * 2009. Ophthalmic instruments - Trial case lenses. Standard român: ISO 9801:2009, ICS: 

11.040.70. Asociația de standardizare din România (ASRO) (11 pp). 

252. * * * 2017. Geometrical product specifications (GPS) - Workshop plug gauges and spherical 
plug gauges for inside diameters with tolerance class, according to DIN EN ISO 286-1 and DIN 

EN ISO 286-2 from 1 mm to 500 mm nominal size - Deviations and tolerances for gauges, 

Product Code(s): 2604198, 2604198, Strandard european - German National Standard: DIN 
7164 (71 pp). 

253. * * * 1968. Sistemul ISO de toleranţe şi ajustaje. Calibre netede fixe pentru alezaje. Toleranţe 

de execuţie şi limite de uzură. Standard român: STAS 8221-68, ICS: 17.040.30. Asociația de 

standardizare din România (ASRO) (36 pp). 
254. * * * 1968. Sistemul ISO de toleranţe şi ajustaje. Calibre de lucru şi contracalibre. Toleranţe de 

execuţie şi limite de uzură. Standard român: STAS 8222-68, ICS: 17.040.30. Asociația de 

standardizare din România (ASRO) (8pp). 
 




