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Tipul 

reprezentării 

Reguli de reprezentare Reprezentarea propriu-zisă 

 

 

În vedere 

longitudinală 

 Generatoarele cilindrului vârfului se trasează 

cu linie continuă groasă. 

 Generatoarele cilindrului fundurilor se trasează 

cu linie continuă subţire. 

 Începutul şi sfârşitul ieşirii canelurilor  se 

trasează cu linie continuă subţire, cu două 

segmente de dreaptă perpendiculare pe axa 

arborelui, în zona de ieşire. 

 Fundul canelurii se reprezintă printr-un arc de 

cerc cu raza aproximativ egală cu a frezei de 

tăiere. 

 

 

 

În vedere 

perpendiculară pe 

axa arborelui 

 Se reprezintă obişnuit, cu linie continuă groasă, 

două caneluri învecinate. 

 Restul canelurilor se reprezintă convenţional, 

prin trasarea liniei varfurilor printr-un cerc 

trasat cu linie continuă groasă şi a liniei 

fundurilor, printr-un crec cu linie continuă 

subţire. 

 La arborii canelaţi cu profil evolventic, se 

reprezintă şi generatoarea cilindrului, respectiv 

cercul de divizare, cu linie punct subţire. 

 

 

 

În secţiune 

longitudinală 

 Generatoarea cilindrului vârfurilor, cât şi 

generatoarea cilindrului fundurilor se trasează 

cu linie continuă groasă. 

 Începurtul şi sfârşitul ieşirii canelurilor se 

repreintă cu linie subţire întreruptă. 

 

 

 

În secţiune 

transversală 

 Cercul vârfurilor şi al fundurilor se trasează ca 

şi în vederea laterală. 
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Reprezentarea butucilor canelaţi 

Tipul 

reprezentării 

Reguli de reprezentare Reprezentarea propriu-zisă 

 

 

În secţiune 

longitudinală 

 Generatoarea cilindrului vârfurilor, cât şi 

generatoarea cilindrului fundurilor se trasează 

cu linie continuă groasă. 

 La butucii canelaţi cu profil în evolventă se 

reprezintă şi generatoarea cilindrului, respectiv 

cercul de divizare, cu linie punct subţire. 

 

 

 

În vedere 

perpendiculară pe 

axa butucului 

 Se reprezintă obişnuit, cu linie continuă groasă, 

două caneluri învecinate. 

 Restul canelurilor se reprezintă convenţional, 

prin trasarea liniei varfurilor printr-un cerc 

trasat cu linie continuă groasă şi a liniei 

fundurilor, printr-un cerc cu linie continuă 

subţire. 

 La butucii canelaţi cu profil în evolventă, se 

reprezintă şi generatoarea cilindrului, respectiv 

cercul de divizare, cu linie punct subţire. 

 

 

 

În secţiune 

transversală 

 

 

 

 Cercul vârfurilor şi al fundurilor se trasează ca 

şi în vederea laterală. 

 

 

După forma canelurilor, arborii şi butucii canelaţi pot avea: 

a. caneluri cu profil dreptunghiular; 

b. caneluri cu profil în evolventă; 

c. caneluri cu profil trapezoidal. 

Notare 

Arborele canelat  z x d x D x STAS…….unde: 

z = numărul de caneluri; 

d= diametrul nominal interior; 

D= diametrul nominal exterior. 


