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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 Produsele industriale, prin rolul funcţional pe care îl au, oferă utilizatorilor anumite servicii, 
ca răspuns la cerințele acestora. Produsele pot fi complet noi sau variante îmbunătăţite ale unor 
produse deja existente, pot prezenta caracteristici funcționale importante, obținute prin tehnologiile 
încorporate, prin abordări moderne de calitate, ciclu de viață, design, ergonomie etc. Gradul lor de 
noutate și de utilitate este obținut și pus în evidenţă în urma unui proces industrial susținut de 
cercetări, metode, instrumente, teste, schimburi de informaţii și gestionarea acestora, relaţii inter-
umane etc., denumit proces de concepție. 
 Concepţia produselor industriale poate fi, deci, considerată ca fiind un proces complex, 
rezultat a numeroase etape de lucru, de la idee, la realizare practică, trecând prin stadii de creare, 
simulare, optimizare, testare etc. O parte dintre aceste etape sunt prezentate şi modelate în lucrare, 
fiind scoase în evidență pentru a înţelege importanţa fiecăreia şi pentru a-i determina aportul 
calitativ pe care îl aduce în procesul de concepţie. 
 Cercetările efectuate pe parcursul acestei lucrări își propun o descriere a metodelor și 
activităților de concepție a produselor, a instrumentelor utile în toate etapele importante ale 
procesului de concepție, dar mai ales o modelare a unui astfel de proces, cu referiri metodologice și 
aplicative. Se prezintă avantajele și modalitățile de utilizare a instrumentelor moderne de proiectare 
asistată parametrizată, de analiză cu elemente finite, de simulare a prelucrărilor pe mașini-unelte 
CNC, de analiză tehnico-economică a unui proces de programare și conducere a producției. 
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CAPITOLUL 1  
INTRODUCERE. OBIECTIVELE GENERALE ALE TEZEI 

 
 1.1. Rolul întreprinderii în procesul de concepție a produselor 
 Scopul unei întreprinderi industriale este de a-şi satisface clienţii punându-le la dispoziţie 
produse finite sau servicii, folosind unele mijloace de producţie. Fabricaţia acestor produse se face 
prin utilizarea tehnologiilor ce constituie fundamentul cunoştinţelor deţinute de întreprindere şi care 
permite acesteia să se diferenţieze de întreprinderile concurente.  
 Mijloacele de producţie trebuie să fie concepute, realizate şi administrate pentru a se alinia 
în permanenţă la o viziune pe termen lung, într-o strategie a întreprinderii. Definirea strategiei se 
face pornind de la resursele umane şi financiare, de la tehnologiile aplicate şi mijloacele de 
producţie existente. Se vor analiza tehnologiile disponibile şi se vor adopta altele noi, observându-
se atuurile pe care le aduc. 
 Clientul se află în centrul tuturor preocupărilor, satisfacerea sa este miza majoră pentru 
oricare întreprindere. Aceasta presupune o flexibilitate a întreprinderii, care se manifestă prin 
produse de calitate superioară, cu mai multe funcţii şi la un preţ corect. Dezvoltarea întreprinderii 
este în strânsă legătură cu performanţa sa economică, în funcţie de rentabilitatea capitalurilor 
angajate pentru investiţii, acestea reprezentând o componentă esenţială. Clientul nu cumpără 
produse, ci beneficii. Se vorbeşte, astfel, de un lanţ al valorii, care este, în fapt, o abordare de 
calitate, din moment ce satisfacerea clientului este considerată drept finalitate a întreprinderii. 
 
 1.2. De la concepţie la produsul finit 
 Concepția unui produs este un act social important care angajează întreprinderea pe termen 
mediu și lung. Cel mai adesea, produsul este la început o idee, dar va ajunge la realizare, urmând o 
metodologie formată din etape, concepte, specificaţii, prototipuri, simulări, validări, optimizări. 
 Dezvoltarea unui produs nou sau îmbunătăţirea unuia existent necesită informaţii generate 
de piaţă, ca răspuns al acesteia la respectivul produs. Întreprinderea poate crea un produs foarte bun 
din punct de vedere tehnic, dar aceasta nu înseamnă că va reuşi să evolueze şi să crească interesul 
clientului pentru respectivul produs. Deseori, se fac eforturi de îmbunătăţire a produsului existent 
pentru a limita riscurile legate de lansarea produselor noi; abordarea necesită deseori investiţii 
reduse pentru ameliorarea funcţiilor, a productivităţii sau performanţelor și permite îmbunătăţirea 
continuă a procesului de fabricaţie pentru obţinerea de profituri la costuri mici. 
 Fabricația (considerată ca şi concepţia procedeelor de prelucrare) şi realizarea sa depinde în 
mare măsură de caracteristicile constructive și funcționale ale produsului considerat şi de tehnologia 
utilizată. Fabricația poate fi definită ca un complex de mijloace şi metode necesare pentru a face 
trecerea de la un stadiu al cercetărilor la un stadiu de fabricaţie în cadrul unei întreprinderi, în 
scopul obţinerii unui produs care să răspundă prevederilor caietului de sarcini definit, respectând 
anumite constrângeri de buget, termene, condiţii de mediu etc. 
 Trecerea de la cercetări şi studii la producţie este constituită din etape care iau în considerare 
diferite tehnici, metode de lucru diversificate şi echipe multidisciplinare: 
 Etapa iniţalizării proiectului. Un proiect, de cele mai multe ori o simplă idee la început, are 
nevoie de maturizare, de a prinde formă. Tehnologia stă la baza proiectului, ea îi va da 
caracteristicile esenţiale. Stabilirea tehnologiei poate fi rezultatul cercetărilor şi, deci, disponibilă 
pentru aplicare în industrie, deja existentă şi funcţională, disponibilă de a fi transferată în 
întreprindere. Iniţializarea proiectului are loc la nivel de întreprindere şi trebuie să facă parte dintr-
un plan pe mai mulţi ani. Întreprinderea îi va aloca resurse şi va lansa un studiu de fezabilitate. 
 Etapa studiului de fezabilitate. Aceasta constă în selecţionarea tehnologiei pentru a răspunde 
la nevoia afacerii întreprinderii, în realizarea de studii comparative între soluţii diverse, în evaluarea 
riscurilor tehnologice, a punctelor slabe şi a celor forte. Se determină resursele financiare implicate, 
se validează fiecare etapă în parte și se alege tehnologia de execuție. 
 Etapa proiectelor anterioare sau a proiectelor preliminare. Tehnologia fiind aleasă, trebuie 
întâi aplicată prin încercări pe modele virtuale CAD, pe prototipuri pilot, prin selecţionarea 
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echipamentelor principale, prin reţinerea unui plan de fabricaţie şi luarea în considerare a 
avantajelor şi constrângerilor acestuia. Pot fi fabricate unele eşantioane pentru a testa produsele în 
condiții reale de funcționare. Se realizează un calcul aproximativ al investiţiei şi profitului, se 
determină termenul de realizare. 
 Etapa studiilor de bază. Este o etapă dificilă în care costul devine o fracţiune deloc 
neglijabilă a costului final probabil: de la 3 la 7 %. Într-un studiu de bază se definește caietul de 
sarcini. Inginerii se vor ocupa de planuri şi de instrumentele necesare proiectului, de implementarea 
investiţiilor, de specificaţiile de material, de auditele tehnice, deci de toate elementele care trebuie 
incluse în dosarul de investiţie. Echipa de proiect determină preţul produsului, calculat pornind de la 
costurile variabile (materii prime utilizate), a costurilor fixe directe (resurse umane, întreţinere, 
mentenanță) şi indirecte (administrare, asigurări etc.). 
 

1.3. Domeniul problematicii tezei: optimizarea prin simulare a concepției de produs  
 Concepția de produs este o activitate complexă care constă în identificarea și preluarea unor 
cerințe pentru a fi transformate, în urma unui proces de concepție și fabricație, utilizând resurse 
diverse (personal, mașini și echipamente, semifabricate, informații etc.), într-un produs sau serviciu 
util anumitor utilizatori. Rezultatul concepției trebuie să includă unele caracteristici tehnice, de 
calitate, fiabilitate, ergonomie etc. și să fie atractiv din punct de vedere economic. Concepția 
optimizată a produselor a devenit în ultimii ani o necesitate și o viziune sistemică a întreprinderii, 
cu influențe profunde asupra tehnicilor de proiectare, simulare, testare, fabricare și de organizare a 
întreprinderii. Astfel, procesul de concepție trebuie să implementeze un mod de management al 
resurselor disponibile, să evite sau să rezolve evenimentele neprevăzute, să dispună de toate 
informațiile existente, să producă și să stocheze detalii și informații noi apărute pe parcursul 
etapelor de concepție. Informațiile, păstrate în baze de date sau ca metodologii de lucru, asigură 
lansarea pe piață a produselor viitoare. Etapa lansării pe piață este urmată de o perioadă de utilizare 
în care funcțiile produsului satisfac cerințele utilizatorilor, iar în final trebuie acordată o atenție 
deosebită scoaterii sale din uz și reciclării. Aceste cerințe, în care întreprinderea concepe pentru 
utilizator, o pune într-o situație specifică economiei de piață, de a fi în permanentă schimbare și 
interacțiune cu mediul economic în care activează.  
 

1.4. Obiectivul tezei 
 Cercetările efectuate pe parcursul acestei teze își propun o descriere a metodelor și 
activităților de concepție a produselor, a instrumentelor utile în toate etapele importante ale 
procesului de concepție, dar mai ales o modelare a unui astfel de proces, cu referiri metodologice și 
aplicative ușor de înțeles și de aplicat. S-a insistat asupra avantajelor și modalităților de utilizare a 
instrumentelor moderne de proiectare asistată parametrizată, de analiză cu elemente finite, de 
simulare a prelucrărilor pe mașini-unelte CNC, de analiză tehnico-economică a unui proces de 
programare și conducere a producției. 
 Obiectivul tezei este de a prezenta în manieră aplicativă elemente metodologice noi, 
rezultate concrete obținute în urma calculelor efectuate conform literaturii de specialitate, dar și cu 
ajutorul tehnicii de calcul, compararea și completarea reciprocă a acestora, emiterea unor concluzii, 
recomandări și stabilirea unor demersuri viitoare de cercetare. 
 Având în vedere că subiectul concepției de produs este unul extrem de vast, autorul tezei nu 
are intenția de a aborda toate dimensiunile existente, ci numai pe acelea de care s-a preocupat 
constant în ultimii 10 ani. Astfel, asupra obiectivului tezei s-a aplicat o adaptare și o îmbunătățire a 
propriei înțelegeri a autorului asupra a ceea ce este esențial în efortul de realizare a optimizării. 
 
 1.5. Demersul de cercetare 
 Acest demers este compus din trei părți: 
 - un studiu bibliografic asupra principalelor realizări și concepte prezentate în literatura de 
specialitate, prin care se dorește a se aduce o contribuție metodologic – aplicativă în domeniul 
optimizării prin simulare a concepției produselor industriale.  
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Studiul conține definiții, trimiteri bibliografice la articole, norme și proiecte importante din 
domeniul concepției de produs, scheme și explicații, toate acestea având ca scop fundamentarea 
unei baze teoretice utilă oricărui conducător de proiect; 
 - un studiu de prezentare a principalelor tehnici și instrumente de concepție optimizată a 
produselor, ce cuprinde metode de creare a suprafețelor și modelelor geometrice solide, criterii de 
alegere a instrumentelor software utilizate pe parcursul aplicațiilor, prezentarea oportunității de 
creare a unor modele parametrizate, tehnici de simulare și analiză în vederea optimizării proceselor 
de concepție, dar și elemente aplicative ale managementului operațional al proiectelor de producție; 
 - un studiu aplicativ din care să rezulte date concrete referitoare la diferitele metode de lucru 
ce pot fi aplicate în parcurgerea proceselor de concepție optimizată a unui produs industrial. Pe tot 
parcursul acestui studiu se prezintă proiectarea parametrizată, simularea și validarea unor modele 
geometrice pretabile unei analize FEM și CAM, urmată de un calcul economic din care să rezulte 
resursele necesare a fi implicate într-un proces de fabricație, costurile și termenele estimate. 
 Studiul aplicativ conține numeroase rezultate, formule, metode, reprezentări grafice, 
abordări, recomandări și concluzii, ca exemple metodologice, utile departamentelor de cercetare și 
concepție din întreprinderi cu activități de inovare și fabricație a produselor industriale. 
 Unul dintre punctele forte ale acestui studiu îl reprezintă metodele de proiectare 
parametrizată a modelelor produsului studiat și a unui dispozitiv de fixare modular în vederea 
prelucrării, lucrarea conține unele considerații metodologice importante, reprezentări grafice 
sugestive, codurile complete scrise în limbaj Visual Basic, explicații și recomandări. 
 
CAPITOLUL 2  

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND CONCEPȚIA  
PRODUSELOR INDUSTRIALE 

 
2.1. Concepţia produselor industriale, o activitate complexă 

 În calitate de componente în anumite ansambluri, dar şi prin rolul funcţional pe care îl au, 
produsele industriale oferă utilizatorilor anumite servicii. Aceste produse pot fi variante 
îmbunătăţite ale unor produse deja existente, sau pot prezenta caracteristici de noutate importante 
prin funcţiile îndeplinite, prin tehnologiile incorporate, prin estetică etc. Gradul lor de noutate este, 
deci, variabil, dar cel care pune în evidenţă această noutate este rezultatul unui proces industrial 
obţinut pe baza unor cercetări, metode, instrumente, încercări prin simulare, optimizări, fluxuri de 
informaţii, relaţii inter-umane etc. Acest proces este el însuşi în interacţiune cu mediul în care se 
află întreprinderea industrială: cel al produselor şi al serviciilor, al tehnologiilor şi metodelor, al 
cercetărilor şi inovaţiilor ştiinţifice, al evoluţiei ideilor noi etc. Inovaţia antrenează modificări în 
acest mediu, iar modificările conduc la concepţia altor produse industriale. 
 Concepţia produselor industriale poate fi considerată un proces complex, fiind rezultatul a 
numeroase etape de lucru, de la idee, la realizare practică, trecând prin stadii de creare, simulare, 
optimizare, testare etc. O parte dintre aceste etape sunt prezentate şi modelate în lucrare pentru a 
înţelege importanţa fiecăreia şi pentru a-i determina aportul calitativ pe care îl aduce în cadrul 
procesului de concepţie. 
 

2.1.1. Activitatea de concepţie a produsului industrial: definiţie 
Definiţiile activităţii de concepţie sunt numeroase, dar într-o accepţiune generală, aceasta 

este descrisă ca având drept scop definirea unui produs cu o funcţionalitate particulară şi care 
trebuie să răspundă la anumite specificaţii impuse. De asemenea, norma NF L 00-007 defineşte 
concepţia unui produs ca fiind o activitate creatoare care, pornind de la anumite nevoi exprimate, 
mijloace existente şi posibilităţi tehnologice, are ca scop definirea unui produs care să satisfacă 
aceste nevoi, fiind realizabil din punct de vedere tehnologic industrial. 
 Publicaţia AQAP (Apllied Quality Assurance Publication) precizează că procesul de 
concepţie este, în fapt, un demers de definire a sarcinilor de îndeplinit şi de rezolvare a problemelor 
în scopul creării unui produs sau a unui serviciu destinat satisfacerii nevoilor exprimate. Termenul 
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de concepţie desemnează rezultatul operaţiilor amintite. Anumite situaţii de concepţie industrială, 
mai ales când produsul este deja cunoscut, pot pune la dispoziţia conceptorului proceduri 
predefinite, norme, metodologii aplicate în proiecte similare.  
 

2.1.2. Activitatea de concepţie: caracteristici generale 
Conceperea presupune definirea unei probleme, o parte importantă a activităţii de concepţie 

este consacrată, în general, pentru structurarea problemei, restul pentru căutarea soluţiei [TIC2]. 
Această participare a conceptorului în structurarea şi reformularea problemei se datorează faptului 
că datele de bază ale problemei sunt foarte rar complete, suficiente şi, mai ales, pertinente. 
Răspunsurile la o problemă de concepţie sunt, cel mai adesea, multiple.  

Procesul de evaluare intervine pe tot parcursul ciclului de concepţie a produsului. Printre 
aceste tehnici de evaluare ponderate de soluţii în raport cu cerințele beneficiarului, se consideră 
importantă metoda QFD (Quality Function Deployment).  

Aplicarea funcţiilor calitate se constituie dintr-un ansamblu de programe de planificare şi de 
comunicare. Această metodă este formată din trei elemente indisociabile: o echipă multidisciplinară 
care are în preocupare proiectul; o relaţie cu piaţa şi cu clienţii pentru identificarea cerinţelor 
acestora ca viitori utilizatori, diferite exigenţe de tip reglementări, standarde, legislaţie și 
constrângeri ale întreprinderii; suporturi grafice, denumite Casa Calităţii [VIȘ1]. Acestea asigură 
punerea în corespondenţă a două serii de date pentru a le determina şi a evalua calitatea acestui 
răspuns. 

 
2.1.2.1. Concepţia produselor noi: un proces transversal 

 În prezent, industria este confruntată cu gestiunea de sisteme complexe şi evolutive, 
alcătuite din întreprindere, produsele sale şi pieţele de desfacere a acestora. Această complexitate se 
regăseşte la nivelul produselor întreprinderii şi a sistemelor sale de producţie. Analiza produselor 
propuse pentru piaţă evidenţiază trei nivele de complexitate: 
- intrinsecă, caracterizată prin structura lor pluritehnologică (mecanică, informatică, electronică) şi 
printr-o percepţie multisenzorială a clientului şi utilizatorului (cerințe de design, fiabilitate etc.); 
- managerială, caracterizată prin: multidisciplinaritatea echipei de concepţie şi de necesitatea 
instrumentelor de dialog, optimizarea tehnică și economică a procesului de concepţie, care se 
bazează pe metodele managementului de proiect, căutarea resurselor financiare şi informaţionale, 
stimularea creativităţii colective şi individuale; 
- complexitatea şi diversitatea procedeelor tehnologice de obţinere a produsului, caracterizate prin: 
cunoaşterea tehnologiilor ce pot fi aplicate în întreprindere, identificarea, asimilarea şi aplicarea de 
tehnologii noi (convenționale și/sau neconvenționale), precum şi consecinţele lor asupra concepţiei 
produsului [TOL1]. 
 Complexitatea produsului impune să se facă apel la mai multe discipline, precum: 
ergonomia, designul, calitatea, fiabilitatea etc. Acestea sunt discipline specifice inginerului 
(mecanică, ştiinţa materialelor, tehnologii de fabricație, informatică), care trebuie să cunoască 
fundamentele fiecărei discipline pentru a şti să facă apel la acestea în rezolvarea unor probleme 
specifice și discipline integrate în domeniul de cunoştinţe ale inginerului, cum sunt calitatea și 
fiabilitatea produselor, designul, ergonomia, marketingul, creativitatea etc. Pornind de la această 
realitate, proiectantul (conceptorul) trebuie să cunoască foarte bine legătura dintre toate aceste 
discipline cu concepţia de produs, dar și secvenţializarea şi organizarea în timp a elementelor 
specifice disciplinelor, considerate ca un proces dinamic şi evolutiv. 
 

2.1.2.3. Elemente constructive în concepţia de produs 
 În prezent există o multitudine de instrumente de concepţie a produselor [TOL1], [DUC1]. 
Dificultatea constă în alegerea, utilizarea şi organizarea diferitelor instrumente, apoi implicarea 
acestora în activitățile personalului unui întreprinderi. 
 Studii recente au permis clasificarea acestor instrumente în şapte familii, și anume: 

a. punerea problemei, considerată una dintre cele mai importante deoarece condiţionează şi 
orientează derularea studiului, fiind pusă în evidenţă prin demersul denumit creativitate; 
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b. diferite criterii legate de întreprindere (strategie, finanţare, logistică), care pot interveni la 
nivelul validării alegerii conceptelor de produs; 

c. avizul utilizatorilor, obţinut printr-un studiu comparativ (referitor la produse concurente) 
permite stabilirea de variante posibile în dezvoltarea unui ansamblu; 

d. analiza economică se bazează pe studii de piaţă, previziuni privind vânzările, estimări ale 
costurilor şi stabilirea unui plan de marketing; 

e. poziţionarea produsului în raport cu produse similare ale firmelor concurente, se analizează 
produsele acestora și tehnologiile utilizate; 

f. implicarea designerului în etapa de demarare a concepţiei este importantă pentru definirea 
unui ansamblu de concepte şi de mărire a numărul de variante ale produsului; 

g. îndeplinirea cerinței de fiabilitate a produsului privind definirea soluţiei permite 
identificarea erorilor de concepţie şi posibilitatea de a le remedia la acest nivel, pentru a 
obține o economie de resurse materiale și financiare şi o validare a diferitelor faze de 
concepţie, cu evidenţierea punctelor critice. 

 
2.1.2.4. Demersul concepţiei de produs 

 Demersul are în vedere alegerea, utilizarea şi organizarea diferitelor instrumente şi 
personalul implicat în acest demers. Obiectivul principal este de a propune întreprinderii şi şefului 
de proiect un plan global care să permită conceperea, în cel mai bun mod posibil (optim), de noi 
produse. Se au în vedere gestionări ale timpului şi ale potenţialului uman, material şi financiar. 

Evaluarea unui asemenea demers presupune modelarea unui sistem complex. Procesele de 
concepție sunt diferite de la un sector la altul, sau de la o întreprindere la alta. Se poate propune 
definirea unui demers global, flexibil, în care unele faze sunt mai mult sau mai puţin dezvoltate. 

Demersul concepţiei de produs are patru faze, fiecare conţinând câteva etape [TOL1]: 
- faza 1: identificarea şi traducerea nevoii (identificarea nevoii, traducerea nevoii în cadrul 

întreprinderii, întocmirea unui caiet de sarcini funcţional); 
- faza 2: interpretarea nevoii prin cercetarea conceptelor (definirea produsului, găsirea 

conceptelor directoare valide, întocmirea unui caiet de sarcini conceptor); 
- faza 3: definirea nevoii (definirea produsului, documentaţia produsului); 
- faza 4: validarea nevoii (validarea produsului, realizarea prototipului, testul acestuia de 

către utilizator, fabricaţia produsului). 
Faza 1: Traducerea nevoii. Obiectivul este de a traduce nevoia identificată de întreprindere 

în funcţie de mediul său de lucru şi în termenii se poate obține un produs. Rezultatul este un caiet de 
sarcini funcţional, conform figurii 2.1.  

În această fază, obiectivul presupune cunoaşterea mediului general al proiectului. Se propun 
următoarele etape: exprimarea şi validarea nevoii de către întreprindere, cunoaşterea pieţii, a 
concurenţei, a utilizatorilor.  

 

 
Fig. 2.1. Traducerea nevoii 

 

Se analizează dacă nevoia identificată este în preocupările întreprinderii, apoi se exprimă 
într-o expresie cu ajutorul analizei funcţionale. Toate datele se sintetizează într-un document care 
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conține obiectivele generale și măsurabile, limitele de început şi de sfârşit ale studiului, 
constrângerile inventariate de la început, cu atenţie particulară la falsele constrângeri, criteriile de 
selecţie care permit în faza finală efectuarea alegerii conceptelor. 

Faza 2: Interpretarea nevoii constă în lărgirea câmpului de investigaţie a conceptelor 
(figura 2.2) pentru a răspunde la traducerea nevoii formulate în caietul de sarcini funcţional. Scopul 
este de a propune concepte directoare valide pentru a pregăti caietul de sarcini conceptor [GHI1]. 

Satisfacerea cerinţelor beneficiarului se stabilește pe baza funcţiilor principale şi secundare 
ale produsului, care se includ în caietul de sarcini funcţional, având în vedere aducerea conceptelor 
noi în termenii de utilizare şi a tehnologiilor existente.  

 

 
Fig. 2.2. Interpretarea nevoii 

 

Proiectantul formulează propunerile de concepte pentru produs, determină formele acestuia 
în funcţie de rolul său funcţional. Propunerea conceptelor tehnologice face apel la competenţele 
tehnologice ale întreprinderii. Un concept nu poate fi definitiv reţinut până nu este complet verificat 
şi aprobat. Conceptele considerate valide sunt traduse în caietul de sarcini conceptor, necesar în 
parcurgerea fazei a 3-a, definirea produsului [DRĂ4], [DUC1]. 

Faza 3: Definirea produsului Se analizează caietul de sarcini conceptor, care va conduce la 
documentaţia produsului, necesară ca bază în construcţia unui prototip reproductibil industrial. În 
această fază trebuie să lucreze împreună responsabilii cu concepţia, fabricația, calitatea, împreună 
cu proiectantul pentru a asigura optimizarea concepţiei (figura 2.3).  

 

 
Fig. 2.3. Definirea produsului 

 

Arhitectura produsului permite dialogul între cei care se ocupă de design, de concepţie, de 
fabricație, de analiză a arhitecturii şi a parametrilor produsului, astfel încât să valideze soluţia 
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reţinută, procesul de producţie asociat şi tehnologia de fabricaţie [DRĂ2].  Considerând arhitectura 
ca un nivel de reprezentare al produsului se pot iniţia trei etape în procesul de definire a acestuia: 

a. identificarea entităţilor care definesc produsul (ansamblu minim de elemente pentru a 
putea îndeplini rolul funcţional). Funcţiile rezultă din analiza funcţională în cadrul unor alegeri 
legate de tehnologie şi principiile de funcţionare posibile.  

b. definirea arhitecturii produsului ca organizare a elementelor sale de bază. Definirea unei 
arhitecturi conduce la luarea în considerare şi a altor elemente, în afara celor de bază.  

c. definirea subansamblurilor sau pieselor componente ale  produsului pentru o arhitectură 
dată. În general, arhitectura poate cuprinde: structura propriu-zisă, unele aspecte ergonomice, 
condiţii de gabarit, de compunere cu alte ansambluri şi/sau subansambluri etc. 
 Validarea soluţiei alese din punct de vedere tehnic şi economic trebuie să ţină în foarte mare 
măsură seama de aspectul costului, fiind, astfel, şi o validare economică.  

Faza 4: Validarea produsului precede lansarea produsului şi are ca obiectiv iniţial 
validarea concepţiei prin realizarea fizică a unui prototip reproductibil industrial şi validarea 
acestuia prin teste cu utilizatori potenţiali. Prototipul realizat pe baza documentației de produs 
trebuie să corespundă nevoii exprimate și să fie reprezentativ din punct de vedere al funcţionalităţii. 
Este important să existe certitudinea că prototipul corespunde documentaţiei produsului fiindcă 
testul utilizatorului este etapa finală a procesului de concepție şi trebuie să se facă pornind de la un 
prototip validat de întreprindere în condiţii reale de utilizare [ISP2]. 
 Conform celor prezentate, rezultă următoarele concluzii: este necesară simularea organizării 
unei echipe de proiect, indicarea parcursului de lucru şi a instrumentelor adecvate; asigurarea unui 
plan al procesului de concepţie; definirea şi optimizarea legăturilor calitate – termen de fabricaţie – 
cost; identificarea, verificarea, stocarea şi punerea la dispoziţia întreprinderii a cunoştinţelor 
necesare în procesul de concepţie; facilitarea dialogului între diferitele persoane implicate, obţinerea 
de rezultate bune în termenii de finalizare a produsului. 
 

2.1.3. Modelarea unui produs 
Un produs poate fi de ordin material (fizic) sau nematerial, cum ar fi un program de 

calculator sau un serviciu. Produsele, indiferent de natura lor materială, sunt din ce în ce mai des 
asociate în cadrul unei prestaţii a întreprinderii faţă de client. Satisfacţia acestuia va fi în funcţie de 
aprecierea sa pentru fiecare dintre aceste elemente: clientul nu va cumpăra numai produsul, ci mai 
ales funcţiile şi serviciile oferite de acesta. Abordările de concepţie ale unui produs (în sens larg) 
sunt diferite dacă se consideră un produs ca fiind un ansamblu de componente sau, din contră, un 
ansamblu de funcţii, ca suport al unui serviciu.  

Abordarea pe componente Un produs poate fi considerat ca un ansamblu de componente 
elementare în relaţie unele cu celelalte. Descrierea sa funcţională se face răspunzând la întrebarea: 
Cum funcţionează ? Descrierea produsului se referă la soluţiile care au fost şi/sau vor fi adoptate 
pentru conceperea acestuia. Abordarea prezintă un inconvenient major privind limitarea 
posibilităţilor de inovare, folosind soluţii deja cunoscute pentru a răspunde la nevoi noi.  

Abordarea funcţională poate fi exprimată ca fiind realizarea unui număr anumit de funcţii, 
pe diferite nivele de satisfacere a cerințelor clienţilor. Abordarea are în vedere răspunsul la 
întrebarea: “Care dintre serviciile oferite de produs trebuie să fie puse la dispoziţia utilizatorului ?”. 
În acest caz, termenul “funcţie” (a produsului) are sens de analiză funcţională. Ea defineşte funcţia 
în termeni de serviciu oferit de produs excluzând orice referinţă la o soluţie deja existentă. Produsul 
devine astfel un suport al unui serviciu. 

Analiza funcţională aplică diferitele poziţii de utilizare ale unui produs, determinate pe baza 
definirii ciclului de viaţă a acestuia [GYE1]. Astfel, se consideră ciclul de viaţă al unui produs ca 
fiind: “Ansamblul fazelor succesive ale vieţii acestuia care se derulează pornind de la exprimarea 
nevoii globale până la realizarea şi exploatarea sa de către clientul utilizator” [DRĂ3]. Fazele 
parcurse cel mai adesea sunt: studiu de fezabilitate, concepţie, dezvoltare, producţie, exploatare şi 
menţinere în funcţiune. Concepţia şi dezvoltarea sunt asimilate sub acelaşi termen. Faza de 
exploatare poate fi detaliată în situaţii în care ar putea avea o influenţă asupra produsului: 



Rezumatul Tezei de doctorat Cercetări privind optimizarea prin simulare a concepţiei produselor industriale 
13

distribuţie, depozitare, transport. Sfârşitul perioadei de utilizare a produsului se include în fazele de 
concepţie din punctul de vedere al dezasamblării, reciclării sau distrugerii acestuia. 
 O regulă de exprimare a unei funcţii, des întâlnită în diferite abordări în concepţia de produs 
este cea definită de metoda APTE (Application des Techniques d’Entreprises) [*7], care consideră: 
 - Funcţia de serviciu: exprimă relaţia realizată de un produs între două elemente din mediul 
său exterior (funcţia principală); 
 - Funcţia de adaptare: reacţie a produsului în raport cu acţiunile unui element din mediul său 
exterior (denumită deseori şi funcţie de constrângere). 
 Unii autori [BON3], [BRĂ1], [DRĂ2] adaugă la funcţiile principale, de constrângere şi de 
estetică anumite funcţii de productibilitate, introducând astfel necesitatea de a lua în considerare în 
cadrul concepţiei produsului constrângeri de fabricaţie reproductibile industrial. Se formează echipe 
multidisciplinare de proiect care devin partea principală a unui demers de inginerie simultană, ce 
vizează: reducerea timpilor de concepţie/fabricaţie/distribuţie a produsului; dezvoltarea inovării 
asigurând în acelaşi timp un nivel de calitate adecvată cerințelor utilizatorilor, dar şi o calitate de 
conformitate impusă de produsele similare existente pe piaţă; diminuarea globală a costurilor 
proiectelor şi produselor. 
 

2.1.4. Definirea unui produs nou 
Concepţia induce noţiunea de creaţie, deci şi de noutate. Astfel, conceperea unui produs 

presupune și cerința de a asigura elementele de noutate, sau ceea ce este nou în metodele sale de 
proiectare. Complexitatea procesului de concepţie nu este legată numai de raporturile între produs şi 
cei care îl concep și execută, ci şi de utilizatorii acestuia. Se disting trei tipuri de produse noi: 
produsele repoziţionate, reformulate şi cele originale. Prin unele modificări minore al aspectului 
exterior, domeniul de aplicare al produselor repoziţionate se lărgește, iar acestea sunt percepute de 
utilizatori ca fiind noi. Produsele reformulate au caracteristici fizice noi pe care utilizatorul le poate 
sau nu percepe ca atare, dar care permit întreprinderii să le extindă câmpul de aplicabilitate sau să le 
scadă costurile de producţie, simultan cu creşterea fiabilităţii. Produsele originale au caracteristici 
tehnice şi estetice care determină utilizatorul să le perceapă imediat caracterul de noutate şi să le 
achiziţioneze numai pentru a se folosi de funcţiile noi ale acestora.  

Interesul pe care îl reprezintă un produs pentru anumiţi utilizatori este strâns legat de 
importanţa aşteptărilor acestora vis-a-vis de ce oferă produsele concurente la prețuri apropiate. 
Caracterul original al utilității produsului poate permite, într-o primă fază, de a răspunde, chiar şi 
parţial, la unele aşteptări care nu au fost satisfăcute până în prezent.  

 
2.1.5. Demersurile de concepţie a produselor 
Demersurile de concepţie a produselor sunt numeroase [BER1], [BON2], [DRĂ1], [GIA1], 

din această diversitate se remarcă două clase, și anume: carteziene: liniare, secvenţiale și sistemice: 
bazate pe simultaneitate, globalitate. Aceste demersuri sunt utilizate împreună cel mai adesea în 
întreprinderi, fiindcă participă în complexitatea procesului de concepţie şi indică dificultăţile de 
comunicare întâlnite în întreprindere în toate etapele de concepţie. 

Demersurile carteziene sunt bazate pe împărţirea în etape a procesului de concepţie. 
Elementele simple sunt studiate separat, apoi reunite din nou într-o sinteză. Abordarea propune un 
demers de concepţie împărţit în faze, descompuse la rândul lor în etape şi sub-etape până la 
definirea unor sarcini elementare [ISP1]. O clasificare a acestor sarcini elementare conduce, în 
general, la obţinerea de documente asociate, asigurând trasabilitatea şi controlul unei mai bune 
conduite a proiectului. Astfel, concepţia produsului apare ca fiind un proces liniar pentru care 
această metodă propune un ghid de utilizare. Aplicarea acestor demersuri este eficace pentru 
produsele cu o dimensiune tehnologică importantă: fazele şi etapele de concepţie pot fi definite pe 
baza unei descompuneri arhitecturale a produsului: enunţarea funcţiilor produsului; produsul este 
împărţit în sisteme, subsisteme şi componente având funcţii elementare; definirea soluţiilor tehnice 
ce conduc la obţinerea funcţiilor elementare; produsul final este recompus pornind de la 
componentele sale elementare. 



Rezumatul Tezei de doctorat Cercetări privind optimizarea prin simulare a concepţiei produselor industriale 
14

Demersurile sistemice: simultaneitate şi globalitate propun modelarea activităţii de 
concepţie în vederea realizării unei concordanţe între cunoştinţele necesare proiectului şi realitatea 
organizaţională a întreprinderii. Abordarea sistemică este un demers intelectual de reflexie şi 
sinteză, diferit de analiză care este un demers intelectual de cunoştinţe.  

Pentru abordarea sistemică este mai important “ce trebuie făcut” decât “cum trebuie făcut”. 
Acest aport de informaţii exterioare conceptorului sau echipei de concepţie poate influența 
organizarea unui proiect. Visser [VIS1] arată caracterul calificat drept “oportunist” al activităţii de 
concepţie: conceptorul procedează la iteraţii multiple de validare a ipotezelor şi soluţiilor găsite, la 
întreruperi mai lungi sau mai scurte ale ciclului de concepţie, dar şi de repuneri în aplicare a 
deciziilor corecte luate anterior. 

 
2.1.6. Metode şi instrumente de concepţie a produselor 
Lista prezentată în continuare are rolul de a evidenția diversitatea competenţelor şi 

specializărilor necesare în activitatea de concepţie a produselor, sugerând în acelaşi timp şi 
dificultăţile de găsire a limbajului comun între membrii echipelor de lucru. 

a. Analiza funcţională: are ca obiect de activitate determinarea funcţiilor unui produs în 
termeni de serviciu de îndeplinit, în afara oricărei referinţe la soluţiile tehnice găsite în acest scop;  

b. Designul: calităţile de design nu privesc numai caracteristicile exterioare, ci, în principal, 
raporturile de structură şi de funcţii care convertesc un sistem într-o unitate coerentă atât din punct 
de vedere al producătorului, cât şi al consumatorului; 

c. Analiza de marketing: este un ansamblu de tehnici organizate în jurul dificultăţii crescânde 
a întreprinderilor de a cunoaşte piaţa, de a i se adapta şi a evolua într-un mediu concurențial. Aceste 
tehnici sunt studiile de piaţă în care se găseşte un ansamblu de instrumente matematice şi statistice 
pentru acţiuni de sondaj, studii de motivare sau de comportament de cumpărare al clienţilor etc.; 

d. Creativitatea: reprezintă aptitudinea de a produce idei originale şi realizabile, fiind 
prezentă în fiecare persoană, dar depinde, totuşi, de câţiva factori: flexibilitate (apariţia ideilor), 
fluiditate, originalitate (căutarea şi găsirea ideilor noi), elaborare (luarea în considerare a aspectelor 
practice pentru a concretiza o idee); 

e. Ergonomia: este o activitate interdisciplinară ce studiază implicarea omului în activităţi a 
căror scop constă în conceperea de produse (instrumente, maşini şi sisteme) care pot fi utilizate cu 
maxim de confort, securitate şi eficacitate.  

 
2.1.7. Analiza funcţională şi analiza valorii 
2.1.7.1. Scopurile analizei funcţionale şi ale analizei valorii  
Un proiect este un sistem complex de persoane, mijloace şi acţiuni implicate, constituit 

pentru a da un răspuns la o cerere elaborată în scopul satisfacerii unei nevoi. Proiectul presupune un 
obiectiv fizic sau intelectual, acţiuni desfășurate pe baza unor resurse date. 

Analiza funcţională (AF) este un ansamblu de tehnici utile pentru identificarea şi 
cuantificarea cerinţelor de bază ale proiectului, definirea caracteristicilor, stabilirea a ceea ce este 
necesar a se obţine. Analiza valorii (AV) este un ansamblu de tehnici care adaptează mijloacele de 
realizare a proiectului, în concordanţă cu importanţa relativă a diferitelor cerințe care trebuie 
îndeplinite. O coordonare mai bună a mijloacelor cu cerințele asigură ca proiectul să corespundă 
unor criterii de optimizare. 

Aplicarea în domeniul industrial a AF şi AV permite obţinerea unei eficacităţi crescute 
privind conceperea unui produs, a unui procedeu, proces sau serviciu sau o combinaţie a acestora. 
Într-o primă etapă se analizează stadiul actual, piaţa (concurenţi, produse şi insatisfacţii ale 
clienţilor față de acestea), mediul (legi şi norme în materie, apariţia tehnologiilor noi) şi se face o 
analiză a întreprinderii (strategie, resurse, calificările personalului, disponibilitatea pentru 
conceperea unui produs nou etc.).  

În a doua etapă se defineşte scopul, când intervine analiza funcţională a cerinței (denumită şi 
analiză funcţională externă), care conduce la elaborarea unui caiet de sarcini funcţional, document 
contractual exhaustiv şi explicit între toate părţile implicate. Într-o a treia etapă se începe activitatea 
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de concepţie, ţinând cont de mijloace şi de constrângerile de timp, cu o grijă constantă pentru 
obţinerea rezultatelor propuse. Aceasta se face prin analiza valorii. 

 
2.1.7.4. Demersul analizei valorii în dezvoltarea de produs 
Analiza valorii este o metodă care defineşte nivelul de competitivitate al întreprinderii, 

organizată şi creativă, vizând satisfacerea nevoii beneficiarului printr-o activitate specifică de 
concepţie a produselor, sistemelor sau serviciilor, din punct de vedere funcţional, economic şi 
multidisciplinar. S-a dovedit a fi o metodă operaţională pentru a stimula şi organiza inovarea. 
Această definiţie infirmă ideea general răspândită conform căreia analiza valorii este o metodă de 
reducere a costurilor, fiind, în fapt, o metodă pentru explicitarea şi răspunderea la aşteptările 
clientului (în termeni de funcţii ale produsului).  

De asemenea, se asigură că toate costurile atribuite unei funcţii pentru un produs realizat să 
corespundă cât mai bine posibil importanţei acestora. Prin urmare, dacă dorinţa întreprinderii este 
de a stabili un cost obiectiv (un cost unitar al produsului), analiza valorii va optimiza caracteristicile 
produsului vis-à-vis de satisfacţia clientului. În concluzie, analiza valorii asigură maximizarea 
valorii unui produs (raport dintre satisfacerea funcţiilor şi costuri), dar şi minimizarea costului său.  
 Principalele faze ale activităţii de analiză a valorii constă în: orientarea studiului, analiza 
informaţiilor, analiza funcţională şi analiza costurilor produsului, identificarea, studiul şi evaluarea 
soluţiilor, bilanţ previzional şi alegerea soluţiei, realizarea produsului [*2]. 
 După ce conducerea întreprinderii şi şeful de echipă au stabilit direcţiile de orientare ale 
studiului (obiectivele globale ale proiectului/produsului, dimensionarea resurselor şi eşalonarea în 
timp), grupul efectuează o căutare a informaţiilor referitoare la proiect (legi, norme, concurenţă, 
informații etc.).  

Urmează etapa analizei funcţionale a nevoii şi a analizei costurilor: efectuarea unei analize 
funcţionale externe (AFE) pentru a identifica funcţiile de serviciu ale viitorului produs, funcţii ce 
pot fi ierarhizate într-un arbore funcţional, folosit pentru estimarea importanţei relative a funcţiilor 
de serviciu. Fiecare funcţie trebuie să fie caracterizată prin criterii de apreciere, iar pentru aceasta se 
fixează un nivel de performanţă dorită. După ce întreprinderea operează o reconcepţie sau crează un 
produs inovator se procedează imediat la o analiză funcţională internă (AFI) a produselor similare 
existente.  

Se poate modela fluxul funcţiilor de serviciu a componentelor produsului analizat folosind 
un instrument denumit diagramă bloc funcţională, care permite estimarea gradului de realizare a 
unei funcţii de către componente diferite, apoi estimarea costurilor acestora (determinare pentru o 
soluţie existentă) şi costurile fiecărei funcţii.  

Analiza funcţională internă a produselor similare existente (proprii şi ale concurenţei) 
asigură identificarea surselor de risipă și a punctelor slabe ale întreprinderii, dar şi a punctelor forte 
ale concurenţei. 
 În timpul căutării soluţiilor, tehnicile de creativitate sunt utilizate pentru găsirea de soluţii 
tehnice sau principii noi pentru diferite funcţii de serviciu care se doresc (re)concepute. Faza 
decisivă de studiu şi evaluare a soluţiilor constă în luarea în considerare a tuturor soluţiilor 
alternative şi de alegere a celor mai bune, comparându-le valorile de satisfacere a fiecărei funcţii şi 
de importanţa relativă a acestora. 
 

2.1.7.5. Instrumentele metodologice ale analizei funcţionale şi ale analizei valorii 
Metoda mediilor exterioare 
Analiza funcţională şi analiza costurilor reprezintă etape importante ale analizei valorii 

deoarece implică toate acţiunile viitoare. Analiza funcţională externă (AFE) permite identificarea şi 
caracterizarea funcţiilor de serviciu ale unui produs, dar şi funcţiile constrânse impuse de mediu: 
legi, norme, strategia întreprinderii privind integrarea produsului nou într-o gamă de produse etc. 

Pentru stabilirea funcţiilor de serviciu se propune utilizarea metodei mediilor exterioare sau 
diferite instrumente metodologice asociate [BRĂ1]. Metoda are la bază o viziune sistemică a 
produsului de conceput, considerat ca o entitate de sine stătătoare în centrul altor sisteme/obiecte 
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(reprezintă mediile exterioare) cu care este în raport direct la un moment dat al existenţei sale. În 
fapt, când se concepe un produs, se concepe finalitatea sa (rolul funcţional). Un sistem (produs) este 
considerat ca un mijloc pentru un mediu exterior de a acţiona asupra unui alt mediu exterior pentru 
a-i modifica caracteristicile, fiind, astfel, vorba de funcţia principală (FP). Într-o altă abordare, un 
sistem poate fi considerat ca un modificator al unui mediu exterior sau prin modul în care se poate 
adapta la un mediu exterior în condiții impuse (funcţia de constrângere FC). 

Metoda mediilor exterioare are mai multe faze: exprimarea şi validarea nevoii fundamentale, 
determinarea ciclului de viaţă a produsului, definirea mediilor exterioare aferente, determinarea şi 
caracterizarea funcţiilor de serviciu. 

a. Exprimarea şi validarea nevoii fundamentale Într-o primă etapă se efectuează o analiză a 
ceea ce clientul sau utilizatorul sistemului solicită a fi conceput: nevoia fundamentală. Astfel, se 
definesc caracteristicile sistemului fără a se prefigura vreun tip de soluţie. Se caută apoi cât mai 
multe soluţii posibile a fi transformate în produse. Acestea trebuie să îndeplinească cât mai bine 
nevoia fundamentală pe termen lung.  

b. Determinarea ciclului de viaţă a unui produs constă în recenzia tuturor fazelor în care 
sistemul face servicii altor medii exterioare sau este constrâns de acestea. Este vorba, în principal, 
de fazele de utilizare a sistemului de către clienţi, dar nu trebuie trecute cu vederea fazele de 
concepţie, fabricaţie, ambalare, transport, publicitate, vânzare, ieşire din uz şi reciclare. Pentru 
fiecare fază a ciclului de viaţă a produsului se determină mediile exterioare sistemului şi se 
identifică funcţiile de serviciu ale acestuia prin relaţiile care există între ele. Fiecare funcţie trebuie 
să corespundă unui control de validitate necesar în fazele de determinare a arborelui funcţional şi în 
caracterizarea funcţiilor de serviciu. Funcţiile, în sine, nu sunt simplu de găsit şi de exprimat. Pentru 
a şti care elemente exterioare se unesc pentru a îndeplini o funcţie de serviciu trebuie reprezentate 
funcţiile principale şi constrângerile. 

c. Arborele funcţional este o reprezentare a funcţiilor de serviciu foarte utilizată în industrie. 
Se obține o reprezentare ierarhică a funcţiilor de serviciu pentru a avea o viziune clară şi structurată 
a acestora. Ramurile acestui arbore sunt funcţii de serviciu clasice, dar şi funcţii de serviciu noi, 
evolutive. Funcţiile cele mai importante sunt legate de scopul produsului. 

d. Caracterizarea funcţiilor Toate funcţiile trebuie caracterizate calitativ şi cantitativ la 
nivelul parametrilor de utilizare, realizând următoarea analiză: listarea criteriilor de apreciere, care 
reprezintă caracteristicile reţinute pentru aprecierea modului în care o funcţie sau o constrângere 
este îndeplinită; definirea nivelului obiectiv al criteriilor; definirea flexibilităţii acestor nivele 
(limite de acceptare, clasele de flexibilitate etc.) 

 
2.1.8. Procesul de simulare a concepţiei produselor industriale 

 2.1.8.1. Definirea conceptului de simulare 
 Simularea reprezintă un instrument de analiză având scopul de a stabili efectele schimbărilor 
operate asupra unui sistem existent, cât şi evaluarea performanţelor unor sisteme în circumstanţe 
diferite. Simularea este unul dintre cele mai utilizate mijloace de analiză, aplicat cu succes în 
proiectarea, planificarea şi controlul sistemelor complexe. De asemenea, simularea se defineşte ca 
fiind procesul de proiectare şi realizare a unui model sau experiment în scopul înţelegerii 
comportării sistemului şi al evaluării unui număr mare de strategii posibile privind funcţionarea 
acestuia. În acest caz, modelul operează în paralel cu sistemul de producţie, iar parametrii 
planificaţi sunt identificaţi şi folosiţi în derularea modelului după un algoritm sau după o strategie 
de optimizare, urmărindu-se creșterea performanţelor sistemului. 
 Simularea se aplică pentru analiza dinamică anterioară implementării, astfel încât costurile şi 
stocurile să fie mult reduse. Tehnicile de modelare şi simulare ale fabricaţiei pot contribui esenţial 
la elaborarea unor sisteme de fabricaţie cu indici de performanţă ridicaţi [MOH1]. Validarea soluţiei 
presupune stabilirea unor modele, analiza proprietăţilor acestora şi simularea funcţionării. În urma 
analizei rezultatelor se obţin date care îmbunătățesc eficienţa economică, volumul de informaţii 
funcţionale etc. Noţiunea de simulare implică interpretări diferite, ce depind de domeniul abordat. 
Se poate spune că simularea reprezintă o disciplină fundamentală independentă de aplicaţiile 
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specializate. S-a dovedit că simularea poate avea un rol foarte important în fiecare domeniu al 
ştiinţei (figura 2.4). 

 
Fig. 2.4. Schematizarea rolului simulării 

 

În multe analize prin simulare se apelează la modelarea pe baze fizice şi animaţii pe 
calculator. Astfel, cu ajutorul tehnicii de calcul moderne și a dezvoltării produselor software 
performante s-au creat modele mai bune, animaţia având la bază tipuri de modele din ce în ce mai 
complexe, cum ar fi modelarea evenimentelor, modelarea funcţională sau modelarea condiţionată. 

În domeniul tehnic, simularea reprezintă o etapă intermediară între proiectare şi fabricaţie. 
În foarte multe cazuri se cere să se asigure performanţele impuse produsului de către client, la un 
preţ rezonabil şi în termene de livrare stricte. Satisfacerea acestor condiţii se realizează cu 
dificultate, dar nu este imposibilă. În acest sens, condiţiile se evaluază după criterii de natură 
tehnică, economică sau durată de producție [DUC1].  

De cele mai multe ori, se realizează o optimizare la nivelul întregului sistem pe baza 
criteriilor tehnico-economice. Ipotezele adoptate în simulare au la bază date tehnice, experimentale 
şi teoretice acumulate din experienţa anterioară. Rezultatele obținute vor fi și mai mult în 
concordanţă cu realitatea. În acest mod, anumite caracteristici pot fi îmbunătăţite continuu prin 
varierea sistematică a parametrilor de dependenţă. 
 

2.1.8.2. Definirea conceptului de optimizare prin simulare 
Optimizarea poate fi structurată pe algoritmi în care proprietăţile pot fi exprimate cantitativ 

sub forma unei funcţii. Algoritmii de optimizare permit, de obicei, minimizarea unei funcţii, un 
exemplu în acest sens fiind costul care utilizează tipuri de variabile, cum ar fi resursele. Procesul de 
optimizare utilizează mai multe seturi de valori iniţiale şi soluţii corespunzătoare care sunt definite 
de utilizator, sau sunt generate aleatoriu de program. Un set impune, de exemplu, variabilele de 
proiectare – resursele, variabilele de stare – atributele şi funcţia obiectiv – cost minim. Algoritmul 
de optimizare generează apoi succesiv astfel de seturi, conducând către un set optim. Atunci când 
sunt posibile mai multe variante, apare necesitatea de a o alege pe cea mai bună. 

Optimizarea este acţiunea de obţinere a celor mai bune rezultate în condiții date. Deciziile 
privind proiectarea, cele tehnologice şi manageriale se iau la diferite niveluri, scopul acestora fiind 
de minimizare a oricăror eforturi necesare, sau de maximizare a beneficiului.  

În orice situaţie practică efortul cerut şi beneficiul dorit pot fi exprimate printr-o funcţie. 
Numeroase cercetări efectuate în domeniu au arătat că optimizarea poate fi definită ca procesul de 
găsire a condiţiilor în care funcţia cu variabile de decizie are valori minime sau maxime. Nu există o 
singură metodă disponibilă pentru rezolvarea eficientă a problemelor de optimizare. Deja există și 
se aplică o serie de metode de optimizare pentru a putea aborda diferite tipuri de situații. 

Metodele de optimizare sunt cunoscute ca tehnici de programare matematică şi sunt studiate, 
în general, ca parte a cercetării operaţionale. Optimizarea poate fi aplicată oricăror probleme 
inginereşti. Pentru a indica scopul său, sunt prezentate în continuare câteva domenii de aplicaţii, 
tipice sistemelor de fabricaţie: 

- alegerea condiţiilor de prelucrare în procese și procedee tehnologice pentru reducerea 
costurilor de fabricaţie; 

- alegerea structurii sistemului tehnologic în concordanță cu cerințele fabricației; 
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- determinarea drumului cel mai scurt între punctele de lucru pe care trebuie să îl parcurgă 
semifabricatul; 

- planificarea, controlul şi programarea optime ale producţiei; 
- analiza datelor statistice şi construcţia de modele empirice din rezultatele experimentale, 

pentru obţinerea unei reprezentări cât mai corecte a diferitelor fenomene fizice; 
- proiectarea optimă a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, atelierelor şi secţiilor productive; 
- alocarea de resurse sau servicii în câteva activităţi pentru maximizarea beneficiului; 
- monitorizarea și minimizarea timpilor de aşteptare şi de inactivitate, supravegherea cozii 

de aşteptare în liniile de producţie, pentru reducerea costurilor de fabricaţie; 
- planificarea celei mai bune strategii de obţinere a unui profit maxim în prezenţa 

concurenţei pe piaţa economică; 
- proiectarea şi utilizarea optimă a sistemelor de comandă și control. 
Conceptul de optimizare conţine trei elemente de bază, şi anume [LEC1]: 
a. Funcţia obiectiv – minimă sau maximă. Privind procesele de fabricaţie s-a constatat că se 

tinde către maximizarea profitului sau minimizarea costului. Spre exemplu, la transformarea datelor 
experimentale într-un model definit de utilizator, se poate minimiza diferenţa dintre rezultatele 
experimentale şi datele prognozate pe baza modelului. 

b. Un set de necunoscute sau variabile care influenţează valoarea pe care o ia funcţia 
obiectiv. Variabilele pot include resursele folosite sau durata fiecărei activităţi. În problema ajustării 
datelor, necunoscutele sunt parametrii ce definesc modelul. 

c. Un set de condiţii (constrângeri) care permit necunoscutelor să ia anumite valori, 
excluzând altele. În procesele de fabricaţie, toate variabilele „timp” sunt pozitive. 
 

2.1.8.3. Simularea sistemelor şi proceselor 
Metodologia de simulare constă în descrierea modelului, realizarea efectivă și analiza 

acestuia. Scopul creării diferitelor tipuri de modele este de a opera cu o acuratețe mai mare în 
stabilirea și reprezentarea informaţiilor despre sistemele dinamice. Se asigură evidențierea modului 
în care operează fenomenele reale variabile în timp prin folosirea unui model. 

Folosind o interpretare generală corectă, simularea este iterativă şi are trei etape [ISP3]: 
descrierea modelului; realizarea efectivă; efectuarea analizei și interpretarea rezultatelor. 

Primul pas în constituirea unui model de simulare pentru un sistem real constă în stabilirea 
informaţiilor în formă simbolică sau numerică despre sistem. Modelul se realizează pe baza 
informaţiilor şi cunoştinţelor dobândite în experienţele anterioare. Simularea folosește modele 
conceptuale, declarative, funcționale, de constrângere, spațiale și multiple, în funcție de domeniul 
de aplicabilitate a fiecărui model. Pentru analiza complexă a modelelor se folosesc date de intrare-
ieșire, descrieri ale testelor efectuate, tehnici de răspuns a modelelor la încercări, tehnici de 
interpretare și vizualizare a datelor, metode de verificare/validare a rezultatelor. 
 Pentru a defini diferitele situații, simularea folosește o anumită terminologie, câteva dintre 
cuvintele cheie fiind următoarele:  
Stare: reprezintă o variabilă ce caracterizează un atribut în sistem, cum ar fi nivelul stocului în 
inventar sau numărul de posturi în aşteptare pentru procesare;  
Eveniment: o întâmplare la un anumit moment care poate schimba starea sistemului, cum ar fi 
intrarea în funcţiune a unui post de lucru;  
Entitate: un obiect care trece prin sistem, cum ar fi semifabricatul în postul de lucru sau comenzile 
dintr-o fabrică. Deseori, un eveniment este asociat unei entităţi;  
Coadă de aşteptare: o listă de sarcini, un stoc sau bunuri de consum ce aşteaptă să fie transportate, 
sau orice loc unde entităţile aşteaptă să se producă o întâmplare, un eveniment, din orice motiv; 
Creare: cauza sosirii unei noi entităţi în sistem la un anumit moment;  
Planificare: repartizarea unui nou eveniment în viitorul unei entităţi existente;  
Variabilă aleatoare: o mărime incertă, cum ar fi numărul de piese returnate de la o anumită 
prelucrare;  
Distribuţie: lege matematică care defineşte caracterul probabilistic al unei valori aleatorii. 
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 2.1.8.4. Modelarea sistemelor 
 Se definește modelarea unui sistem ca fiind o reprezentare virtuală și logică a părţilor 
importante din sistem. Avantajele unui model virtual sunt: este mai uşor şi mai ieftin de realizat şi 
folosit, în comparaţie cu sistemul real; nu ţine cont de detaliile nerelevante; este uşor de analizat şi 
de luat decizii pe baza lui. O activitate de modelare trebuie să fie expresivă, să înglobeze în model 
toate proprietăţile din sistem care prezintă importanță, să fie complet definit şi să permită analiza şi 
luarea de decizii cu privire la sistemul real. Există diverse modalităţi de reprezentare a sistemelor 
reale, dar se disting trei aspecte care trebuie să fie conţinute în model, comparativ cu un model real, 
şi anume: aspectul structural, reprezentat în structura sistemului, componentele sale şi legătura 
dintre componente; aspectul funcţional, care reflectă funcţionalitatea sistemului ca întreg, exprimată 
prin funcţiile componentelor sistemului și stările acestuia; aspectul comportamental, reprezentând 
stările diferite prin care sistemul trece pe parcursul procesului. 
 
 2.1.8.5. Analiza modelului 
 Analiza unui model se planifică a fi efectuată în unul din următoarele moduri: rulare pas cu 
pas sau rulare nesupravegheată. Folosind rularea pas cu pas, utilizatorul poate introduce elemente 
informaţionale în oricare porţiune a modelului şi le poate urmări de-a lungul simulării. În cadrul 
acestui tip de rulare, toate opţiunile de analiză sunt accesibile utilizatorului şi rezultatele sunt 
vizibile după fiecare eveniment luat separat. Avantajul său constă în posibilitatea de analiză a unei 
părţi din sistem care este de un deosebit interes, de exemplu, efectele posibile ale livrării întârziate 
de piese de schimb. Strategia de modelare orientată pe obiecte este recomandată pentru procese 
complexe de producţie. Această strategie prezintă o metodologie îmbunătăţită de modelare şi 
analiză pentru sistemele de producţie. Modelul preia toate aspectele ce definesc sistemul real: 
structura, funcţionalitatea şi comportamentul. Strategia de modelare este concepută să asigure un 
mod interactiv de modelare şi evaluare în care utilizatorul poate modifica modelul şi astfel să 
determine adaptarea sistemului de producţie la cerințe noi. 
 

2.1.9. Distribuirea sarcinilor de proiectare în procesul de dezvoltare a unui produs 
 Distribuirea sarcinilor de proiectare asigură accelerarea procesului de design al unui produs. 
Într-un astfel de mediu este posibilă gruparea sarcinilor de proiectare în două categorii privind 
aspectele funcţionale, respectiv, aspectul exterior şi ergonomia produsului. Managementul de 
proiect asigură ca o mare parte din activităţile de proiectare să se desfăşoare în paralel şi 
independent. O astfel de activitate include şi informaţii privind spaţiul de proiectare, constrângerile 
impuse în design sau conexiunile între diversele etape de proiectare. Alegerea momentului propice 
de proiectare este corelat cu termenul de lansare pe piaţă a produsului. Acestea au la bază 
consideraţii economice. Se asigură o reducere importantă a timpului necesar pentru a aduce un 
produs pe piaţă, mai ales în faza sa de dezvoltare.  
 Structura şi asamblarea majorităţii produselor au devenit tot mai complexe. Sistemele CAD 
au capacitatea să rezolve din ce în ce mai multe cerinţe. Tehnicile şi programele de calculator 
actuale sunt concepute astfel încât să ajute proiectantul, într-un mod deosebit de intuitiv, în 
dezvoltarea de produse noi. Distribuirea sarcinilor de proiectare are ca efect rularea în paralel a 
diferitelor faze din proiectul produsului [GHI3]. O echipă de ingineri are posibilitatea să-şi 
îndeplinească atribuţiile în propria arie de competenţă şi responsabilităţi, simultan cu o altă echipă, 
fără a ţine seama de distanţa fizică ce-i separă. Sistemele CAD existente au fost modificate prin 
integrarea în structura lor a tehnicilor de modelare, parametrizare şi simulare a constrângerilor. 
 Posibilităţile de proiectare în paralel a subansamblurilor pentru produse similare sunt 
următoarea etapă a design-ului de produs. Pentru întregul produs se determină ce activităţi pot fi 
efectuate în paralel, se identifică dependenţele între acestea şi echipele de proiectare care le vor 
rezolva. Este posibil ca în timpul procesului să fie necesare unele schimbări în proiect. De 
asemenea, este necesar ca echipele de proiectare să poată pune în comun informaţii şi date (desene, 
soluţii tehnice, calcule) pentru a rezolva rapid problemele apărute. 
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 Integrarea sistemului de distribuire a sarcinilor de proiectare într-un mediu de dezvoltare al 
unui produs necesită pachete software de planificare şi control a proceselor de proiectare. Sistemul 
de management de proiect îşi sporeşte funcţionalitatea prin accesul, pe baza unei reţele complexe, la 
informaţii despre proiect, produs şi responsabilităţile membrilor echipei. Astfel, managerul are 
posibilitatea de a extrage informaţii despre activităţile de proiectare a părţilor componente ale 
produsului, dar şi alegerea celei mai potrivite structuri a acestuia. Toate datele şi informaţiile 
obţinute se integrează în modelul produsului. Diversificarea tipurilor de produse necesită utilizarea 
de criterii diferite (modularizare, parametrizare) pentru adoptarea deciziilor privind componentele 
dezvoltate în paralel. Deciziile au la bază considerente geometrice, constructive şi funcţionale ale 
produsului, dar şi relaţii de dependenţă între diferitele componente ale acestuia.  

 
 2.1.10. Dezvoltarea rapidă a produsului. Elaborarea prototipului 
 Rapid Prototyping (RP) constituie o metodă utilă în producerea rapidă a prototipurilor 
fizice, şi, totodată, utilizată pentru optimizarea şi scurtarea proceselor de dezvoltare a produselor. 
Pentru a creşte precizia şi a reduce timpul de fabricaţie a prototipurilor s-au dezvoltat sisteme RP ce 
includ module funcţionale pentru trasarea suprafeţelor, planificarea tehnologică a diferitelor procese 
RP etc. Timpul de producţie al prototipului este mult redus folosind funcţii de modelare precisă a 
acestuia în programe CAD/CAM. Scopul utilizării metodelor proiectării şi producţiei asistate de 
calculator pentru crearea prototipurilor constă în accelerarea şi optimizarea procesului de dezvoltare 
a produsului, creşterea calităţii şi fiabilităţii sale, odată cu reducerea costurilor. Sistemele 
CAD/CAM/CAE şi RP constituie elemente esenţiale în optimizarea dezvoltării produsului. 
 Obiectivul principal al prototipării rapide îl reprezintă fabricarea unui model fizic (machetă, 
prototip) într-un timp foarte scurt, la un cost scăzut şi cu utilizarea unui număr minim de etape 
intermediare în procesul de realizare. Se poate, de asemenea, ca pe parcursul ciclului de dezvoltare 
a produsului:să se detecteze cât mai devreme, fără consecinţe majore asupra costului final, 
eventualele probleme de concepţie;să se testeze, cât mai devreme, soluţii alternative, în termeni de 
alegeri tehnologice pentru piesele sau procedeele utilizate în fabricaţie; să se valideze, cât mai 
devreme, fezabilitatea industrială a piesei şi să se optimizeze formele şi costul utilajelor necesare 
fabricaţiei în serie, pentru a diminua riscurile de modificare a acestora în momentul industrializării; 
să se amelioreze caracteristicile operaţionale ale produsului (mecanice, aerodinamice, estetice, 
ergonomice etc.) cu ajutorul testelor asupra unui prototip fizic, în mărime naturală; să se dezvolte 
elementele şi procesele inerente fiecărui procedeu (obţinerea piesei brute, prelucrare, metrologie, 
asamblare, ambalare etc.) 
 Tehnica RP are potenţialul de a optimiza dezvoltarea produsului dacă face parte dintr-un 
proces de producţie. Aplicarea acesteia constă în legarea informaţiei tehnologice între sistemele 
implicate în proces. RP şi-a demonstrat fezabilitatea în diferite etape, precum: proiectarea 
modelului, planificarea procesului de fabricaţie şi crearea prototipului. 
 

2.2. Rolul managementului de proiect în concepţia de produs 
Concepţia de produs este o activitate complexă în care membrii echipei de lucru fac schimb 

de informaţii pentru a pune în practică anumite concepte şi tehnici variate. Din această conlucrare 
este posibilă apariţia unor elemente structurate, ordonate, care pot fi administrate în vederea 
atingerii scopului întreprinderii: punerea la dispoziţia clienţilor săi de produse care vor asigura 
viitorul financiar al întreprinderii.  

 
2.2.1. Definiţia proiectului și a managementului acestuia 
Conform normei AFNOR X50-105 [*5], un proiect este “un demers specific care permite 

structurarea metodică şi progresivă a unei realităţi viitoare şi este pus în aplicare pentru a elabora un 
răspuns la nevoile utilizatorilor. El implică un obiectiv şi acţiuni de derulat cu resurse date și 
disponibile”. 
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Concret, un proiect este un ansamblu de sarcini planificate în timp, asociate unor mijloace 
(resurse) umane, tehnice şi financiare. Responsabilitatea unui şef de proiect al unui produs este de a 
defini şi a administra aceste sarcini [NEA1]. 

Întregul proiect urmăreşte trei categorii de obiective: obiectivul performanţelor tehnice: 
specificaţii funcţionale şi caracteristici tehnice ale produsului; obiectivul termen: cerințele 
utilizatorilor evoluează în timp, un răspuns la această nevoie nu este valabil decât o perioadă 
limitată de timp mai mult sau mai puţin variabilă. Un proiect trebuie, deci, să ajungă la un rezultat 
aşteptat, într-o perioadă de timp limitată; obiectivul cost: este stabilit în funcţie de mijloacele 
folosite de întreprindere pentru a atinge obiectivele tehnice şi de termen. Cele trei obiective sunt 
interconectate: performanţele tehnice sunt mai uşor de atins odată cu prevederea unor termene largi 
şi resurse financiare importante, dar şi invers. 

De asemenea, proiectul reprezintă o succesiune de acţiuni cu caracter concret şi scop bine 
definit, în derularea căruia se intervine în urma unei analize previzionale competente, modificîndu-i 
cursul în funcţie de obiectivul final propus. În acelaşi sens, realizarea unui proiect nu poate consta 
în reproducerea cu fidelitate a unui model, dar, pentru succesul acţiunii, întotdeauna se caută a se 
spijini și pe date acumulate în activităţile anterioare. De regulă, proiectul are o complexitate 
importantă, ce implică utilizarea unor cunoştinţe multiple, foarte diverse şi pentru realizarea căruia 
este necesară coordonarea unor activităţi multidisciplinare. Managementul de proiect presupune 
îndeplinirea simultană atît a sarcinilor de conducere, cât şi a celor de gestiune ce formează un 
ansamblu de activități și condiționări specifice. 

Succesul aplicării managementului de proiect este determinat de îndeplinirea următoarelor 
condiţii: concentrarea resurselor întreprinderii pentru realizarea fiecărui obiectiv specific; 
desfăşurarea activităţilor impuse obiectivului respectiv numai în interdependenţă şi fără priorităţi 
subiective; înţelegerea şi acceptarea constrîngerilor în domeniile tehnic (noutate, fezabilitate, 
performanţe), economic (investiţii, preţuri) şi termene de livrare. 

Managementul de proiect, componentă a managementului întreprinderii, are rol determinant 
în etapele de concepţie, construcţie şi valorificare a produselor pe baza unor activităţi specifice de 
proiectare şi planificare, elaborate în condiţii determinate din punct de vedere tehnic şi economic. 

Managementul de proiect acordă atenția corespunzătoare și activităţilor de planificare, 
stabilite astfel încât să se asigure cerinţele inginereşti ale integrării proiectării cu planificarea. În 
acest scop sunt elaborate şi utilizate modele de referinţă care au rolul de a stabili formele de 
interdependenţă existente între elementele (obiect, informaţii, activităţi) procesului de dezvoltare ale 
produsului 

 
2.2.2. Managementul proiectului: scop, metode şi instrumente 

 Coordonatorul unui proiect trebuie să aibă capacitatea şi competenţa de a răspunde 
următoarelor cerinţe de bază: să stabilească obiectivele, strategia, mijloacele şi sistemul de 
organizare; să coordoneze acţiunile succesive sau simultane; să modifice strategia şi structura 
proiectului dacă este necesar; să optimizeze repartiţia resurselor (materiale, umane, financiare etc.) 
în vederea stabilirii celor mai potrivite soluţii, la costuri reduse, pentru realizarea obiectivului 
proiectului. O astfel de abordare presupune cunoaşterea şi utilizarea managementului resurselor 
umane şi managementul riscurilor. Riscurile apar în competiţie cu concurenţa şi prin impreviziunile 
aduse de inovare. 

Managementul de proiect cuprinde ansamblul de metode şi tehnici care permit 
coordonatorului de proiect să îndeplinească obiectivul realizării unui proiect echilibrat asigurând 
satisfacerea simultană a celor trei categorii de condiţii. Problema este relativ complexă, neexistând 
o soluţie unică pentru toate întreprinderile, fiecare trebuind să găsească răspuns la cerinţele impuse 
de piața concurenţială. Răspunsul va avea eficacitate reală şi durabilă numai dacă se identifică şi se 
evaluează corect factorii de ineficacitate şi disfuncţionalitate vis-a-vis de funcţiile obiectiv ce 
urmează a fi atinse. Aceste obiective sunt comune pentru toate întreprinderile şi propun drept scop 
să dea produselor sau serviciilor atuurile necesare pentru a face faţă concurenţei (calitate, preţ, 
termen de livrare), traducându-se şi în planul producţiei în: fiabilitate, productivitate şi flexibilitate. 
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Managementul de proiect face apel la metode şi instrumente care permit administrarea 
sarcinilor, timpilor, mijloacelor de lucru din momentul în care acestea sunt definite. Dificultatea 
întâmpinată de un şef de proiect responsabil de activităţi de concepţie de produs este tocmai 
definirea acestor sarcini/durate/mijloace. 

Administrarea sarcinilor: Organigrama tehnică este, în fapt, o structură arborescentă 
care regrupează organigrama tehnică a produsului (OTP) şi structura ierarhizată a lucrărilor (SIL). 
Organigrama tehnică identifică şi clasifică: componentele sistemului, tipurile de sarcini de efectuat, 
mijloacele de lucru necesare, existente sau care trebuie fabricate pentru a se efectua aceste sarcini. 

Principiul metodei este de a se folosi o structură în nivele succesive care să cuprindă etapele 
realizării proiectului în obiective parţiale. La primul nivel se poziționează ansamblul sub forma unui 
obiectiv final. Acesta se găseşte descompus la nivelul al doilea în ansambluri complete bine 
identificate. Fiecare dintre aceste ansambluri este, la rândul său, descompus pe un al treilea nivel în 
ansambluri mai mici, care constituie obiective intermediare. Se poate continua descompunerea până 
când se ajunge la componente de tip piesă. Definitivarea organigramei tehnice se face pe baza unor 
studii preliminare de fezabilitate şi se include în planul de dezvoltare [NEA1]. 

Administrarea timpilor: Planificarea Sarcinile care conduc la realizarea programului de 
lucru se caracterizează prin anumite termene de finalizare, disponibilitatea unor mijloace necesare 
realizării şi anumite legături de dependenţă logică vis-a-vis de aceste sarcini. Problema este de a 
elabora şi apoi de a gestiona o planificare care trebuie să fie o reprezentare fidelă a programului de 
realizat. Metoda cel mai des întâlnită şi folosită este graficul GANTT [NEA2], care, deşi este clar şi 
simplu, nu permite reprezentarea legăturilor logice între sarcini. Pentru a înlătura această limitare, 
anumite metode (cum ar fi PERT sau Potentiel) utilizează ca reprezentare grafică o reţea. Toate 
metodele folosesc tehnici de planificare prin reţea ce permit identificarea sarcinilor critice şi care 
facilitează ordonanţarea programului şi dispunerea resurselor necesare activităților propuse. 

Planificarea GANTT este formată dintr-o scară orizontală, divizată în unităţi de timp (zile, 
săptămâni, luni etc.) şi o listă verticală a elementelor proiectului. Aceasta este utilă la indicarea 
duratelor prevăzute sau realizate pentru execuţia sarcinilor. Planificarea GANTT are unele avantaje: 
permite reprezentarea ansamblului, planul, ordonanţarea şi avansarea efectivă a proiectului; 
construcţia sa este facilă şi reprezentarea foarte uşor de înţeles; pemite aranjarea planurilor de 
sarcini şi a curbelor de costuri. În fapt, planificarea GANTT este mai mult un instrument de 
urmărire a întârzierilor decât unul folosit pentru previziuni. Atuul său este simplitatea. Elaborată 
pornind de la o reţea PERT, planificarea GANTT face posibilă o vizualizare rapidă a stadiului de 
avansare a proiectului, de aceea este utilizată şi integrată în programele de management de proiect, 
utilă în dezvoltarea și aplicarea unor metode de planificare mult mai complexe. 

Planificarea PERT (Program Evaluation and Review Technic). Metoda are ca scop 
planificarea şi urmărirea realizării proiectelor, cu aplicabilitate în calculul şi optimizarea duratelor 
[NEA1]. Demersul PERT se compune din patru faze: constituirea reţelei: definirea sarcinilor şi a 
constrângerilor care le leagă; estimarea duratelor; calcule CMT (cel mai târziu), CMD (cel mai 
devreme), marje etc.; determinarea drumului critic DC. Metoda PERT se poate aplica oricăror 
programe de lucru, totodată, ea permite utilizarea tuturor posibilităţilor oferite de tehnica de calcul. 
Studiul PERT trebuie efectuat în faza de analiză a fezabilității produsului şi se poate face apel la 
metodă (completări, modificări, revizuiri) pe întreaga derulare a proiectului. 

Avantajele aplicării metodei sunt: determinarea drumului critic; oferă o privire de ansamblu 
clară asupra proiectului; permite stabilirea responsabilităţilor în îndeplinirea sarcinilor; permite 
crearea rapidă a unei evidenţe (planificare în cifre) a proiectului, cu semnale de alarmă (marje nule 
sau negative) indicând zonele de intervenţie urgente; permite simularea, evaluarea rapidă a 
consecinţelor unei schimbări în planul de lucru. 

 
2.3. Concepţia pentru client, în interesul întreprinderii: o exigenţă de calitate 
Concepţia de produs este o parte operaţională a procesului de inovare care are ca obiect de 

activitate definirea unui produs sau a unui serviciu având o anumită funcţionalitate şi care se 
conformează anumitor specificaţii. Procesul este complex, instabil şi foloseşte un număr ridicat de 
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tehnici în scopul de a atinge obiectivele pe care şi le impune, în termeni de costuri, durate de 
realizare şi calitate. Noţiunile de cost şi durate sunt constrângeri binecunoscute în cadrul 
întreprinderilor. Conceptorii trebuie să ţină cont de calitate pentru produsele pe care le dezvoltă, iar 
ea se aplică din ce în ce mai mult ca o constrângere şi/sau ca un ajutor dat proiectului. 

Conceptele de calitate şi factorii de reuşită ai unui proiect de concepţie de produs sunt în 
strânsă legătură. Calitatea, în practica industrială, nu este o noţiune subiectivă şi nedefinită, 
conceptele sale sunt clare şi recunoscute la nivel internaţional în cadrul normelor industriale. 

Noţiunea de calitate prezintă o istorie care permite identificarea sensului său de evoluţie şi a 
conceptelor care îi stau la bază. La început, calitatea s-a concentrat asupra controlului fabricării 
produselor, apoi a evoluat spre concepte şi tehnici de control a proceselor de producţie. Aceste 
concepte s-au generalizat din ce în ce mai mult în întreprinderi, astfel încât şefii de proiecte de 
concepţie a produselor nu mai sunt preocupaţi doar de conceptele calităţii, ei trebuie să fie total 
implicaţi în aceste demersuri de calitate. Prin influenţa sa asupra organizării întreprinderii, 
coordonarea activităţilor şi aportul metodelor de lucru, calitatea este responsabilitatea fiecărei 
persoane din cadrul întreprinderii, ea intervine în fiecare activitate. Calitatea proiectelor se bazează 
în foarte mare măsură pe experienţa acumulată în proiectele anterioare finalizate cu rezultate bune şi 
pe transmiterea acestor resurse de cunoaştere către proiectele actuale. 

Calitatea: definiţie. Juran a arătat într-una din lucrările sale [JUR1] că “atunci când un 
consumator vorbeşte de calitate, el se referă la lucruri diferite, astfel încât este dificil a se concepe 
produse care să satisfacă toate exigenţele în acelaşi timp”, evidențiind cinci orientări în definirea 
calității produselor: transcendentă, spre produs, spre proces, spre utilizator și spre costuri. 

Conceptul de calitate a fost definit inițial prin standardul ISO 8402 şi prin Norma AFNOR 
(Association Francaise de Normalisation) NFX 50-120 [*4], ca fiind: “ansamblul proprietăţilor şi 
caracteristicilor unui produs sau serviciu care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoi exprimate 
sau implicite”. De asemenea, conform SR EN ISO 9000:2006, calitatea înseamnă “măsura în care 
un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește anumite cerințe”. Calitatea este, deci, o noţiune 
relativă, şi este percepută diferit de şeful de proiect pentru produsul sau serviciul respectiv, de către 
întreprindere sau de către consumator, fiecare are propriile criterii prin care o defineşte. 

Asigurarea calităţii în concepţia de produs Pe o piaţă internaţionalizată, în care 
concurenţa este din ce în ce mai acerbă, nu mai este suficient a concepe şi fabrica produse conforme 
cu specificaţiile, ci trebuie dezvoltate noi abilităţi de a devansa cererea, de adaptare la dinamica 
pieţei, care devine astfel un real motor al calităţii. Normele internaţionale existente în domeniu 
conțin reguli pentru constituirea unui sistem de Asigurare a calităţii, exprimând în mod egal 
exigenţele prin referenţialele ISO 9001, 9002, 9003 etc. prin raport la care o întreprindere se poate 
certifica spre conformitate. Alegerea referenţialului este dată de domeniul său de activitate şi de 
zona de certificare. Indiferent de referenţial, demersul este acelaşi: se stabileşte o legătură logică 
între faptul că dacă sistemul calităţii unei activităţi este formalizat şi eficace, produsul acelei 
activităţi va fi de calitate.  

Majoritatea şefilor de proiecte importante încep să-şi formalizeze practicile în scopul de a da 
o anumită încredere în capacitatea lor de a anticipa şi a gestiona riscurile, iar această încredere face 
ca demersurile de calitate să motiveze echipele de concepţie, fiind un stimulent eficace în 
creativitate. S-a dovedit că o echipă care pune în aplicare un demers de calitate în cadrul concepţiei 
unui produs poate beneficia de o sinergie între creativitatea conceptorilor şi rigoarea unui astfel de 
demers. Într-un demers de concepţie a produselor noi, calitatea intervine în mod esenţial ca 
generatoare de proceduri ce vizează garantarea faptului că gradul de îndeplinire a cerințelor 
produsului să fie cât mai apropiat posibil de cerința exprimată de client. Calitatea unui produs 
inovator trebuie, deci, construită pe tot parcursul dezvoltării sale industriale: de la definiţia nevoii, 
la concepţie, fabricare, utilizare şi, în final, scoatere din uz şi reciclare. Această abordare în aval 
(cerința clientului) pune întreprinderea producătoare într-o poziţie de relaţionare permanentă cu 
mediul în care activează: întreprinderea nu mai este un sistem închis, ci o entitate în contact cu 
parteneri într-un mediu în permanentă evoluţie. Demersul de calitate contribuie și la definirea, în 
cadrul concepţiei unui produs, a procesului de relaţionare între persoanele din cadrul întreprinderii. 
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2.4. Responsabilitatea şefului de proiect: managementul riscurilor 
Proiectele de dezvoltare a produselor se derulează deseori pe mai mulţi ani, punând în relaţie 

numeroase specializări şi necesitând un număr mare de resurse, fiind, astfel, expuse la riscuri. 
Pentru diminuarea acestora, şefii de proiect asigură prevenirea riscurilor şi dezvoltă strategii pentru 
a le diminua efectele negative. Pentru cei care nu au această intuiţie, este necesar a se include în 
organizarea proiectului și activităţi de identificare şi de analiză a riscurilor. O anchetă recentă 
(realizată de Laboratorul de Concepţie a Produselor Noi a ENSAM) pentru 300 de întreprinderi 
franceze a arătat că astfel de metode există, că ele sunt relativ puţin cunoscute şi că managementul 
riscurilor unui proiect în concepţia de produs este, în general, o preocupare recentă. 

Definiţiile riscului. Riscul este definit ca fiind: “Posibilitatea de a se produce un eveniment, 
în general defavorabil, având consecinţe asupra costurilor sau termenelor unei operaţii şi care se 
traduce matematic printr-un grad de dispersie a valorilor posibile în jurul valorii probabile, 
cuantificând evenimentul şi o probabilitate pentru care valoarea finală rămâne în limitele 
acceptabile”. Riscul poate fi definit ca fiind o mărime cu două dimensiuni asociată unei faze precise 
a vieţii unui sistem şi care caracterizează un eveniment nedorit prin: probabilitatea sa de apariţie, 
totalul consecinţelor rezultate din apariţia unui eveniment. Vincent Giard defineşte riscul ca fiind 
“posibilitatea ca un proiect să nu se execute conform datelor previzionate de îndeplinit, de cost şi de 
specificaţii, aceste variaţii faţă de previziuni sunt considerate greu de acceptat, sau chiar 
inacceptabile”. 

Riscurile sunt, de asemenea, împărţite deseori în două mari tipuri: comerciale: produsul nu 
se vinde fiindcă nu răspunde cerințelor pieţei pe care a fost lansat, în termeni de costuri, 
performanţă, funcţionalităţi; financiare: costurile de dezvoltare, de producţie, de comercializare sunt 
mai mari decât cele previzionate şi nu permit obţinerea unei rentabilităţi convenabile pentru proiect. 

Managementul riscurilor proiectului poate fi definit prin obiectivele sale, între care: 
identificarea riscurilor susceptibile de a apare în timpul funcţionării sistemului; evaluarea riscurilor 
care conţine: studiul cauzelor riscurilor considerate și studiul consecinţelor asociate apariţiei şi 
manifestării riscurilor, cum ar fi atingerea vieţii umane, a mediului, pierderi economice etc.; 
clasificarea riscurilor: majore, minore; gestionarea riscurilor: analiza riscului major implică 
identificarea sistematică a tuturor factorilor de risc, analiza cauzelor lor şi a consecinţelor.  

 
CAPITOLUL 3  

CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ETAPELE ȘI TEHNICILE   
UTILIZATE ÎN CONCEPȚIA DE PRODUS 

 
 3.1. Tehnici de reprezentare geometrică 
 Sunt prezentate modele şi tehnici de reprezentare a suprafeţelor şi volumelor care se 
utilizează în diferite stadii ale modelării unui produs. Tehnicile de construcţie a modelelor solide 
sunt deosebit de utile în cursul etapelor de generare a unui model pentru analiza cu elemente finite. 
Aceste modele sunt frecvent utilizate în cursul procesului de concepţie şi a optimizării acestuia. 
Generarea modelelor face deseori apel la concepte relevante din discipline de bază, cum ar fi: 
design de produs, geometria analitică, mecanica sau tehnologia prelucrărilor mecanice. 
 Tehnici de construire a suprafeţelor 
 Modelele geometrice utilizate, în principal, pentru descrierea suprafeţelor într-un mediu 
CAD sunt de tip polinomial parametrice cu coeficienţi vectoriali. Parametrii indică funcţiile de bază 
polinomiale care pot varia după natura modelului. Funcţii reprezintă polinoamele Bernstein în cazul 
modelului Bezier, funcţiile de bază B-Splines în cazul modelului B-Spline etc. Coeficienţii vectoriali 
indică o serie ordonată de sume numită "poligon caracteristic" (pentru curbe) şi şiruri ordonate de 
sume numite "reţea caracteristică" (pentru suprafețe).  
 Utilizarea formelor polinomiale oferă posibilitatea obţinerii unei aproximări pe porţiuni de 
obiecte, care posedă o formă suficient de regulată, fiind justificată utilizarea lor în dezvoltarea 
aplicaţiilor CAD/CAM/FEM pentru simulări în vederea optimizării produselor reale (având 
suprafețe cu forme complexe) care vor fi obţinute în urma unui proces tehnologic [CHU1]. 
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 Modelele utilizate pentru descrierea suprafeţelor Bezier, Bezier raţional, B-Spline (Basis 
Spline), NURBS (Non Uniform Rational Basis Spline) se disting unele de altele prin caracteristicile 
următoare: natura formei polinomiale (raţională sau nu) şi structura formei polinomiale (prin bucăţi 
sau nu). Printre principiile de bază ale ansamblului de modele enumerate, punerea în aplicare a 
modelelor conţinând forme polinomiale de grad mic şi, în acelaşi timp, posibile, constituie unul 
dintre numitorii lor comuni. Acest principiu a apărut din necesitatea aproximării unui ansamblu de 
puncte printr-o curbă sau printr-o suprafaţă.  
 Tehnicile de construcţie a curbelor sau suprafeţelor pornind de la numerizarea (digitizarea) 
obiectului sunt sensibile la numărul de puncte și la forma/tipul polinomului atunci când exactitatea 
măsurării este importantă şi/sau când suprafața obiectului de modelat conţine variaţii rapide de 
curbură pe porţiunea considerată.  
 Consecinţa directă o constituie necesitatea de a recurge la o descompunere a obiectului de 
modelat în porțiuni de forme simple care conţin variaţii uşoare a curburii, forme relativ constante 
etc. Astfel, suprafaţa obiectului se descompune într-un ansamblu de carouri (suprafeţe) sau de curbe 
(constituind o linie aparţinând obiectului). Modelele B-Spline şi NURBS reduc nevoia de 
descompunere a suprafeţei (sau a liniei) unui obiect deoarece ele incorporează direct în ecuaţiile 
care le descriu polinoame reprezentând o parte de suprafaţă (linie) a obiectului. Cu toate acestea, 
descompunerea suprafeţei obiectului este o necesitate deoarece forma sa necesită frecvent 
respectarea liniilor caracteristice produse de constrângerile de continuitate şi de formă care impun 
prezenţa mai multor suprafeţe B-Spline sau NURBS.  
 Optimizarea suprafeţei obiectului modelat are o importanţă deosebită în continuare în 
etapele de proiectare asistată, de analiză cu elemente finite şi, desigur, în simularea prelucrării 
respectivului obiect pe maşini cu comandă numerică [SEB1], [GHI15]. 
 Unul dintre obiectivele etapei de modelare a suprafeţelor este propunerea unui demers şi a 
unei tehnici adaptate reprezentării de obiecte cu geometrie posibilă și, în egală măsură, apropiată de 
geometria lor reală. Modelele geometrice considerate trebuie să fie adaptate modelării: de forme 
evolutive ca acelea din zonele de racordare între suprafeţele de pe piesele matriţate sau forjate; de 
forme complexe ca acelea exterioare ale caroseriilor de automobile, obţinute prin ambutisare sau 
prin tehnici de mulaj. Aceste forme, utilizate pentru obiecte care să răspundă diferitelor cerințe 
estetice, sunt obţinute prin tehnici de prototipare rapidă, apoi prin mulaj sau injectare. 
 Construirea suprafeţelor pornind de la parametrii funcţionali. Acest demers de 
construcţie se modifică sensibil în funcţie de derularea procesului de concepţie a obiectului modelat. 
După cum forma obiectului este predeterminată de-a lungul simulărilor, sprijinindu-se pe un model 
volumic simplificat al obiectului, în mod similar, etapele preliminare de concepţie a obiectului nu 
conţin decât reprezentări idealizate, iar construcţia modelului cu suprafeţe poate diferi în manieră 
semnificativă, îndepărtându-se de principiul descris în continuare.  
 Cu toate acestea, etapele de concepţie pot incorpora parţial sau total acest proces. Etapa 1 
este rezultatul primei faze a procesului de concepţie, care conduce la elaborarea elementelor 
caietului de sarcini al obiectului de modelat. Astfel, modul de obţinere al obiectului prin mulaj, 
forjare, ambutisare etc. este un punct determinant care permite caracterizarea formei acestuia şi 
definirea, conform etapei 2, a condiţiilor de continuitate între diferitele zone ale suprafeţei 
obiectului pentru a rămâne compatibile cu constrângerile modului de obţinere.  
 Etapa 3 desemnează faza în cursul căreia porţiuni de suprafeţe reprezentând zone 
funcţionale sunt construite pornind de la elementele caietului de sarcini, în care se specifică 
elementele geometrice funcţionale ale obiectului de conceput.  
 Etapa 4 reprezintă faza procesului de construcţie în care suprafeţele funcţionale sunt unite 
între ele prin suprafeţe de legare compatibile cu procesul de obţinere definit în caietul de sarcini 
asociat obiectului conceput. Construcţia geometrică a suprafeţei obiectului se realizează prin 
intersecţii succesive între suprafeţele de legătură şi suprafeţele funcţionale pentru a crea un 
ansamblu de suprafeţe conectate [GHI4].  
 În continuarea acestei faze, etapele de validare pot fi realizate cu ajutorul analizei 
structurilor, după metoda elementelor finite, a simulării procesului de obţinere (turnare, mulaj, 
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prelucrare mecanică etc.). În acest stadiu al procesului de modelare, este posibilă dispunerea de o 
reprezentare volumică a obiectului, de efectuare a construcţiei unei reprezentări simplificate a 
obiectului, aceea care poate fi necesară într-un proces de simulare.  
 Etapa 5 reprezintă faza de luare în considerare a constrângerilor de racordare între diferitele 
suprafeţe constituente ale obiectului și constă în construcţia de suprafeţe modelând zonele de 
racordare la rază constantă sau variabilă în funcţie de procesul de obţinere a obiectului. Validarea 
acestei etape se operează, în principal, prin simulare, cel mai adesea asociată unor faze de analiză 
(mecanică, tehnică) mai precise decât cele precedente, fiindcă se bazează pe o reprezentare 
geometrică a obiectului, mai apropiată de forma sa reală. 
 

 
 

Fig. 3.1. Demersul de concepţie a unei suprafeţe pornind de la constrângeri funcţionale 
 

 La construcţia suprafeţelor apar aproximări cu influenţe asupra etapelor procesului de 
concepţie a produsului, utilizând tot sau numai o parte din reprezentarea sa geometrică. 
Neregularităţile, discontinuităţile suprafeţelor apărute sunt dificil de localizat şi înlăturat când 
modelul este transferat între mai multe medii informatice CAD în cursul procesului de concepţie, 
sau chiar în realizarea modelelor solide pentru simulări FEM şi CAM [GHI6]. 
 Tehnici de construire a obiectelor volumice. Printre tehnicile actuale de reprezentare a 
volumelor, majoritatea dintre ele sunt bazate pe definiţia următoare: “O suprafaţă separând spaţiul 
R3 în două părţi distincte, una închisă şi mărginită, cealaltă deschisă, defineşte frontiera unui 
volum. Partea închisă şi mărginită reprezintă volumul propriu-zis, iar partea deschisă reprezintă 
domeniul exterior obiectului“ [STĂ2]. Conceptul de volum este legat de noţiunea de suprafaţă. 
 O suprafaţă frontieră a unui obiect trebuie să fie acceptată de un modelator volumic CAD. 
Acesta corespunde unui program de calculator capabil să genereze volume şi să păstreze această 
noţiune în cursul operaţiilor de modificare care permit creşterea complexităţii formei obiectului 
[STĂ2]. Astfel, un modelator volumic trebuie să garanteze, pentru toate operaţiile care admit ca 
intrare un volum, generarea unui nou obiect reprezentând tot un volum. 
 O suprafaţă închisă, orientată, fără intersecţii cu ea însăşi, este o suprafaţă compactă. Pe o 
astfel de suprafaţă, o reţea de curbe de forme oarecare poate fi construită şi posedă anumite 
proprietăţi topologice. Acestea pot fi exprimate pentru reţelele care străbat suprafaţa volumului 
după un mozaic de poligoane care acoperă în totalitate suprafaţa volumului, iar poligoanele sunt 
adiacente unele cu altele. 
 Una dintre tehnicile curente de construcţie a volumelor este bazată pe un proces conţinând 
trei etape: crearea de modele primitive volumice plasate într-un sistem de referinţă, punerea pe 
poziţie a fiecărei primitive şi activarea operaţiilor booleane care permit efectuarea combinaţiilor 
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între diferitele primitive pentru crearea volumului dorit. Fiecare modelator CAD volumic propune 
un ansamblu de primitive reprezentând volume simple sau instrumente pentru crearea lor rapidă. 
După punerea în poziţie în spaţiu, primitivele sunt combinate prin operaţii booleane de tip: 
intersecţie, uniune, substracţie, interferenţă.  
 Operatorii booleani reprezintă o cale simplă şi accesibilă de creare a obiectelor de 
complexitate medie, însă aplicabilitatea lor este limitată de complexitatea volumului care trebuie 
obţinut. Conceptorul trebuie în aceste situaţii să apeleze la alte tehnici de modelare a solidelor 3D. 
 Principiul de construcţie a unui volum prin modificarea suprafeţelor conţine următoarele 
etape: un volum iniţial, cel mai adesea de tip prismă sau obiect de revoluţie, construit pornind de la 
primitive; modificarea acestuia prin operaţii succesive având ca punct comun transformarea 
succesivă a suprafeţei frontieră a obiectului până la obţinerea formei finale dorite. Fiecare dintre 
operaţiile aplicate are ca obiectiv menţinerea conceptului de volum. 
 

3.2. Obiectivele şi posibilităţile utilizării calculatorului în concepţia de produs 
Proiectarea asistată de calculator (CAD) este, în prezent, din ce în ce mai des utilizată în 

domenii foarte diverse, unii specialişti fiind de părere că şi-a atins maturitatea. Totuşi, 
transformările recente ale principalelor sisteme de proiectare asistată dovedesc faptul că domeniul 
CAD se află încă în plină evoluţie. Aceasta priveşte atât arhitectura generală şi adăugarea de funcţii 
şi instrumente noi de modelare în sistemele de proiectare existente, cât şi posibilitatea acestora de a 
crea nu numai schiţe 2D, ci, mai ales, modele geometrice solide şi suprafeţe, pe baza parametrilor 
indicaţi de inginerul proiectant. Programele CAD calculează arii de suprafeţe, volume, greutăţi, 
centre de greutate, momente de inerţie etc., realizează simulări CAM, cinematice, de interferenţă a 
componentelor ansamblurilor, încărcări cu forţe, momente, stări de temperatură și/sau tensiune (prin 
metoda elementelor finite), toate acestea fiind necesare pe parcursul etapelor de concepţie a 
produsului. 
 Sistemele CAD se pretează la îndeplinirea unor activităţi repetitive, în special în cazul 
produselor diferenţiate pe serii, în funcţie de anumiţi parametri. Identificarea, stocarea şi utilizarea 
acestor parametri permit folosirea componentelor unui produs în numeroase combinaţii, în funcţie 
de variaţia unuia sau mai multor parametri constructivi, funcţionali etc.  

Obţinerea documentaţiei tehnice, a detaliilor constructive, a specificaţiilor produsului, a 
condiţiilor de fabricaţie sunt, de asemenea, simplificate prin operaţii de parametrizare. Sistemele 
CAD pot fi conectate la sisteme CAM ori de câte ori este necesar. Majoritatea programelor de 
proiectare asistată moderne permit simulări a prelucrărilor pe maşini cu comandă numerică, 
dispunând de numeroase opţiuni, variante de lucru, criterii de optimizare în procesul de fabricaţie. 
Ca rezultat, în urma simulării, sunt obţinute codurile maşină, dar şi alte tipuri de documentaţii 
necesare: lista componentelor care vor fi prelucrate, a sculelor şi maşinilor de lucru necesare etc.  

Cu ajutorul simulării CAM se pot verifica traseele sculelor pentru a exista siguranţa că nu 
apar coliziuni între scule și componentele dispozitivului de fixare sau alte echipamente aflate în 
vecinătatea semifabricatului, dar şi că traiectoriile sculelor sunt optimizate. Optimizarea trebuie să 
conducă în cazul prelucrării reale la o uzură redusă a sculelor, la scurtarea timpilor de lucru, la 
minimizarea numărului de piese rebut, la un consum redus de energie etc. 
 Sistemele CAD au și posibilităţi de programare (Lisp, Visual Basic, C++) pentru a realiza 
sarcini complexe de lucru cu parametrii definiţi de utilizator. Această abilitate a condus, în timp, la 
crearea de librării şi baze de date cu simboluri, standarde, entităţi uzuale predefinite pentru 
majoritatea domeniilor din industrie: inginerie mecanică, electrică, arhitectură, construcţii etc. Cele 
mai cunoscute și utilizate sisteme CAD sunt: AutoCAD, Inventor, CATIA, Solid Works, Solid Edge, 
ProEngineer etc. 

Produsele software au rolul de a asista inginerul proiectant în crearea mai rapidă a 
documentelor, în ordonarea informaţiilor pe domenii, în generarea de rapoarte etc. Documentele 
respective trebuie să fie standardizate conform normelor specificate, și, astfel, refolosirea 
informaţiilor să fie posibilă, ori de câte ori este necesar. Orice detaliu şi informaţie legate de fiecare 
funcţie a produsului sunt notate printr-o procedură în patru etape: cerinţe, idei de soluţii, 
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conformitate cu cerinţele şi evaluarea soluţiilor. Proiectarea parametrizată şi reutilizarea 
cunoştinţelor acumulate în etapele proiectării unui produs sunt deosebit de importante în concepţia 
unui model nou sau a unei game de produse noi. 
 
 3.2.5. Tehnici de modelare şi simulare în vederea optimizării concepţiei de produs 

Metoda elementelor finite (FEM) reprezintă una dintre cele mai utilizate metode existente 
de realizare a diferitelor calcule şi simulări în domeniul ingineriei. Această metodă şi, desigur, 
programele care o incorporează au devenit componente de bază ale sistemelor moderne de 
proiectare asistată de calculator [CHU1], [CON1].  

Analizele efectuate prin FEM au devenit sprijin foarte important în toate activităţile 
inginereşti de înaltă performanţă. În general, în inginerie, şi, în special în domeniul construcţiilor de 
maşini, de echipamente şi instalaţii, componenta de bază a unui sistem analizat prin FEM este 
structura de rezistenţă, definită ca un ansamblu mecanic având o funcţionalitate foarte clar stabilită, 
precum: preluarea unor încărcări, asigurarea unei anumite funcţionalităţi, asigurarea unei stabilităţi 
statice şi/sau dinamice, garantarea unei rigidităţi impuse de proiectant etc.  

Pentru un anumit produs se pot lua în considerare unele restricţii: numărul şi valoarea 
maximă a încărcărilor statice şi/sau dinamice, valorile maxime ale deformaţiilor, diferite coeficiente 
de siguranţă (la flambaj, la rupere sau la oboseală), minim de imperfecţiuni de execuţie, de montaj 
sau de exploatare, frecvenţele de vibraţii, viteza de deformare în curgerea plastică staţionară, durata 
de viaţă a produsului, greutatea, materialul şi momentele de inerţie, rigiditatea la diferite solicitări, 
stabilitate statică şi/sau dinamică, comportament la diferite încărcări simultane etc.  

În succesiunea CAD – FEM – CAM există un proces iterativ de proiectare – calcul – 
execuţie, în care se realizează succesiv (figura 3.2) operaţii de sinteză şi de analiză ale prototipului 
şi ale modelului pentru calculul cu elemente finite. La fiecare iteraţie a procesului se aduc 
îmbunătăţiri prototipului sau modelului de calcul, până la atingerea performanţelor dorite [GHI9]. 

 

 
Fig. 3.2. Componentele principale ale unui sistem integrat CAD-FEM-CAM 

 

Analiza cu elemente finite a modelului unei structuri de rezistenţă este, în fapt, un calcul 
numeric de verificare. Astfel, pentru o anumită geometrie definită dimensional, pentru o încărcare 
dată şi condiţii de rezemare bine precizate (restricţii), se obţin valorile deplasărilor, tensiunilor, 
reacţiunilor în reazeme, frecvenţelor proprii etc. 

Prin analiza FEM, Studiul structurii reale se înlocuieşte cu studiul ansamblului de elemente 
finite obţinut prin discretizare, care devine o aproximare a structurii reale, fiind un model de calcul 
al acesteia.  

Simularea prelucrării pieselor pe maşini cu comandă numerică. Pregătirea piesei pentru 
prelucrare pe o maşină-unealtă cu comandă numerică (MUCN) presupune generarea informaţiilor 
de comandă, toate datele fiind apoi păstrate într-o ordine prestabilită într-un echipament de 
comandă numerică. Programele pot fi generate direct pe maşină, operatorul scrie instrucţiunile 
necesare folosind interfaţa pusă la dispoziţie de aceasta sau cu ajutorul unui sistem CAD/CAM şi a 
unui model virtual al piesei. Descrierea piesei în formă CAD constituie date de intrare pentru 
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generarea programului, folosind unul dintre limbajele de programare, cum ar fi EXAPT (EXtended 
Automatic Programmed Tools).  

Modelul obţinut în programul CAD va fi corect din punct de vedere geometric, pe tot 
parcursul creării sale utilizatorul trebuie să ţină cont ca modelul să fie conform simulării 
prelucrărilor în mediul CAM pe maşinile-unelte (procedee tehnologice de frezare, strunjire, găurire, 
filetare etc.). Din punctul de vedere al celui care realizează programul sunt importante următoarele 
caracteristici ale echipamentului CNC: numărul de axe de lucru ale maşinii, tipul echipamentului de 
comandă numerică, limbajul recunoscut de procesorul maşinii, modul de introducere a programelor, 
diferite posibilităţi de adaptare cu programe scrise în alt limbaj, precizia maşinii etc. 

Programele compatibile ale MUCN sunt formate dintr-o succesiune de coduri care definesc 
fazele prelucrării piesei. Un program este alcătuit, în principal, din fraze care sunt scrise într-o 
succesiune logică, având la bază o anumită sintaxă specifică comenzii numerice. Sintaxa constă din 
cuvinte, adrese şi un grup de cifre, ce transmit echipamentului de comandă al mașinii date 
referitoare la direcţia, sensul și mărimea deplasărilor. Datele stabilite şi analizate pe parcursul 
simulărilor CAM pot cuprinde informaţii de proces, numărul de produse realizate, performanţele 
sistemelor mașinii (de ungere, răcire şi evacuare automată a aşchiilor, înregistrarea mesajelor de 
eroare, evidenţa timpilor de lucru, consumurile de energie etc.). Setul de date cuprinde, de 
asemenea, informaţii despre comportarea maşinilor-unelte şi echipamentelor, gestiunea operaţiilor 
de prelucrare, poziţia pieselor în sistem şi comenzile primite de la procesoarele MUCN.  

Managementul operaţional al proiectelor de producţie. În orice sistem de producţie, 
subansamblurile, componentele acestora şi produsele finale sunt concepute, proiectate, fabricate sau 
cumpărate, apoi asamblate. Componentele sunt montate în subansamble, care, la rândul lor, sunt 
parte integrantă a unor produse. Pentru a obţine şi asambla produsele fără a face risipă de timp, 
materiale, energie, maşini-unelte şi operatori umani (considerate ca resurse), trebuie determinat cu 
exactitate necesarul de componente, operaţiile de prelucrare a acestora, resursele şi maşinile 
utilizate, avându-se permanent în vedere obiectivele propuse: calitatea finală a produsului, data 
limită la care acesta trebuie livrat, preţul de desfacere etc. Pentru aceasta, este esenţială descrierea şi 
analizarea relaţiilor între toate componentele produsului, pentru a nu apare incompatibilităţi, 
întârzieri în fabricaţie sau în livrare, care, desigur, pot conduce la depăşirea termenului de livrare a 
produsului către beneficiari [NEA1]. 

Punctele cheie ale oricărui proces de producţie sunt: definirea produselor care trebuie 
obţinute, planificarea activităţilor de producţie, definirea calendarelor de timp şi de resurse, 
stabilirea priorităţii fiecărei activităţi în cadrul procesului, managementul resurselor, finalizarea 
planului de proiect şi stocarea informaţiilor rezultate pentru o utilizare ulterioară. 
 Elemente fundamentale ale managementului de proiect 
 Un proiect de producţie este, în general, o activitate cu un set de obiective bine definite şi 
rezultate. Proiectul se divizează în mai multe activităţi care se îndeplinesc într-o anumită ordine 
pentru a ajunge la obiectivele temei acestuia. În majoritatea cazurilor, mai ales pentru un proiect 
complex, derularea activităţilor necesită o coordonare atentă şi control al sincronizării etapelor de 
lucru, costuri şi performanţe. Managerul de proiect este autorizat să direcţioneze activităţile, să facă 
investiţii (materiale, resurse tehnice etc.), să stabilească necesarul de resurse umane, apoi să 
demareze proiectul, având definite cel mai bine toate cerințele.  

Procesul de dezvoltare a unui plan de proiect trebuie să conţină următoarele elemente: o listă 
a obiectivelor şi a scopului proiectului, un cuprins detaliat al obiectivelor, o formulare amănunţită a 
scopului proiectului, o abordare generală (care să conţină puncte de vedere manageriale şi tehnice 
asupra proiectului), aspecte contractuale (care să includă o listă completă şi o descriere a tuturor 
cerinţelor clientului, legăturile cu acesta, observaţiile managerului de proiect etc.), termene de lucru 
şi o listă cu cele mai importante etape, resursele materiale, financiare şi umane implicate, o listă de 
personal cu atribuţiile fiecăruia, diferite metode de evaluare bazate pe cele mai recente standarde în 
domeniu şi potenţialele probleme care pot să apară pe parcursul derulării proiectului [NEA2]. 

Reprezentarea formală a proiectelor. Cuvântul “proiect” poate reprezenta, spre exemplu, 
desenul de ansamblu al unui motor; un ansamblu de etape şi acţiuni ordonate destinate atingerii 
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unui obiectiv, realizarea unui echipament tehnologic etc. Ca definiţie generală, un proiect este ”un 
ansamblu de acţiuni sau lucrări destinate unui obiectiv unic şi măsurabil” [NEA2]. Desfăşurarea 
proiectului are loc prin transformarea unor resurse materiale şi financiare în produse. 
 În general, proiectele se bazează pe următoarele elemente: identificarea activităţilor, analiza 
desfăşurării logice a acestor activităţi, identificarea şi alocarea de resurse,  cuantificarea activităţilor 
prin durate şi sarcini ale resurselor.  

Procesul de analiză depinde de tipul proiectului deoarece metodele existente sunt adaptate 
diferitelor categorii de proiecte. Analiza unui proiect necesită formalizarea problemelor ce trebuie 
rezolvate și pot fi reprezentate schematizat în figura 3.3: 
 

 
 

Fig. 3.3. Elementele de formalizare a proiectului 

“Ce ?” se referă la obiectul proiectului, la 
produs. Produsul proiectului este compus din 
mai multe elemente, care constituie Structura 
Desfăşurată a Produsului (SDP); 
“Cum ?” se referă la modul în care se obține 
produsul, ca rezultat al proiectului. Activităţile 
sunt asociate SDP și constituie o Structură 
Desfăşurată a Lucrărilor (SDL); 

 

“Cine ?” reflectă aportul resursei umane la crearea proiectului, persoane care fac parte dintr-o 
anumită ierarhie: Structură Desfăşurată a Organizării (SDO); 
“Reţeaua” este o reprezentare simbolică care permite cuantificarea activităţilor, a dependenţelor 
dintre acestea, precum şi a resurselor alocate fiecărei activităţi; 
“Scenariul” constituie rezultatul tratării reţelei prin tehnici de management al proiectelor. Orice 
scenariu se concretizează sub forma unui program de lucru pentru realizarea proiectului. 

Structura de desfășurare a produsului (SDP). Produsul oricărui proiect poate fi 
considerat ca o structură de sistem. De aceea, se poate imagina dezagregarea produsului în structuri 
de ordin inferior, numite subsisteme. La rândul lor, subsistemele pot fi dezagregate în ansambluri, 
iar acestea din urmă în subansambluri. Această activitate logică de dezagregare poate fi efectuată 
până la nivelul entităţilor individuale din sistem, denumite convenţional piese.  

Structura de desfășurare a lucrărilor (SDL). O problemă importantă în managementul 
proiectelor este aceea de a identifica cu precizie activităţile care trebuie realizate pentru atingerea 
obiectivului propus: realizarea proiectului. SDL este o reprezentare structurală a tuturor activităţilor 
din proiect. Reprezentarea se poate realiza sub formă arborescentă.  
 Structura de desfășurare a organizării (SDO) cuprinde resursele umane care participă la 
realizarea proiectului, stabileşte responsabilităţile fiecăreia și descrie amănunţit ceea ce trebuie să se 
facă cu scopuri bine definite. Astfel, în cadrul SDO se precizează “cine face şi ce anume face”, 
“cine este responsabil – pentru ce anume şi al cui”. În această analiză se identifică responsabilităţile 
care decurg din SDL. Responsabilul unei lucrări (etapă, activitate) este persoana sau grupul de 
persoane care declară lucrarea terminată la termenul stabilit prin program. 

Reţele logice şi scenarii 
 Reţeaua logică este reprezentarea grafică a unor elemente specifice managementului 
proiectelor [NEA1]: activităţi, durate, resurse etc. Reţelele logice se reprezintă în diferite forme. Se 
folosesc reţele în care activităţile sunt reprezentate prin segmente orizontale îngroşate, iar legăturile 
dintre activităţi prin săgeţi (figura 3.3). 
 

 
Fig. 3.3. Exemplu de reţea logică 

 Extremitatea din stânga a fiecărei 
activități reprezintă începutul acesteia, iar cea 
din dreapta reprezintă sfârşitul activităţii. 
Legătura între două activităţi ale proiectului 
este reprezentată cu o săgeată, activitatea A se 
numeşte predecesor, iar activitatea C este 
succesor. Activităţile notate cu A, B, C, …, F, 
corespund listei SDL. 
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Durata fiecărei activităţi este precizată, alăturat, în zile lucrătoare, sau, după caz, în ore, 
minute etc., în funcție de caracteristicile activităților proiectului curent. În practica conducerii 
proiectelor, există patru tipuri de legături [NEA1], și anume: de tip sfârşit – început – leagă sfârşitul 
predecesorului cu începutul succesorului; de tip început – început – leagă începutul predecesorului 
cu începutul succesorului; de tip sfârşit – sfârşit – leagă sfârşitul predecesorului de sfârşitul 
succesorului; de tip început – sfârşit – leagă începutul predecesorului de sfârşitul succesorului  

Reprezentarea proiectelor cu ajutorul reţelelor logice asigură facilităţi multiple în abordarea 
problemelor de rezolvat cu ajutorul calculatorului, utilizând diferite tipuri de date definite de 
managerul de proiect, cum sunt: numele și durata activităților, numele resurselor, precedența sau 
succesiunea activităților etc. 

Reţelele logice prezintă şi avantajul unei structurări care permite să fie reprezentate și 
analizate cu tehnici manageriale de programare şi conducere, obţinându-se, astfel, diferite scenarii 
de realizare a proiectului, în scopul optimizării activităților acestuia. 
 Practica demonstrează că în multe cazuri scenariul elaborat iniţial nu este întotdeauna 
convenabil datorită unor cauze care sunt identificate după elaborarea scenariului. Astfel de cauze 
pot fi: depăşirea bugetului alocat pentru proiect, repartizarea necorespunzătoare a resurselor, 
depăşirea unor termene intermediare etc.  

Schimbarea unui scenariu solicită diferite niveluri de responsabilitate, în funcţie de etapa în 
care se face intervenţia. 
 De exemplu, introducerea unei date impuse, legate de prioritatea unei anumite activităţi, nu 
implică responsabilităţi prea mari, în schimb, modificarea calendarului unei resurse presupune 
intervenţia managerului de proiect. 
 O decizie importantă, cum ar fi redefinirea produsului, poate pune în pericol continuarea 
proiectului și presupune un nivel de responsabilitate mult mai ridicat. 

Managementul proiectelor în funcţie de timp presupune ansamblul proceselor necesare în 
vederea realizării proiectului conform termenelor de execuţie stabilite prin contract. Conducerea 
lucrărilor proiectului în funcţie de timp cuprinde următoarele etape: definirea activităţilor 
proiectului, stabilirea succesiunii şi a condiţionărilor tehnologice şi organizatorice ale acestora; 
estimarea duratelor activităţilor; realizarea programelor de execuţie a proiectului; monitorizarea şi 
actualizarea programului.  

Una dintre tehnicile cele mai utilizate este Tehnica de Evaluare şi Actualizare a Programului 
(PERT - Program Evaluation and Review Technique). Aceasta este similară Metodei Drumului 
Critic (CPM - Critical Path Method), diferenţa constând în faptul că durata fiecărei activităţi în 
cazul PERT este determinată probabilistic. 

 Etapele parcurse pentru determinarea duratei proiectului prin aplicarea modelului PERT sunt 
- calculul datelor cel mai devreme (CMD). Datele CMD sunt obţinute prin tratarea reţelei logice a 
proiectului în raport cu o scară de timp ce are ca origine o dată t0 şi se derulează spre viitor; 
- calculul datelor cel mai târziu (CMT LF – Last Finish). Datele CMT se obţin prin tratarea reţelei 
logice a proiectului în raport cu o scară de timp ce are ca origine o dată tf şi se derulează spre trecut; 
- calculul marjelor activităţilor. Marja fiecărei activităţi este definită ca diferenţă între data de 
început CMT şi data de început CMD şi se realizează cu scopul de a determina activităţile care 
alcătuiesc drumul critic; 
- stabilirea drumului critic (DC), definit ca ansamblu de activităţi ale căror marje sunt nule. 
 Managementul proiectelor în funcţie de resurse. În majoritatea cazurilor analizate, 
managementul proiectelor în funcţie de resurse se dezvoltă pornind de la modelul PERT – sarcină. 
Acesta reprezintă o extensie a modelului PERT – timp, prin luarea în considerare a resurselor 
alocate pentru realizarea proiectului [NEA1].  

Orice resursă este reprezentată simbolic printr-un calendar. În acest caz, noţiunea de 
calendar capătă un sens particular, și anume: descrierea eşalonată în timp a numărului de unităţi de 
muncă pe care resursa îl poate aloca activităţilor din proiect. Eşalonarea se realizează într-o anumită 
unitate de timp: ore, zile, săptămâni, luni etc.  
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Alocarea unei resurse pentru o anumită activitate din proiect constă în disponibilizarea unei 
părţi din calendarul resursei, în scopul realizării activităţii respective. Una şi aceeaşi resursă poate fi 
alocată mai multor activităţi, aparținând aceluiaşi proiect sau unor proiecte diferite. Totodată, mai 
multe resurse pot fi alocate uneia şi aceleiaşi activităţi. 
 Sarcina reprezintă partea din calendarul resursei disponibilizată pentru îndeplinirea unei 
activităţi prevăzută în proiect. Sarcinile se măsoară în unităţi de muncă. În cazul resurselor umane, 
sarcinile pot fi măsurate în ore – persoană, săptămâni – persoană etc. 
 Intensitatea resursei desemnează procentul din calendarul resursei respective alocat unei 
activităţi. Alocarea unei resurse pentru o anumită activitate poate căpăta diferite interpretări, în 
funcţie de intensitatea participării la activitatea respectivă. 

O activitate din cadrul unui proiect poate fi definită prin durată şi intensitate, iar sarcina va fi 
dedusă din calendar, prin durată şi sarcină, sau prin sarcină şi intensitate, durata este dedusă din 
calendarul resursei. 

Elaborarea planurilor de sarcini ale resurselor prin lisaj și nivelare 
În general, numărul de resurse alocate unui proiect este mult mai mic decât numărul de 

activităţi, ca urmare, devine posibil ca unele resurse să fie alocate mai multor activităţi. În anumite 
intervale de timp pot să apară situaţii în care o resursă trebuie să realizeze mai multe activităţi 
simultan. Această etapă presupune încărcarea calendarelor resurselor cu activităţile aferente, ţinând 
cont în primul rând de legăturile din reţeaua logică, apoi de datele impuse identificate şi de 
intensitatea fiecărei resurse. Devine, astfel, esenţială identificarea resurselor supraîncărcate şi 
stabilirea priorităţilor pentru realizarea activităţilor. 

În general, în aceste situaţii, prioritare sunt activităţile critice (cele cu marja zero), deoarece 
prin întârzierea unei activităţi critice rezultă întârzierea întregului proiect. Există situaţii în care 
anumite activităţi critice pot fi întârziate fără să influenţeze durata totală a proiectului.  

Analiza proiectului în funcţie de resurse pune în evidenţă atât subîncărcările, cât mai ales 
supraîncărcările resurselor utilizate în derularea proiectului. Această analiză face posibilă efectuarea 
unor evaluări obiective asupra derulării proiectului.  

Atunci când potenţialul de resurse disponibil este limitat, supraîncărcările trebuie eliminate, 
operaţie realizată cu ajutorul tehnicilor de lisaj şi nivelare a planurilor de sarcini [NEA2], [ROȘ2]. 

Lisajul planurilor de sarcini se aplică pentru eliminarea supraîncărcărilor resurselor utilizate 
în proiect și se realizează prin decalarea activităţilor spre viitor sau spre trecut. Se recomandă ca 
decalajul să fie cât mai mic pentru a nu prelungi inutil durata proiectului. 

În cazul în care resursele sunt limitate, efectuarea unui lisaj optim crează unele dificultăți. 
Astfel, în practică, la apariţia unei supraîncărcări, într-o anumită perioadă de timp, două sau mai 
multe activităţi se efectuează în paralel. Managerul de proiect decide care dintre activităţi va fi 
deplasată pentru a se realiza lisajul.  

Decalarea unei activităţi poate determina deplasarea succesorilor ei şi, astfel, apar şi alte 
supraîncărcări. Rezultă că problema lisajului realizat la nivel local nu conduce la optimizarea 
rezolvării proiectului. 

Ordonanţarea lucrărilor proiectului cuprinde un ansamblu de activităţi a căror scop constă 
în eşalonarea în spaţiu (posturi de lucru, ateliere etc.) şi timp (zile, ore, săptămâni etc.) a lucrărilor 
dintr-un proiect pe resursele disponibile. 

Modelele de ordonanţare conduc la elaborarea unor planuri de sarcini şi programe de lucru 
ale resurselor. Ordonanţarea are ca punct de plecare resursele proiectului. Esenţial pentru realizarea 
planurilor de sarcini şi a programelor de lucru este definirea calendarelor pentru toate resursele 
implicate în proiect; calendarul reflectă disponibilitatea resursei.  

Alcătuirea listei de activităţi sau a secvenţei activităţilor se face după anumite criterii: 
Criteriul legăturii din reţea, Criteriul datei impuse, Criteriul marjei curente, Criteriul ordinii de 
declarare a activităţilor, Criteriul duratei activităţii. 

Cu ajutorul instrumentelor software dedicate, managerul de proiect poate monitoriza şi 
planifica proiectele utilizând orice tip de resurse. Astfel, informaţiile legate de proiect pot fi 
analizate prin reprezentări Gantt, grafice, tabele, în vederea identificării celor mai bune soluţii. 



Rezumatul Tezei de doctorat Cercetări privind optimizarea prin simulare a concepţiei produselor industriale 
33

CAPITOLUL 4  
CONTRIBUȚII METODOLOGICE ȘI APLICATIVE 

 
 4.1. Stabilirea etapelor de lucru 
 În această parte a lucrării se prezintă aspecte metodologice și aplicative privind optimizarea 
concepției unui produs industrial de largă utilizare, o pompă cu roți dințate, aflată în producție la 
întreprinderea SC Hesper SA București [*11]. S-a identificat nevoia de a proiecta parametrizat acest 
produs și de a-i simula/optimiza concepția astfel încât, cu anumite modificări, să acopere un 
domeniu de debite cerut de potențiali beneficiari.  
 Se prezintă următoarele etape: analiza rolului funcțional al pompei și a componenței 
acesteia, alegerea sistemului CAD de modelare 3D, identificarea dimensiunilor și a condițiilor de 
asamblare, a posibilităților tehnologice de prelucrare, proiectarea parametrizată a ansamblului 
pompei, stabilirea relațiilor de legătură între dimensiunile componentelor sale, conceperea unui 
dispozitiv de poziţionare şi fixare în variantă modulară, simularea prelucrărilor unei componente a 
pompei prin așchiere pe o mașină-unealtă cu comandă numerică, analiza prin simulare cu elemente 
finite a comportării angrenajului în condiții impuse de presiune hidrostatică și stabilirea unui 
program de conducere și optimizare a producției produsului respectiv considerând o fabricație de 
serie și condiții de date impuse. 
 
 4.2. Analiza ansamblului produsului propus: pompă cu roți dințate 
 Pompele cu roți dințate sau cu angrenaj, au o arie largă de răspândire datorită unei simplități 
constructive deosebite, a unui cost redus, precum și siguranței în funcționare. Există o mare 
varietate de astfel de pompe, acestea putând fi clasificate după: nivelul de presiune (joasă, medie și 
înaltă), tipul angrenajului (dantură exterioară sau interioară, dreaptă, înclinată sau în V), profilul 
danturii (evolventic sau cicloidal), caracterul capacității (constantă sau reglabilă), numărul 
rotoarelor (bi sau multirotor) [BĂL1], [ESN1], [*11].  
 Pompele cu roți dințate cu dantură exterioară evolventică dreaptă sunt cele mai răspândite 
tipuri, utilizate pentru toate nivelele de presiune. Principial, o astfel de pompă este compusă din 
rotoare montate pe arbori sau făcând corp comun cu acestea, un corp și un capac. Volumele (cupele 
active) sunt compuse din golurile dintre dinți, care trec succesiv prin camera de aspirare, în care 
datorită presiunii de aspirare create, de formarea continuă a unui spațiu excedentar, prin ieșirea 
dinților din angrenare, acestea se umplu cu lichid aspirat din rezervor, pe care-l transportă apoi în 
camera de refulare. La reintrarea în angrenare a dinților, lichidul este dezlocuit și transmis în sistem 
cu o valoarea de presiune hidrostatică, dependentă de forțele rezistente (de sarcina) la organul de 
lucru. Linia de contact dintre pinion și roată constituie o etanșare mobilă a spațiului de presiune 
ridicată față de cel de presiune joasă. Curgerile inverse, periferice și frontale sunt limitate de 
jocurile foarte mici, radiale și axiale realizate prin măsuri tehnologice între roți, corp, capace, 
compensatori [PRO1], [VAS1]. 
 Aceste tipuri de pompe se folosesc pentru presiuni mici (ungere și răcire), cuprinse, de 
obicei, între 3 și 5 bar, pentru presiuni medii cuprinse între 25 și 100 bar și pentru presiuni mari 
până la 250-300 bar. Se utilizează atât lagăre de alunecare, cât și de rostogolire. De asemenea, 
debitele pompelor sunt cuprinse între 2 și 1000 l/min, puteri până la 30-40 kW și turații între 700 și 
7000 rot/min. Pompele cu roți dințate au capacitate constantă, pot fi fără sau cu supapă de limitare a 
presiunii și se folosesc frecvent în grup de două sau trei pompe acționate de un arbore. 
 Conform cerințelor impuse produsului, acesta este constituit din mai multe componente, 
denumite: corp, angrenaj cilindric, compensator, capac, știfturi de orientare, racorduri, elemente de 
etanșare și șuruburi de asamblare. Corpul și capacul sunt prevăzute cu alezaje care îndeplinesc și rol 
de lagăre pentru capetele arborilor celor două roți dințate. Gradul de complexitate al componentelor 
produsului pompă este mediu, fiind determinat de rolul funcțional al acestuia. Componentele sunt 
fabricate din materiale specifice acestui tip de produs și care îi conferă caracteristici de rezistență 
mecanică, uzare redusă, fiabilitate impusă, etanșeitate și prelucrabilitate, și anume: aliaje de 
aluminiu (corp, capac și compensator) și de oțel (cele două roți dințate care fac corp comun cu 
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arborii lor). Pompa considerată asigură un anumit debit determinat de caracteristicile geometrice ale 
celor două roți dințate ale angrenajului și de turația de antrenare. Antrenarea pompei se face direct 
sau printr-un mecanism (angrenaj, transmisie prin curele) la un capăt al arborelui roții conducătoare. 
 
 4.4. Identificarea condițiilor funcționale, tehnologice și de asamblare 
 Din punct de vedere al condițiilor funcțional-constructive sunt necesare unele determinări și 
calcule care au scopul de a traduce principiul funcțional al pompei în obiect material. Dacă 
determinările sunt geometrice, condițiile funcțional-constructive sunt de natură dimensional-
geometrică, lor revenindu-le rolul asigurării dimensiunilor necesare pentru îndeplinirea parametrilor 
de utilizare și a cadrului material de rezistență. 
 Examinând aspectul cel mai sintetic al calității unei pompe, calitatea pe care o percepe 
beneficiarul, aceasta cuprinde: utilizare largă în instalațiile industriale, exploatare economică prin 
consum redus de energie, funcționare sigură și durată lungă de functionare a pieselor, preț de 
achiziție redus, gabarit redus, simplitate operațională, zgomot redus în funcționare, dar care crește 
cu presiunea și debitul, debit variabil prin modificarea unor caracteristici constructive, aspect 
favorabil prin arhitectură plăcută, finisare și ergonomie, asigurarea pieselor de schimb și a service-
ului, livrarea la termen, garanția etc. Procesul proiectării și construcției pompelor cu roți dințate 
poate apela direct sau mijlocit, separat sau asociat, la următoarele studii: a formelor hidraulice 
pentru obținerea caracteristicilor energetice; a formelor pentru stabilirea calităților cavitaționale; a 
sistemului de rezistență în condiții statice și dinamice; a rezistenței materialelor la acțiunea chimică 
sau mecanică a lichidului pompat; a rezistenței pompei la solicitările termice; a condițiilor și a 
costurilor de fabricație; a reutilizării anumitor date din proiect pentru conceperea unor noi serii de 
pompe (se poate urmări modificarea debitului transmis, diferite optimizări constructive etc.). 
 Este necesară, deci, identificarea optimului de organizare și utilizare a factorilor care 
concură la conceperea și realizarea produsului considerat. Una dintre cele mai importante condiții 
este cea dimensional-geometrică. Condițiile funcțional-constructive se referă la acele cerințe care 
afectează piesele în sine (ex: dimensiunile de formă ale angrenajului, dimensiunile care asigură 
rezistența la presiune a carcasei etc.) și care exprimă rezultatul calculelor de dimensionare. 
Condițiile funcțional-constructive sunt și cele care decurg din necesitatea asigurării unui regim 
funcțional corect, în împrejurările practice ale montajului pieselor cu abateri de la forma 
geometrică, ale deformațiilor lor sub sarcinile de lucru și a existenței jocurilor funcționale necesare.  
  
 4.5. Proiectarea parametrizată a ansamblului pompei 
 Dintre sistemele CAD considerate în procesul de evaluare a posibilităților de modelare a 
produsului propus în lucrare și de simulare folosind metoda elementelor finite și tehnici CAM, a 
fost ales programul CATIA. Acesta are posibilitatea parametrizării complexe a produsului pompă, a 
dispozitivului necesar prelucrării unor anumite suprafețe, conține module de simulare FEM și 
CAM, instrumente de generare a desenelor de execuție, de asamblare a componentelor produsului. 
 Modelarea componentelor produsului s-a făcut, în general, după desenele de execuție puse la 
dispoziție de întreprinderea constructoare a pompei. Pe parcursul modelării s-a avut la dispoziție și 
un model real al acesteia. În urma analizei suprafețelor, la unele piese s-au observat mici defecțiuni 
de concepție și/sau de fabricație, o parte dintre aceste regăsindu-se și în desenele de execuție. După 
caz, cu ajutorul aparatelor de măsură din dotarea laboratorului de Control Dimensional al catedrei 
TCM, piesele de pe modelul real au fost măsurate, verificate, dimensiunile identificate fiind păstrate 
în vederea creării modelelor 3D. Deși au existat mai multe variante de model pentru aceeași piesă, 
în etapa de asamblare a pompei, neconcordanțele apărute au fost corectate. 
 Proiectarea ansamblului pompă a debutat cu modelarea angrenajului celor două roți dințate, 
conform condițiilor de debit ce trebuie transmis, distanței dintre axele arborilor și dimensiunile 
locașurilor efectuate în corpul pompei. Flancurile dinţilor sunt definite de forma profilului 
(evolventă, arc de cerc, cicloidă etc.) şi de forma liniei dinţilor (segment de dreaptă, porţiune dintr-o 
elice cilindrică) [MEH1]. Ecuaţiile profilului şi liniei flancurilor sunt definite parametric.  
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În continuare, sunt prezentate succint etapele modelării parametrizate a unei roţi dinţate 
cilindrice cu dinţi drepţi, componentă a angrenajului paralel cilindric evolventic cu dantură 
exterioară al pompei. Angrenajul acesteia se proiectează cu dantură corijată, conform STAS 821-82, 
915/1:1994 şi 915/2-81. Pentru reprezentarea flancurilor şi a corpului roţii se parcurg următoarele 
etape: trasarea profilului evolventic al dintelui, multiplicarea acestui profil pe circumferinţa roţii, 
extrudarea întregului contur de dinţi pe lăţimea acesteia şi stabilirea suprafeţelor de asamblare şi 
antrenare. Se vor folosi ecuaţii care conţin următorii parametri de bază, conform figurii 4.1: 
 

 
 
 

Fig. 4.2. Elemente geometrice ale roţii dinţate cilindrice cu profil evolventic 
 

alfa – unghiul de presiune de referinţă (grade); m – modulul danturii (mm); z – numărul de dinţi;  
p = m×π – pasul danturii pe linia de referinţă (mm); ha = m – înălţimea capului dintelui (mm); 
hf = 1,25×m – înălţimea piciorului dintelui; rp = m×z/2 – raza cercului de divizare (mm); 
ra = rp + m – raza cercului de cap (mm); rf = rp–hf – raza cercului de picior (mm);  
rb = rp×cos(alfa) – raza cercului de bază (mm); rc = 0,38×m – raza de racordare la piciorul dintelui; 
t – parametru de rulare (0 ≤ t ≤ 1). 

Ecuaţiile parametrice ale profilului dintelui au forma: 
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În trasarea profilului evolventic al dintelui se folosesc modulele CATIA Generative Shape 
Design, Knowledge Advisor, Sketcher şi Part Design. 

Se introduc legile parametrice de trasare a profilului evolventic al dintelui, formulele (figura 
4.2) care definesc poziţiile carteziene ale perechilor de puncte (yd, zd) de pe profilul flancului.  
 

 
 
 

Fig. 4.2. Afişarea ecuaţiilor yd şi zd şi prezenţa legilor în arborele de specificaţii 
 

Se poziţionează şase puncte, primul fiind cel de origine, apoi se adaugă încă cinci, poziţia 
fiecăruia fiind definită de legile parametrice yd(t) şi zd(t), în care t ia valorile: 0, 0.1, 0.2, 0.3 şi 0.4.  
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 În figura 4.3 se observă poziţionarea punctelor și afișarea lor în arborele de specificații 
împreună cu formulele şi valorile rezultate. Prin punctele respective se trasează o curbă spline 
interpolată (figura 4.4). 

  
Fig. 4.3. Poziţionarea punctelor Fig. 4.4. Trasarea curbei prin cele cinci puncte 

 

 Curba evolventei se termină pe cercul de bază de rază rb = rp×cos(alfa) = rp×cos(20) ≈ 
rp×0, 94. Pentru un număr mic de dinți (cum este și cazul angrenajului pompei), raza rf a cercului 
de picior este mai mică decât raza cercului de bază, astfel încât curba spline trasată anterior 
(evolventa) s-a extrapolat pentru a atinge cercul de picior al dintelui. 
 Se trasează cercul de cap şi cel de picior (figura 4.5), având razele ra, respectiv, rf.  

 
 

Fig. 4.5. Trasarea cercurilor de cap şi de picior 
 

 Între cercul de picior şi profilul evolventic al flancului dintelui se crează o racordare de rază 
rc = 0,38 × m. Profilul dintelui următor va avea, de asemenea, o racordare identică.  
 Profilul flancului depăşeşte cele două cercuri, de cap şi de picior, necesitând o editare în 
funcție de cele două elemente tăietoare (cercul de cap şi racordarea iniţială). În figura 4.6 este 
prezentat şi rezultatul acestei editări. 
 

 
 

 

Fig. 4.6. Editarea prin tăiere a profilului flancului 
 

 Cel de-al doilea profil al flancului se obíne simetric faţă de planul ZX (figura 4.7).  
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Fig. 4.7. Copierea prin simetrie faţă de planul ZX a profilului evolventic 
 Obţinerea coroanei roţii se realizează prin dispunerea elementelor desenate într-o matrice 
circulară (figura 4.8). Numărul de copii aflate pe circumferinţa roţii depinde de numărul z de dinţi ai 
acesteia. A rezultat, astfel, profilul 2D final al roţilor dinţate cilindrice cu dinţi drepţi, apoi se crează 
modelul 3D al fiecărei roţi, componentă a angrenajului. În figura 4.9 este reprezentat acest angrenaj, 
cu roți dințate cilindrice indentice, având câte 12 dinți. 
 

 
 

 

Fig. 4.8. Multiplicarea profilelor flancurilor unui dinte Fig. 4.9. Variantă constructivă a angrenajului 
 

Sunt, de asemenea, afișate și elemente de suport și antrenare (arborii cu care roțile fac corp 
comun). Utilizând proiectarea parametrizată, există posibilitatea modificării unui număr mare de 
parametri, între care: geometrici principali ai fiecărei roţi, definiţi la începutul aplicaţiei, dar şi 
diametrul și lungimea fiecărui arbore, distanța între axele arborilor, diferitele elemente de antrenare 
și/sau susținere, teşituri etc. 

Se continuă proiectarea ansamblului pompă cu modelarea corpului acesteia conform 
dimensiunilor extrase din desenul de execuție și/sau din măsurarea reperului real. Pe tot parcursul 
modelării s-a avut în vedere identificarea parametrilor care fac parte din formulele stabilite pentru 
proiectarea parametrizată. Astfel, s-au considerat ca parametri: diametrele alezajelor suport pentru 
arborii roților, diametrele alezajelor în care se poziționează, se montează și se rotesc cele două roți, 
distanța între axele acestor alezaje, adâncimea locașurilor în care se montează o piesă, de asemenea 
cu rol funcțional important, denumită compensator și roțile (pinion conducător și pinion condus). 
De-a lungul etapelor de parametrizare acești parametri implicați se modifică prin formule. 
 În interiorul corpului s-a montat piesa compensator, proiectată parametrizat, astfel încât 
diametrele nominale ale profilelor capetelor sale să fie egale cu diametrele cercului de cap al roților 
dințate și, implicit, cu diametrele alezajelor executate în corp. Diametrele alezajelor străpunse sunt 
egale cu diametrele arborilor roților, iar distanța între axele acestor alezaje este egală cu distanța 
între axele arborilor. Razele degajărilor laterale au fost parametrizate cu valori discrete, pentru ca 
mediul hidraulic să pătrundă în alezajele pentru asigurarea ungerii lagărelor arborilor roților dințate. 
 În cazul capacului pompei, parametrizarea a constat numai în stabilirea condiției ca distanța 
între alezajele suport pentru arborii roților să fie egală cu distanța între alezajele corespondente 
executate în corp și, implicit, cu distanța între axele arborilor roților în angrenare. Pentru asigurarea 
etanșeității, capacul este prevăzut cu un canal pentru garnitură, unele canale profilate necesare 
ungerii arborilor roților și patru găuri de trecere, două dintre acestea fiind corespondente găurilor 
filetate executate în corpul pompei. 
 Pentru asamblarea componentelor pompei, din biblioteca de componente standardizate a 
programului CATIA, sunt inserate două șuruburi și patru știfturi. Figura 4.10 prezintă ansamblul 3D 
al pompei în vedere izometrică. 
 



Rezumatul Tezei de doctorat Cercetări privind optimizarea prin simulare a concepţiei produselor industriale 
38

 
Fig. 4.10. Modelul 3D al pompei în reprezentare izometrică și explodată 

 

Odată modelarea geometrică încheiată, aplicația continuă cu parametrizarea pompei în 
anumite condiții. La baza acestei parametrizări se află debitul pe care pompa îl poate transmite și 
care se află în legătură directă cu una dintre caracteristicile de bază a pompelor hidrostatice, 
denumită volum geometric, exprimat cu relația [VAS1]: 

 

3102 −⋅⋅⋅⋅= AbzVg , [cm3/rot] (4.2)
 

în care: z – numărul de dinți ai fiecărei roți, b – lățimea roților, în mm, A – aria profilului golului 
dintre doi dinți succesivi, în cm2. Aria golului se determină geometric, cu precizie, folosind 
instrumente de calcul specifice programului. Aria golului scade cu creșterea numărului de dinți, 
creștere care determină mărirea gabaritului interior al pompei. Cunoscând mărimea ariei se 
calculează volumul unui gol dintre doi dinți (Vgol) și volumul geometric Vg al pompei [OPR1]. 
 Debitul pompei se calculează cu relația: 
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în care: Vg – volumul geometric al pompei, în cm3/rot, n – turația arborelui de antrenare, în rot/min, 
iar ηv – randamentul volumic, în %. În cazul considerat n = 3000 rot/min, turația nominală, conform 
specificațiilor producătorului și ηv = 93%. 
 Lățimea roților dințate se stabilește astfel încât pompei să îi corespundă o valoare a 
volumului geometric specific seriei de pompe HP05 [*11]. Conform specificațiilor de firmă 
valoarea pe care acest parametru o are în cazul standard al pompei este de 1,2 cm3/rot. Se urmărește 
creșterea volumului geometric fără a schimba dimensiunile și forma exterioară a semifabricatelor 
din care se prelucrează corpul și capacul pompei, deoarece acestea sunt obținute prin laminare. S-ar 
obține, astfel, o creștere a debitului pe care pompa îl poate asigura, fără a fi necesară alegerea 
următoarei pompe din gamă, care diferă prin dimensiunile de gabarit ale componentelor sale. 
 Într-o primă abordare de parametrizare, se are în vedere atingerea valorilor de debit impuse 
de producător prin considerarea unui tip de pompă standard, a unei variante constructive, a unei 
serii de volume geometrice, a geometriei danturii (modul, număr de dinți, unghi de angrenare, 
parametri de corijare, lățimea danturii), a unei variante de antrenare, a unei turații nominale, 
prinderea pompei pe un suport al instalației. 
 Pe baza volumelor geometrice considerate și a unor condiții geometrice impuse (lățimea 
danturii roților și lățimea compensatorului să nu fie mai mici de 2,2 mm, respectiv, 6 mm etc.) se 
calculează parametrii ce definesc lățimea danturii, lățimea corpului pompei, adâncimea alezajelor 
(pentru roți și compensator) executate în corp și lățimea compensatorului. Se consideră o valoare a 
turației nominale de 3000 rot/min (turație minimă nmin=700 rot/min și turație maximă nmin=7000 
rot/min) și valori ale randamentului stabilite pe baza unui studiu aplicat unei serii de pompe similare 
fabricate de mai mulți producători [*11], [*14]. 
 Modelele geometrice parametrizate ale corpului, roților și compensatorului se reproiectează 
automat pe baza unor relații și a unei reacții (specifică programului CATIA) activată de modificarea 
de către utilizator a valorilor de debit furnizat de pompă. Valorile parametrilor și corespondența 
între aceștia se prezintă în tabelul 4.1. 
 



Rezumatul Tezei de doctorat Cercetări privind optimizarea prin simulare a concepţiei produselor industriale 
39

Tabelul. 4.1. Valori ale unor parametri care determină debitul pompei 
Nr. 
crt. 

Debit 
pompă 

Qp, l/min 

Turație 
nominală 
n, rot/min 

Randament 
ηv, % 

Volum 
geometric 

Vg, cm3 

Arie 
geometrică 
Agol, cm2 

Lățime 
dantură 
b, mm 

Lățime 
corp 

H, mm 

Adâncime 
alezaj,  
h, mm 

Lățime 
compensator 

l, mm 
1 2,11 0,8 2,3 7,7 
2 2,64 1 2,8 7,2 
3 3,17 1,2 3,4 

25 10 
6,6 

4 4,48 

88 

1,7 4,8 25,5 12 7,2 
5 5,94 2,2 6,2 30 8,8 
6 7 2,6 7,4 32 7,6 
7 8,64 

90 
3,2 9 30 

15 
6 

8 10,6 3,8 10 10 
9 12 4,3 12 8 

10 13,11 
93 

4,7 13,3 
35 20 

6,7 
11 16,92 6 17 40 25 8 
12 22 

3000 

94 7,8 

0,147 

22,1 45 30 7,9 
 

 Parametrizarea pompei constă în păstrarea dimensiunilor de gabarit ale capacului și 
modificarea pe bază de relații a anumitor dimensiuni ale corpului (lățimea acestuia și adâncimea 
alezajelor suport pentru roți și compensator), ale roților (lățimea danturii și lungimea arborilor 
susținuți de lagărele create în elementul compensator și corp) și ale compensatorului (lățimea 
acestuia). S-a urmărit în acest fel varierea geometrică a camerelor de aspirare și de refulare ale 
pompei în scopul creșterii debitului acesteia. Pe parcursul aplicației, s-a urmărit păstrarea 
dimensiunilor și poziției elementelor de antrenare directă cu motorul electric. 

Se crează, astfel, posibilitatea alegerii valorii debitului dintr-o listă (figura 4.11), restul 
parametrilor implicați luând valori discrete conform tabelului 4.1. 

 

 

Fig. 4.11. Selectarea debitului pompei 

 Scrierea reacției are la bază acești 
parametri, organizați pe secțiuni, condițional, 
în funcție de valoarea aleasă a debitului. 
Codul conține o serie de condiții care verifică 
permanent valorile impuse de utilizator 
pentru parametrul debitului. În momentul în 
care o anumită condiție de debit este 
îndeplinită, se calculează parametrii pompei 
și modifică modelele 3D ale pieselor (capac, 
corp, roți, compensator). 

 

 Codului reacției este prezentat parțial și integral în lucrare (Anexa 1), fiind scris în limbaj 
Visual Basic. S-a ales acest limbaj de programare deoarece este foarte intuitiv, cu o sintaxă relativ 
simplă, codul fiind ușor de înțeles și de modificat de persoane cu atribuții în conceperea variantelor 
de pompe. Persoanele respective pot avea sau nu cunoștințe avansate de proiectare asistată 
parametrizată, însă această abordare le permite accesul la variante constructive diverse. 

 Figura 4.12 prezintă, spre exemplificare, două variante constructive ale pompei în concepție 
parametrizată: pentru un debit de 2,11 l/min, respectiv, de 22 l/min. Anumite componente ale 
ansamblului (capac, suruburi, știfturi) nu au fost reprezentate. Se observă lățimile diferite ale 
corpurilor, compensatorilor și roților dințate. 

      
 

Fig. 4.12. Reprezentarea modelului parametrizat al pompei în două variante (2,11 l/min, respectiv, 22 l/min) 



Rezumatul Tezei de doctorat Cercetări privind optimizarea prin simulare a concepţiei produselor industriale 
40

 În industrie se întâlnesc cazuri în care o anumită instalație necesită creșterea debitului pe 
care o pompă îl poate furniza, în condițiile păstrării dimensiunilor exterioare de gabarit ale acesteia, 
dar și a dimensiunilor arborelui de antrenare [OPR1], [VAS1].  

Astfel, o a doua abordare de parametrizare presupune utilizarea semifabricatelor cu 
dimensiuni de gabarit ale suprafețelor de contur exterioare specifice pompelor cu Vg=1,2 cm3/rot în 
fabricarea și furnizarea la cerere a unor pompe cu 1,5 cm3/rot.  

Valoarea respectivă a volumului geometric se poate obține prin modificarea parametrică a 
numărului de dinți și a lățimii danturii angrenajului.  

Abordarea analizează o configurație standard a pompei în care roțile au z=12 dinți și lățimea 
b=3,5 mm. Dacă se consideră parametrii ce determină volumul geometric, pentru o treaptă 
următoare, de 1,5 cm3/rot și același număr de dinți ar fi necesară o lățime b=4,25 mm a roților. În 
tabelul 4.2 sunt înscriși acești parametri și valorile rezultate ale volumului geometric și debitului 
corespunzător. 

 

Tabelul 4.2. Valori ale unor parametri de bază ai pompelor cu roți dințate 
 

Număr de 
dinți z 

Aria conturului 
golului A, cm2 

Lățimea danturii 
b, mm 

Volumul geometric 
Vg, cm3/rot 

Debitul pompei 
Q, l/min, n=3000 rot/min 

12 0,1472 3,5 1,2 3,48 
13 0,1465 3,9 1,5 3,7 
14 0,1461 3,7 1,5 4 

 

 Pentru ca parametrizarea acestor componente să se execute automat odată cu modificarea 
numărului de dinți ai roții conducătoare s-au creat patru formule general valabile ansamblului 
(principalii parametri ai roții conducătoare sunt transferați și roții conduse) și o reacție a cărei 
activare depinde de modificarea parametrului z al roții conducătoare. 
 Astfel, odată cu modificarea numărului de dinți z (este prevăzută o limitare numai pentru 
valorile 12, 13 sau 14 dinți), reacția se activează, calculează noile valori ale parametrilor implicați, 
rezultând schimbarea geometriei roților dințate (diametre, lățime, distanța dintre axe), arborilor 

(diametre), compensatorului, corpului și capacului, în funcție de relațiile stabilite.  
Codul reacției este scris, de asemenea, în Visual Basic și prezentat în lucrare prin câteva 

pasaje și integral în Anexa 2. 
 

`corp\PartBody\Sketch.12\Raza alezaj 1 corp\Radius` = `roata dintata1\ra`  
`corp\PartBody\Sketch.12\Raza alezaj 2 corp\Radius` = `roata dintata2\ra`  
compensator\PartBody\Sketch.1\raza2distantier\Radius=`roata dintata1\ra` 
compensator\PartBody\Sketch.1\raza1distantier\Radius=`roata dintata2\ra` 
if `roata dintata1\z` ==12 
{`capac\PartBody\Sketch.19\distanta axe capac\Offset` =12 mm 
`corp\PartBody\Sketch.12\distanta 1 axe corp\Offset` =`capac\PartBody\Sketch.19\distanta axe capac\Offset`  
`corp\PartBody\Sketch.12\distanta 2 axe corp\Offset` =`capac\PartBody\Sketch.19\distanta axe capac\Offset`  
`compensator\PartBody\Sketch.4\raza 2 garnitura\Radius` =9mm 
`compensator\PartBody\Sketch.4\raza 1 garnitura\Radius` =3mm} 
….. 
else if `roata dintata1\z` <> 12 or `roata dintata1\z` <> 13 or `roata dintata1\z` <> 14 
{`roata dintata1\z` = 12 
Message("Numarul de dinti ai rotilor poate fi doar 12, 13 sau 14|pentru a respecta conditiile de angrenare si pe cele|ce 
definesc debitul.|In mod implicit numarul de dinti devine egal cu 12.") 
`capac\PartBody\Sketch.19\distanta axe capac\Offset` =12 mm 
compensator\PartBody\Sketch.1\Offset.270\Offset =`capac\PartBody\Sketch.19\distanta axe capac\Offset` 
compensator\PartBody\Sketch.1\Offset.275\Offset =`capac\PartBody\Sketch.19\distanta axe capac\Offset` 
compensator\PartBody\Sketch.1\raza2distantier\Radius=`roata dintata1\ra` 
….. 
 Scopul acestei parametrizări a constat în automatizarea și optimizarea proiectării a trei 
variante distincte pentru o formă constructivă de pompă, cu respectarea anumitor condiții  
funcționale (de debit, de randament, de formă, de gabarit) și tehnologice (de procedee și procese), 
modificând numai acei parametri importanți și care asigură buna funcționare a acesteia.  

Concluzii asupra modelării parametrizate a pompei: Abordările prezentate ca 
metodologii de parametrizare și concepție optimizată a pompelor sunt utile producătorului pentru a-
și diversifica gama de fabricație, inginerilor conceptori din departamentul de proiectare pentru a 
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obține în timp scurt variante constructive noi ale produsului, inginerilor din departamentul de 
vânzări pentru a-i ajuta în selectarea pompei care să satisfacă cerințele clienților, deoarece se reduce 
timpul de concepție a produsului care le este necesar, rezultând și o gamă variată din care pot alege 
soluția optimă.  

Metodologia prezentată poate fi completată prin adăugarea unor condiții de selectare a unei 
alte pompe din gama oferită de firma producătoare, cu alt gabarit, debit, formă constructivă, alte 
variante de prindere și antrenare în instalația hidraulică etc.  

Complexitatea și numărul de linii ale codului reacției vor crește, însă, corespunzător cu 
numărul parametrilor implicați și a noilor condiții impuse. Rezultul final constă în posibilitatea de 
diversificare a gamei constructive de pompe, pe baza unor criterii optime de proiectare 
parametrizată. 
 
 4.6. Proiectarea parametrizată a unui dispozitiv pentru prelucrarea capacului pompei 
 Având la bază aceeași metodologie a proiectării parametrizate, se modelează și asamblează 
un dispozitiv modular de orientare și fixare a capacului pompei în vederea prelucrării prin frezare 
plană a feței superioare. S-a avut în vedere proiectarea dispozitivului de orientare şi fixare în 
variantă modulară pentru a fi adaptat cu ușurință unei tipologii de piese având aproximativ aceeași 
formă constructivă, dar dimensiuni diferite.  

Analizând gama constructivă de pompe a firmei producătoare s-au identificat mai multe 
dimensiuni ale elementelor componente (corp, capac, compensator etc.). Astfel, pompa analizată în 
abordările anterioare prezintă o dimensiune principală de gabarit a capacului (diametru de 73 mm). 
În aceeași gamă, pompa imediat inferioară ca debit și dimensiuni are acest diametru de 50 mm. 
 Dispozitivul este format din repere precum: placă de bază care permite adaptarea 
dispozitivului pe o mașină de frezat, plăci de așezare, bride simple și duble, elemente de orientare și 
fixare, arcuri. Pentru dimensionarea elementelor de fixare s-a avut în vedere asigurarea forțelor de 
strângere necesare și preluarea forțelor și momentelor rezultate în timpul prelucrării.  

Pentru creșterea productivității prelucrării, s-a avut în vedere ca dispozitivul să poată orienta 
și fixa, pentru dimensiuni impuse ale plăcii de bază, cât mai multe semifabricate.  

Astfel, dispozitivul a rezultat cu cinci perechi de plăci de așezare, fiecare placă având un 
locaș de prindere. Semifabricatele capacului se strâng pe plăcile de așezare prin acționare manuală 
asupra șuruburilor de fixare, forța de strângere fiind transmisă prin intermediul bridelor.  

Placa de bază este, de asemenea, fixată manual cu patru șuruburi și bride pe un canal T al 
mesei mașinii de frezat. În stabilirea formelor și dimensiunilor componentelor dispozitivului s-au 
aplicat unele documentații de firmă, scopul fiind utilizarea, pe cât posibil, a acestora dintre cele 
existente deja în producție. Dispozitivul proiectat pentru capac poate fi reutilizat cu modificări 
minime și în operații de prelucrare a corpului pompei. 
 S-a efectuat modelarea dispozitivului pentru capacul de diametru 73 mm. Pentru a simplifica 
etapele ulterioare de parametrizare, s-au utilizat instrumente specifice ale programului CATIA de 
creare a unei simetrii față de un plan de referință. Astfel, majoritatea constrângerilor de asamblare 
sunt considerate în funcție de acest plan, ceea ce a condus la reducerea timpului de concepție și 
modelare.  

S-au eliminat posibilitățile de apariție a unor erori de proiectare, orice modificare asupra 
unei părți a ansamblului reflectându-se imediat în cealaltă parte a sa, simetrică. Modelarea efectuată 
a permis și verificarea ansamblului din punct de vedere al probabilității de interferență între 
diferitele sale componente. 
 Din considerente de productivitate a prelucrării capacelor și a gabaritului minim, determinat 
de dimensiunile mesei mașinii de frezat, pe placa de bază se fixează cinci astfel de dispozitive. 
Astfel, placa de bază va conține numeroase găuri filetate și simple, poziția acestora fiind, de 
asemenea, parametrizată.  

Figura 4.13 prezintă poziționarea dispozitivelor conform dimensiunilor capacelor de 73 mm. 
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Fig. 4.13. Reprezentarea dispozitivelor poziționate pe placa de bază 
 

 Datorită dimensiunilor mai reduse ale capacelor de 50 mm nu se pot folosi aceleași 
componente principale ale dispozitivului (placă de bază, plăci de așezare, bride), fiind necesară 
remodelarea acestora. Devine necesară crearea unei reacții care urmărește modificarea diametrului 
capacului, scopul fiind modificarea automată a tuturor componentelor dispozitivului incluse în 
procesul de parametrizare. Desigur, dimensiunile componentelor sunt modificate, dar și pozițiile 
plăcilor de așezare pe placa de bază. Codul reacției este prezentat parțial în pasajul următor și 
integral în lucrare în Anexa 3: 
 

if `diametru capac pompa`== 50mm 
{ `dispozitiv\capac diam 50.1\Component Activation State` =true 
 `dispozitiv\Assembly Symmetry.4 capac diam 50.1\Activity` =true 
 `dispozitiv\capac.1\Component Activation State` =false 
 `dispozitiv\Assembly Symmetry.2 capac.1\Activity`  =false 
 `placa asezare\PartBody\Sketch.1\Offset.7\Offset` =60mm 
 dispozitiv\Constraints\Offset.48\Offset.48\Offset =-30mm 
 dispozitiv\Constraints\Offset.67\Offset.67\Offset =-3mm 
 `placa asezare\PartBody\RectPattern.7\Spacing1` =48mm 
 `placa asezare\PartBody\Hole.3\Sketch.17\Offset.80\Offset` =32mm 
 `placa baza\PartBody\Hole.1\Sketch.2\Offset.45\Offset` = `placa baza\PartBody\Sketch.1\Offset.36\Offset` /2 
 `placa baza\PartBody\RectPattern.11\Spacing1` =60mm 
 `placa baza\PartBody\Sketch.35\Offset.159\Offset` =`placa baza\PartBody\Sketch.32\Offset.137\Offset` 
 `placa baza\PartBody\RectPattern.18\Spacing1` =`placa baza\PartBody\RectPattern.16\Spacing1`} 
else if `diametru capac pompa`== 73mm 
{`dispozitiv\capac diam 50.1\Component Activation State` =false 
 `dispozitiv\Assembly Symmetry.4 capac diam 50.1\Activity` =false 
 `dispozitiv\capac.1\Component Activation State` =true 
 `dispozitiv\Assembly Symmetry.2 capac.1\Activity`  =true 
 `placa asezare\PartBody\Sketch.1\Offset.7\Offset` =70mm 
 dispozitiv\Constraints\Offset.48\Offset.48\Offset =-35mm 
……… 

Concluzii asupra modelării parametrizate a dispozitivului: Strategia de parametrizare 
poate continua cu stabilirea numărului de plăci de bază cu dispozitive care pot fi montate pe masa 
mașinii-unelte în funcție de dimensiunile și forma acesteia, dar și în funcție de dimensiunile plăcii 
de bază (în fiecare dintre cele două situații), a posibilităților de prelucrare etc. Metodologia 
prezentată este deosebit de importantă pentru inginerii cu preocupări în domeniul proiectării 
dispozitivelor modulare. Realizarea parametrizată a unor astfel de dispozitive reduce semnificativ 
timpul de proiectare, de simulare a asamblării, de verificare a interferențelor dintre componente, de 
obținere a desenelor de execuție, de fabricare a componentelor dispozitivului, de modularizare etc. 

Aplicațiile de parametrizare prezentate permit o reutilizare avansată a cunoștințelor 
acumulate pe parcursul concepției și proiectării ansamblurilor din domeniul ingineriei mecanice, dar 
și din numeroase alte domenii. Proiectarea parametrizată are și avantajul de a permite modificări 
majore asupra componentelor unui produs mecanic, în situațiile în care este necesară îmbunătățirea 
acestuia, evoluarea spre o serie nouă cu caracteristici de performanță mai ridicată. Toate acestea 
contribuie substanțial la lansarea produselor pe piață în game dimensionale diverse, pentru a 
răspunde, astfel, cerințelor în continuă schimbare ale clienților. 
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4.7. Analiza prin simulare cu elemente finite a comportării angrenajului cilindric 
exterior în condiții de funcționare 
Din punct de vedere constructiv, principalele probleme specifice funcționării pompelor cu 

angrenaj cilindric exterior sunt: asigurarea portanței impusă lagărelor și menținerea randamentului 
volumic la o valoare ridicată pe toată durata utilizării. Acestea se înrăutățesc mai ales în cazul 
pompelor care funcționează la presiuni mai mari de 120 bar.  

 

 
Fig. 4.14. Poziția angrenajului în corpul pompei  

 Calculele de proiectare a pompelor cu 
angrenaj cilindric exterior necesită, de 
asemenea, determinarea prealabilă a forțelor 
care solicită angrenajele, arborii și lagărele 
acestora.  
 Lagărele sunt solicitate de componen-
tele radiale ale forțelor elementare de presiune 
pe roți și de forțele din angrenare cores-
punzătoare componentelor forțelor de presiune 
pe flancurile danturii, în fiecare gol dintre doi 
dinți (figura 4.14) [OPR1], [VAS1]. 
 Pe zona arcului de cap al fiecărui dinte 
apare o distribuție a presiunii, variația acesteia 
între zona unui gol și zona arcului de cap este 
considerată foarte mică, astfel încât distribuția 
radială a presiunii se consideră continuă.  

 

Forțele din angrenare, orientate în lungul liniei de angrenare se descompun pe direcție 
tangențială și radială. Astfel, calculul rezultantelor acestor forțe necesită cunoașterea repartiției 
presiunii create la periferia roților z1 și z2 (figura 4.15), repartiție ce depinde de valoarea presiunii și 
de păstrarea ajustajului realizat între fiecare roată și alezajele acestora din corpul pompei, dar și de 
amplasarea zonei de etanșare în pompă.  

S-a constatat [VAS1] că la funcționarea în regim nominal al presiunii pompei, repartiția 
presiunii este de formă parabolică. Jocul radial (ajustaj alunecător) dintre roți și alezajele acestora în 
corpul pompei influențează debitul și presiunea de refulare a lichidului. Alți factori sunt: tipul, 
dimensiunile și comportarea dinamică a lagărelor arborilor celor două roți. 

 

 
 

 
 

Fig. 4.15. Distribuția radială a presiunilor care 
acționează asupra angrenajului 

Fig. 4.16. Doi dinți conjugați în angrenare – 
segmentul de angrenare 

 

Având în vedere sensurile de mișcare, cu viteze unghiulare ω1=ω2 ale celor două roți, 
contactul dintre un dinte oarecare (di1) al roții conducătoare cu dintele conjugat (di2) al roții conduse 
are loc în punctul A aparținând liniei de angrenare Δ (figura 4.16). Din acest moment, dinții aflați în 
angrenare determină evacuarea lichidului în golul dintre dinți în zona de refulare (R) a pompei. În 
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mod similar, se produce evacuarea sub presiune a lichidului și din celelalte goluri, mișcările de 
rotație fiind continui. Lichidul din camera R este evacuat în conducta de refulare conectată la 
pompă. Dinții ies din contact în punctul B al liniei de angrenare Δ. Segmentul AB este denumit 
segment de angrenare [SAU1]. Exercitarea presiunilor create pe suprafețele periferice ale roților 
crează un moment rezistent care este învins prin antrenarea roții conducătoare. Momentul necesar 
determină puterea motorului electric de antrenare a pompei [*11], [PRO1], folosind formula (4.4). 
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în care Qp este debitul pompei (l/min), Vg – volumul geometric al pompei (cm3/rot), n – turația 
arborelui de antrenare (rot/min), ηt – randamentul total (%). În cazul considerat, conform 
specificațiilor producătorului, ηt = 84%. Forța care se aplică asupra danturii (și asupra lichidului) pe 
direcția x–x, ca urmare a cuplului aplicat roții conducătoare (z1) se poate calcula cu relația (4.5): 
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în care Ma este momentul de răsucire necesar la arborele de antrenare (N⋅mm), iar Dw - diametrul de 
rostogolire al roților (mm). Momentul Ma rezultă, cu unele aproximații [OPR1], din relația (4.6): 
 

( )11
2 +⋅⋅⋅= zbmpM a , [N⋅mm] (4.6)

 

în care p este presiunea creată în pompă în timpul funcționării (bar), b=λ⋅m - lățimea danturii roților 
dințate (mm), λ - coeficient de lățime, m - modulul danturii (mm) și z1 – numărul de dinți ai roții 
conducătoare. Diametrul de rostogolire pentru roțile angrenajului se exprimă cu formula (4.7): 
 

( )121212 2 ξ⋅+⋅= zmDw , [mm]  (4.7)
 

în care ξ reprezintă deplasarea specifică a profilului danturii fiecărei roți. Astfel, formula de calcul a 
forței care se aplică asupra danturii devine (4.8): 
 

bmpFd ⋅⋅⋅= 2 , [N] (4.8)
 

și reprezintă componenta tangențială a forței ce actionează pe dintele roții conducătoare z1. 
Lichidul sub presiune, ce se află în golurile dintre dinți, exercită o apăsare pe direcție radială 

(figura 4.15) pe ambele roți, cu o presiune ce variază de la o valoare minimă (presiunea atmosferică 
din camera de aspirare A) la presiunea din camera de refulare (R), considerată presiunea nominală a 
pompei. Pe o variație unghiulară, φ∈ (0…π) presiunea este crescătoare, iar pentru φ ∈ (π…3π/2), 
presiunea se consideră constantă. Într-un punct P al circumferinței roții z1, considerat în intervalul 
φ∈ (0…π), presiunea creată în lichidul transportat spre camera de refulare este pgz1=p⋅φ/π. Această 
presiune crează o forță radială elementară dFr1 care acționează pe coarda cercului exterior al roții z1, 
corespunzătoare unghiului dφ. Astfel, forța respectivă se determină cu relația (4.9): 
 

ϕ
π
ϕ dDbpdF e

r ⋅⋅⋅⋅=
21 , [N] (4.9)

 

 Forța elementară radială care acționează în intervalul φ ∈ (π…3π/2) este: 

ϕdDbpdF e
r ⋅⋅⋅=

22 , [N] (4.10)
 

 Pe baza acestor considerații, forța radială totală Frx care acționează pe direcția x – x asupra 
angrenajului (roții z1 și asupra roții z2) se calculează cu relația (4.11): 
 

bDpdDbpdDbpF e
ee

rx ⋅⋅⋅≈⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= ∫∫ 12

2
3

0
12 81,0cos

2
cos

2

π

π

π

ϕϕϕϕϕϕ
π

, [N] (4.11)

 

în care φ – unghiul de rotire a roții conducătoare z1, iar De12 – diametrul exterior al roților, calculat 
prin relația (4.12):  
 

De12 = m⋅(z12+2+2⋅ξ), [mm] (4.12)
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Fig. 4.17. Forțele care acționează 
asupra angrenajului și arborilor 

 Forțele din angrenare Frx1, Frx2 [OPR1] acționează pe 
aceleași direcții și în centrele O1, respectiv, O2 ale celor două roți, 
în acestea fiind considerate că acționează și forțele rezultante FR1, 
respectiv, FR2. 
 Conform figurii 4.17, forța radială care se exercită asupra 
arborelui roții z1 pe direcția x–x se determină cu relația (4.13): 
 

bmpzFFF drxx ⋅⋅⋅⋅+−⋅=−= )62,138,081,0( 111 ξ , [N] (4.13)
 

iar forța care se exercită asupra arborelui roții conduse z2, pe 
aceeași direcție, cu relația (4.14): 
 

bmpzFFF drxx ⋅⋅⋅⋅++⋅=+= )62,162,381,0( 222 ξ , [N] (4.14)
 Forțele radiale care acționează pe direcția y – y asupra celor 
două roți în angrenare se anulează (v. și distribuția radială a 
presiunilor pgz12): 
 

0sin
2

sin
2

2
3

12

0

12
12 =⋅⋅+⋅

⋅
⋅⋅= ∫∫

π

π

π

ϕϕϕϕϕ
π

dDbpdDbpF ee
ry ,[N] (4.15)

 
 

Se creează, însă, o forță radială (de respingere) ca reacțiune a dinților în contact, a cărei 
valoare se determină cu relația (4.16): 

 

wdy tgFF α⋅= , [N] (4.16)
 

în care unghiul de angrenare αw=230, angrenajul fiind cu dantură deplasată.  
 Forțele rezultante FR1, respectiv, FR2, care solicită lagărele roților conducătoare și conduse se 
determină cu relațiile (4.17) și (4.18): 
 

7,07,066,0 1
2

11 +⋅+⋅⋅⋅⋅= zzbmpFR , [N] (4.17)

42,694,366,0 2
2

22 +⋅+⋅⋅⋅⋅= zzbmpFR , [N] (4.18)
  

Pentru calculul valorilor forțelor pe baza relațiilor de mai sus se consideră următoarele 
valori: p=150 bar, m=2 mm, b=3,5 mm și ξ=0,5 mm, se calculează valorile forțelor Fd, Frx1, Frx2, 
Fx1, Fx2, Fy, FR1 și FR2 (tabelul 4.3). 
 

Tabelul 4.3. Valorile calculate ale forțelor care acționează asupra angrenajului și arborilor pompei 
Fd , N Frx1, N Frx2, N Fx1, N Fx2, N Fy, N FR1, N FR2, N 
210 1275 1275 1065 1475 89 1071 1280 

 

 Abordarea FEM, prezentată în lucrare, își propune extinderea aplicaţiei de modelare a 
pompei cu teste privind distribuţia tensiunilor şi a deformaţiilor apărute în ansamblul acesteia. 
Astfel, conform unor încărcări stabilite se efectuează validarea prin simulare a rezultatelor forţelor 
obţinute aplicând metodologia de calcul prezentată mai sus. O problemă importantă pentru analiza 
cu ajutorul elementelor finite a componentelor considerate şi, apoi, pentru corespondentul lor real, o 
reprezintă comparaţia dintre solicitările efective şi cele admisibile ale acestora.  

Ca urmare, în condiţiile unei siguranţe depline pentru funcţionarea ansamblului pompă, este 
necesar ca solicitările efective prevăzute în calcul să fie mai mici decât cele critice. Se defineşte, 
astfel, rezistenţa admisibilă, ca limita maximă a tensiunilor efective în condiţiile de siguranţă 
impuse prin valoarea admisibilă a coeficientului de siguranţă. În funcţie de valoarea rezistenţei 
admisibile, se decid acţiunile următoare: se schimbă modelul (geometria acestuia, rafinarea reţelei), 
restricţiile şi/sau încărcările, astfel încât deformaţiile să rămână în domeniul elastic, cu un coeficient 
de siguranţă convenabil. 

Prima etapă a acestei abordări o reprezintă alegerea materialelor componentelor pompei. 
Proprietăţile fizice ale acestora, în special rezistenţa admisibilă (yield strength) influenţează în mod 
hotărâtor rezultatele simulării. Astfel, pentru capac, corp şi compensator se alege un aliaj de 
aluminiu AlSi9Cu3(Fe) [AMZ1] având rezistența Rm=2,6×108 N/m2, pentru roţi şi arborii acestora 
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un oţel aliat cu Rm=3,5×108 N/m2, iar pentru elementele de asamblare (ştifturi și şuruburi) un oțel 
carbon de calitate OLC 60 având Rm=2,2×108 N/m2. 

Discretizarea componentelor principale reprezintă etapa a doua, de asemenea importantă a 
analizei cu elemente finite. O rafinare corectă a reţelei conduce la o eroare redusă a modelului de 
calcul, valorile indicate pe structura din elemente finite fiind, astfel, apropiate de cele reale [GHI7]. 
Definirea elementului finit se poate realiza global, pentru întregul model, dar şi local, numai pentru 
o anumită zonă a acestuia, pentru care sunt necesare mai multe informaţii şi ale căror valori sunt 
mai precise. Se reduce, în acest fel, semnificativ timpul de calcul necesar analizei, programul 
concentrându-se numai asupra zonelor specificate ca fiind importante. 

Pentru roţi şi arborii acestora s-a aplicat o rafinare Size=0,5 mm; Absolute Sag=0,2 mm, 
considerate a fi cele mai solicitate. Scopul simulării FEM îl reprezintă studiul comportamentului 
acestor componente, mai ales a dinților. Pentru corp, capac şi compensator s-a utilizat o rafinare 
Size=2 mm; Absolute Sag=0,8 mm, iar pentru ştifturi şi şuruburi (cu importanţă scăzută în 
rezultatele simulării) s-a stabilit o rafinare Size=3 mm; Absolute Sag=0,5 mm.  
 Restricţiile au fost definite pentru a reprezenta o interfaţă structurală între modelul 
componentei analizate si ansamblul din care aceasta face parte. Dacă modelul nu este corect 
constrâns, rezultă numeroase probleme de ordin numeric, iar analiza cu elemente finite nu se poate 
efectua. Restricţiile modelului analizat au rolul de a prelua grade de libertate (translaţii şi rotaţii).  

 În următoarea etapă, asupra modelului pompei se adaugă anumite constrângeri fizice având 
proprietatea de a transmite forţe, momente, presiuni între două sau mai multe piese ale unui 
ansamblu simulat printr-o analiză FEM. 

O etapă importantă în analiza ansamblului o constituie aplicarea încărcărilor asupra 
anumitor suprafeţe aparţinând componentelor pompei. Aceste încărcări simulează încărcările reale 
la care este supus modelul în timpul funcţionării. Pentru ansamblul analizat se aplică încărcări de tip 
presiune și forţă distribuită. În interiorul pompei acţionează forţe asupra danturii, presiuni distribuite 
radial în golurile dintre dinţi (figura 4.18) și presiuni în lagăre, pe suprafețele plane ale capacului și 
compensatorului, în contact cu suprafețele frontale al roților.  

 

 

Fig. 4.18. Distribuția radială a presiunilor în golurile dintre dinți 

 Rezultantele acestor încărcări 
determină apariţia unor tensiuni şi 
deformaţii în interiorul pompei.  
 Presiunile sunt aplicate fiecă-
rei roți, în golurile dintre dinți, înce-
pând cu o valoare de 1,5×106 N/m2 
până la valoarea de 1,5×107 N/m2 
(150 bar), presiunea nominală de 
funcționare a pompei. Presiunile 
aplicate cresc în distribuție radială, 
valoarea cea mai mică regăsindu-se în 
camera de aspirare, iar cea mai mare 
în camera de refulare. 

 

 Conform figurii 4.17, asupra dinților în contact acționează tangențial două forțe egale ca 
valoare și de sens opus, Fd=210 N, care, alături de forțele generate de presiunile aplicate (Frx1 și 
Frx2), conduc la apariția în dinții aflați în contact și în arborii roților a unor forțe rezultante Fx1, Fx2 
(relațiile (4.13) și (4.14)).  

 

Fig. 4.19. Aplicarea forțelor tangențiale pe dinții în contact 

 Din compunerea acestor forțe cu 
forța de respingere ca reacțiune a dinților 
în contact, Fy, se obțin forțele rezultante 
FR1 și FR2 care solicită lagărele roților 
conducătoare și conduse. Figura 4.19 
prezintă modul în care s-a realizat 
încărcarea dinților celor două roți, aflați în 
contact la un anumit moment. 
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 Presiunile și forțele, astfel distribuite, conduc la încărcarea cu tensiuni în dantură în coroana 
roților și în arborii acestora, dar și în compensator, corp și capac. Analiza acestor componente arată 
că dinții roților sunt cei mai solicitați când ajung în zona în care asupra flancurilor se exercită 
presiunea maximă, dar și în zona de angrenare. Pe baza valorilor indicate se constată anumite 
deformații ale acestora, valorile fiind obținute în urma analizei FEM. 

În urma efectuării calculelor specifice, se pot determina, prin simulare, tensiunile maxime și 
minime apărute în componentele pompei, deformațiile și coeficientul de eroare a acestor calcule. 
Astfel, componentele cele mai solicitate sunt, desigur, dinții roților (figura 4.20), tensiunea maximă 
apare la roata condusă și are valoarea de 1,52×108 N/m2, fiind localizată la piciorul dintelui [OLA1]. 
În figură se observă o stare de tensiune în zona de contact dintre cei doi dinți. 

 

 
 

Fig. 4.20. Distribuția tensiunilor pe dinții în angrenare și poziționarea valorii maxime pe roata condusă 
 

Roata conducătoare prezintă o tensiune maximă de 9,93×107 N/m2, localizată la piciorul 
dinților în angrenare. În zona de contact dintre doi dinți în angrenare, tensiunile medii apărute sunt 
de 5,88×107 N/m2 pe roata conducătoare și de 6,5×107 N/m2 pe roata condusă. Se observă că roata 
condusă este mai solicitată, însă valorile tensiunilor (din ambele roți) nu depășesc valoarea 
rezistenței admisibile a oțelului de calitate, de 3,5×108 N/m2, din care sunt fabricate roțile și arborii. 

De asemenea, deformațiile maxime ale roții conduse (figura 4.21) sunt de 6,7×10-3 mm, iar 
ale celei conducătoare de 2,9×10-3 mm, fiind localizate pe cercurile de cap ale dinților. 

 

 
 

Fig. 4.21. Distribuția deformațiilor pe dinții în angrenare și poziționarea valorii maxime pe roata condusă 
 

 În zona de contact dintre cei doi dinți, deformațiile medii sunt de 4,7×10-3 mm pe roata 
condusă și de 2,2×10-3 mm pe roata conducătoare. Se observă că valorile obținute prin simulare sunt 
foarte mici și nu influențează semnificativ angrenarea roților. 
 Pentru a analiza comportamentul lagărelor se determină tensiunile apărute în compensator, 
corp și capac.  
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Compensatorul prezintă o tensiune maximă de 9,09×106 N/m2, corpul una de 2,11×106 N/m2, 
iar capacul una de 1,04×107 N/m2 (figura 4.22). Se observă distribuția mai pronunțată a tensiunilor 
pe lagărele roții conduse, în zona de angrenare și/sau în zona presiunilor maxime create în golurile 
dinților. Desigur, în cazul acestor componente nu se pune problema atingerii valorii rezistenței 
admisibile a aliajului de aluminiu, de 2,6×108 N/m2, din care sunt fabricate. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 4.22. Distribuția tensiunilor pe compensator, corp și capac 
 

Rezultatele obținute în urma analizei prezintă unele procente de eroare, astfel: roata 
conducătoare (23,27%), roata condusă (22,39%), compensatorul (40,9%), corpul (29,87%) și 
capacul (27,89%). Procentele de eroare sunt relativ mari fiindcă reprezintă diferenţa între modelele 
analizate  prin simulare FEM ale componentelor pompei și piesele reale ale acesteia. În practica 
industrială se consideră că modelul este corect rafinat dacă întruneşte un procent de erori între 5% și 
20%. Dacă eroarea este relativ mare într-o anumită zonă de interes, modelul respectiv trebuie 
rafinat, iar calculul reluat. Scopul rafinării este de a obţine o precizie cât mai bună pentru modelul 
considerat. Reluarea etapei de calcul este necesară pentru ca programul să refacă rafinarea 
modelului în încercarea de a atinge obiectivul privind mărimea erorii.  

Pentru analiza curentă se impune un procent de eroare de 10%, se aplică o rafinare fiecărei 
componente și se reiau calculele folosind două iterații. Creşterea numărului de iteraţii şi impunerea 
unui procent mai mic de eroare conduc la o durată considerabil mai mare de calcul, dar 
probabilitatea ca procentul de eroare impus să fie atins cresc semnificativ. În cele mai multe cazuri, 
rafinarea și reluarea simulării conduce și la o creștere a valorilor tensiunilor apărute în 
componentele studiate. Având în vedere valorile tensiunilor obținute în capac, corp și compensator, 
care sunt mult mai mici decât rezistența admisibilă a materialului considerat, este posibilă 
acceptarea valorilor inițiale fiindcă simularea FEM are doar rolul validării componentelor 
respective în condiții de funcționare reală [CON1], [GHI7]. 

Tabelul 4.4 prezintă comparativ variația valorilor tensiunilor maxime ale componentelor în 
funcție de procentul de eroare calculat de program. Pentru obținerea acestor valori s-au efectuat 
diferite operații de discretizare asupra modelelor componentelor, dar și modificări asupra tipului de 
element finit (liniar sau parabolic). Evident, în cazul tipului parabolic, analiza FEM a rezultat cu o 
mai mare precizie și un procent mai mic de eroare (ultimul set de valori al tabelului), dar timpul 
alocat simulării a fost semnificativ mai mare decât în cazul elementului finit de tip liniar.  

 

Tabelul 4.4. Variația tensiunilor maxime în funcție de procentul de eroare 
Nr.crt Roată conducătoare Roată condusă Compensator Corp Capac 

1 23,27% 9,93×107 

N/m2 22,39% 1,52×108 

N/m2 40,9% 9,09×106 

N/m2 29,87% 2,11×106 

N/m2 27,89% 1,04×107 

N/m2 

2 35,1% 6,43×107 

N/m2 36,13% 9,14×107 

N/m2 35,62% 7,35×106 

N/m2 25,42% 2,37×106 

N/m2 25,98% 8,41×106 

N/m2 

3 36,83% 6,13×107 

N/m2 38% 9,22×107 

N/m2 36,8% 7,45×106 

N/m2 35,8% 2,15×106 

N/m2 36% 7,99×106 

N/m2 

4 18,7% 8,85×107 

N/m2 17,5% 1,56×108 

N/m2 14% 2×107 

N/m2 8,5% 3,43×106 

N/m2 9,02% 1,97×107 

N/m2 
 

 Rezultatele convenabile pentru această simulare sunt cele din ultimul set al tabelului, având 
în vedere că toate procentele de eroare sunt sub 20%. În urma simulării FEM se pot determina și 
forțele rezultante maxime care acționează asupra lagărelor și danturii: Fx=953 N și Fy=63 N, 
comparabile cu forțele FR2=1280 N și Fy=89 N rezultate din calcule conform abordării numerice. 
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Aplicația de simulare cu elemente finite a comportării angrenajului cilindric în condiții de 
funcționare poate continua cu crearea unor senzori pentru fiecare componentă. Senzorii 
monitorizează tensiunile și deformațiile apărute în aceste componente și pot impune, prin reguli 
parametrizate, modificarea materialului stabilit pentru fiecare model, lățimea danturii angrenajului, 
păstrând nemodificat profilul danturii și celelalte caracteristici geometrice ale roților și arborilor. 
 Concluzii asupra analizei cu elemente finite a pompei: Analiza cu elemente finite se 
dovedește un instrument extrem de util în concepția prin simulare a produselor mecanice care, în 
funcționare, implică forțe, momente, presiuni, variații de temperatură. Costurile și resursele 
necesare testării produsului real, în primele sale faze de concepție, sunt foarte mari comparativ cu o 
simulare FEM a modelului virtual fiindcă presupun crearea unui prototip fizic, crearea și utilizarea 
unui stand de încercări, diferite instrumente de preluare/stocare/prelucrare a datelor măsurătorilor 
experimentale etc. Desigur, acestea sunt necesare, dar abia după validarea prin simulări și 
optimizări repetate a produsului în forma sa virtuală.  

 
4.8. Simularea prelucrărilor corpului pompei pe o MUCN 
Utilizarea mașinilor-unelte cu comandă numerică conduce la îmbunătățirea preciziei și 

calității suprafețelor prelucrate, la programarea valorilor optime ale parametrilor de prelucrare, la 
reducerea uzurii sculelor așchietoare, la creșterea productivității proceselor de producție etc. Prin 
aplicarea posibilităților specifice ale programului CATIA se permite simularea complexă a 
prelucrărilor, stabilirea parametrilor optimi ai regimurilor de așchiere, alegerea sculelor  așchietoare 
și optimizarea traseelor acestora, determinarea timpilor de poziționare și de lucru etc. 

Semifabricatul din care este executat corpul pompei este obținut prin turnare dintr-un aliaj 
de aluminiu AlSi9Cu3(Fe) având duritatea HB=100 și compoziția chimică: Si (8-11%), Fe (0,6-
1,1%), Cu (2-4%), Mn (<0,55%), Cr (<0,15%), Ni (<0,55%), Zn (<1,2%), Pb (<0,35%), Sn 
(<0,25%), Ti (<0,2%) [*11]. Aliajul se recomandă pentru piesele turnate și prezintă o foarte bună 
prelucrabilitate prin așchiere. Pe baza acestor caracteristici și ținând cont de forma și dimensiunile 
suprafețelor de prelucrat se aleg sculele și parametrii regimurilor de așchiere [VLA1]. 

Obținerea piesei finite presupune prelucrarea de suprafețe plane, cilindrice, conice și 
elicoidale, unele cu rol funcțional foarte important. Ținând cont de dimensiunile piesei finite, s-a 
modelat semifabricatul corpului pompei, considerându-se un adaos de prelucrare de 1,5 mm pe 
fiecare față plană, de 1 mm pe diametrele suprafețelor cilindrice interioare ale alezajelor în care se 
montează roțile dințate, de 1,5 mm pe diametrul suprafeței cilindrice exterioare din zona cuplajului 
cu motorul electric etc. Semifabricatul nu conține găurile de trecere, găurile filetate, alezajele 
arborilor etc., dar prezintă, din turnare, unele suprafețe având în dimensiuni cuprins și adaosul de 
prelucrare.  
 S-a definit tipul maşinii-unelte, originea și sistemul de axe comandate numeric al acesteia, 
se identifică piesa finită și semifabricatul, coordonatele de schimbare a sculelor, se alege un plan de 
siguranță, se selectează opțiunile de detecție a eventualelor coliziuni între scule și piesă (în mișcări 
de apropiere/depărtare și de schimbare a sculei) etc. Având în vedere forma geometrică a piesei de 
prelucrat, se alege o maşină-unealtă cu comandă numerică, existentă în laboratoarele facultății 
IMST, un centru de prelucrare vertical MCV 300. De asemenea, se specifică postprocesorul mașinii, 
de fabricație Fanuc și tipul codului generat (APT) în urma simulării prelucrărilor.  
 

 
Fig. 4.23. Notarea suprafețelor prelucrate în prima prindere 

 Simularea prelucrărilor se efec-
tuează în două prinderi ale semifabri-
catului: în prinderea I se prelucrează 
suprafața plană și cilindrică exterioare, 
unele suprafețe interioare (figura 4.23), iar 
în prinderea a II-a suprafața plană de 
îmbinare cu capacul, alezajele roților și 
ale arborilor, găurile filetate, cele de 
trecere și găurile pentru știfturi.  
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 În tabelul 4.5 sunt indicate centralizat datele alese și pe cele determinate prin calcul [VLA1], 
[GHE2] pentru prelucrările celor 11 suprafețe în prinderea I. 
 

Tabelul 4.5. Date necesare prelucrării suprafețelor S1 – S11 
Scula așchietoare Parametri de proces Timpi 

Suprafața 
prelucrată 

Denumire 
fază de 

prelucrare Tipul 
Nr. 

dinți 
zs/zc 

Diam, 
mm 

hex, 
mm 

ae, 
mm 

ap, 
mm 

fz/fn, 
mm/ 
rot 

vc, 
m/ 
min 

nc, 
rot/ 
min 

vf, 
mm/ 
min 

Pc, 
kW 

Q, 
cm3/ 
min 

Mc, 
Nm 

tp,  
s 

tt, 
s 

S1, S2 Frezare 
plană 

Cap de 
frezat 3 32 0,1 16 1,1 

0,14 
mm/
dinte 

395 3700 1550 0,7 27 3,1 44 48 

S3 Frezare 
circulară 

Freză 
cilindro 
frontală 

2 20 0,03 0,75 8 
0,1  
mm/
dinte 

502 8000 1600 0,4 10 0,4 18,3 19 

S4 Găurire 
Ø7,5×21 

Burghiu 
elicoidal 2 7,5 - - - 0,3 166 7000 2100 1,5 93 2 7,3 7,9 

S5 Găurire 
Ø13×23 

Burghiu 
elicoidal 2 13 - - - 0,4 166 4065 1600 3,2 216 7,5 12,2 13 

S6 Lărgire 
Ø9×6 

Cuțit 
reglabil 1 9 0,1 - 0,7 0,1 120 4244 424 0,2 0,01 0,2 2,9 3,5 

S7 Lărgire 
Ø22 

Freză 
cilindro 
frontală 

2 10 0,2 - 2 0,2 245 7800 3267 1,5 91 0,5 3,9 6,8 

S8 Lărgire 
Ø24 

Freză 
cilindro 
frontală 

2 10 0,2 - 2 0,2 245 7800 3300 0,6 34 0,2 1,8 2,9 

S9 Teșire 
interioară 

Freză 
pentru 
teșituri 

6 12 0,04 - 0,5 0,1 260 7200 4300 0,1 4 0,1 1,2 1,6 

S10 Teșire 
exterioară 

Freză 
pentru 
teșituri 

6 12 0,04 - 0,5 0,1 260 7200 4300 0,1 5 0,1 1,7 2,3 

S11 Frezare 
circulară 

Freză 
pentru 
canale 

circulare 

3 27,7 0,2 2 3 
0,25 
mm/
dinte 

375 4310 3212 2,5 100 2 3,2 3,8 

 

 În urma simulărilor se generează codul NC al prelucrărilor pe mașină și postprocesorul ales. 
Se prezintă câteva secvențe ale codului (și integral în lucrare, în Anexa 4).  
 

…. 
N60 T7 M06 
N70 D7 
N80 G0 G90 G40 G17 
N90 G94 F1560 S3700 M3 
N100 G64 SOFT 
N110 G1 X95.741 Y36.5 Z30.4 F5000 
G94 
N120 Z25.4 
N130 X180.259 F1560 
N140 X89.188 Y21.9 
N150 X186.812 
…. 

…. 
N1090 T2 M06 
N1100 D2 
N1110 G0 G90 G40 G17 
N1120 G94 F1600 S1000 M3 
N1130 G64 SOFT 
N1140 G1 X174.1 Y-7 Z35 F1600 
N1150 Z25 F5000 
N1160 X169.1 
N1170 G3 X164.1 Y-12 I0 J-5 
N1180 G2 X138 Y-38.1 I-26.1 J0 F1600 
N1190 G2 X111.9 Y-12 I0 J26.1 
…. 

…. 
N3160 T5 M06 
N3170 D5 
N3180 G0 G90 G40 G17 
N3190 G94 F3212 S4310 M3 
N3200 G64 SOFT 
N3210 G1 X175.85 Y-7 Z37.5 
N3220 Z27.5 
N3230 X170.85 
N3240 G3 X165.85 Y-12 I0 J-5 
N3250 G2 X138Y-39.85I-27.85 J0 F3212 
N3260 G2 X110.15 Y-12 I0 J27.85 
…. 

  

Suprafețele corespunzătoare prelucrărilor prinderii a II-a a componentei corp sunt 
reprezentate numerotat în figura 4.24. Sunt necesare prelucrări de frezare, găurire, alezare și filetare 
a suprafețelor de ghidare și asamblare a corpului cu celelalte componente ale pompei. 
 

 
Fig. 4.24. Notarea suprafețelor prelucrate în prinderea a doua 
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 Parametrii principali de proces ai simulărilor sunt centralizați în tabelul 4.6: 
 

Tabelul 4.6. Date obținute în urma prelucrării suprafețelor S12 – S23 
Scula așchietoare Parametri de proces Timpi 

Suprafața 
prelucrată 

Denumire 
fază de 

prelucrare Tipul zs/zc 
Diam, 
mm 

hex, 
mm 

ae, 
mm 

ap, 
mm 

fz/fn, 
mm/ 
rot 

vc, 
mm/ 
min 

nc, 
rot/ 
min 

vf, 
mm/ 
min 

Pc, 
kW 

Q, 
cm3/ 
min 

Mc, 
Nm 

tp,  
s 

tt, 
s 

S12 Frezare 
plană 

Cap de 
frezat 4 50 0,2 40 1,1 

0,15 
mm/
dinte 

510 3250 1950 2,1 38 7,3 25,1 29 

S13,  
13’ 

Găurire 
Ø5×6 

Burghiu 
elicoidal 2 5 - - - 0,15 120 7600 1140 0,5 22,3 0,4 2,3 

0,7 
2,7 
1 

S14 Găurire 
Ø6,6×25 

Burghiu 
elicoidal 2 6,6 - - - 0,3 160 7800 2340 1,2 80 1,5 23,3 24 

S15 Găurire 
Ø8,5×25 

Burghiu 
elicoidal 2 8,5 - - - 0,3 165 6200 1865 1,7 100 2,6 15,4 16 

S16 Găurire 
Ø12,5×11 

Burghiu 
elicoidal 
plăcuțe 
κr=900 

2 12,5 - - - 0,3 166 4230 845 1,8 100 4 1,2 1,5 

S17 Teșire 
interioară 

Freză 
pentru 
teșituri 

4 10 0,04 - 0,5 0,05 160 7200 900 0,1 3 0,1 1,5 1,9 

S18 
Filetare 

interioară 
M8×25 

Tarod 4 8 0,05 - 25 0,04 14 557 697 1,2 2,7 3 8,5 8,9 

S19 
Frezare 
contur 
interior 

Freză 
cilindro-
frontală 

4 6 0,08 6 4 
0,11 
mm/
dinte 

150 8000 3520 2,3 85 1,9 1,9 2,5 

S20 
Frezare 
contur 
interior 

Freză 
cilindro-
frontală 

4 6 0,08 6 1 
0,11 
mm/
dinte 

150 8000 3520 2,2 12 1,7 1,4 2 

S21 
Frezare 
contur 
interior 

Freză 
cilindro-
frontală 

4 10 0,1 7,5 1 
0,14 
mm/
dinte 

245 7300 4300 1,6 16 0,8 2,5 3 

S22 
S23 Alezare 

Freză 
cilindro-
frontală 
în două 
trepte 

3 13 
28 0,08 - 1 

0,5 0,12 160 1820 218 1 3 2,2 6,9 8 

 

 În urma simulărilor de prelucrare a semifabricatului pentru prinderea a II-a se generează 
codul NC prezentat integral în lucrare în Anexa 5.  

Concluzii asupra simulărilor CAM: Realizarea simulării prelucrărilor oferă inginerului 
tehnolog posibilitatea analizei și optimizării traseului sculelor, a îmbunătățirii suprafețelor 
prelucrate, stabilirea parametrilor de proces, a divizării adaosului de prelucrare, minimizarea 
timpilor de lucru etc. Codul obținut în urma simulărilor poate fi cu ușurință adaptat în funcție de 
caracteristicile mașinii CNC (număr de axe, posibilități de programare a vitezei de așchiere și a 
vitezei de avans, schimbarea automată a sculei, lungimea anumitor traiectorii, post procesorul aflat 
pe mașină) etc. Aplicația de simulare CNC poate continua cu realizarea prelucrărilor și pentru 
celelalte componente ale pompei: capac, compensator, roți dințate și arbori. Timpii obținuți din 
aceste analize se pot compara cu cei reali, rezultați din prelucrările propriu-zise, eventualele 
diferențe putând fi studiate (cauze de apariție, procentul de diferență), apoi să se identifice soluțiile 
optime ce pot fi aplicate. Analiza prin simulare dovedește flexibilitatea programului CATIA de a 
alege și testa diferite variante de prelucrări CNC prin modificarea unor parametri.  

O altă direcție de studiu o poate reprezenta identificarea și controlul acestor parametri 
utilizând relații și reguli, activate în urma îndeplinirii anumitor condiții (dimensiuni de gabarit ale 
semifabricatului, materialul acestuia, anumite restricții impuse de fixarea în dispozitiv sau de 
obținerea unei rugozități riguros alese etc.) ceea ce ar conduce și mai mult la automatizarea și 
simplificarea procesului de identificare a parametrilor regimurilor de lucru. De asemenea, într-un 
astfel de caz, specializarea și posibilitățile de intervenție ale operatorilor mașinii CNC pot fi reduse 
semnificativ, controlul și răspunderea referitoare la procesul de fabricație rămânând în sarcina 
inginerului tehnolog.  
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4.9. Programarea și conducerea producției produsului pompă 
Unul dintre elementele esenţiale ale managementului de proiect constă în parcurgerea de 

către acesta a unui număr de faze succesive, fiecare având un obiectiv bine stabilit [NEA2]. 
Desfăşurarea fiecărei faze presupune efectuarea unui volum de muncă, utilizarea anumitor resurse, 
asumarea costurilor aferente şi luarea unei serii de decizii. Constrângerile din ce în ce mai severe 
privind termenele de livrare impun, la majoritatea proiectelor, suprapunerea, cel puţin parţială, a 
diferitelor faze, ce implică resurse limitate care trebuie utilizate în același moment de timp, 
indisponibilitatea unor mașini-unelte, costuri cu achiziționarea semifabricatelor, cu personalul 
implicat în realizarea proiectului, de regie etc. 
 Pentru produsul pompă considerat se vor realiza calcule de determinare a lotului optim de 
fabricație, un posibil preț de producție, modul de optimizare a utilizării resurselor disponibile, 
grafice de analiză și de stabilire a ciclurilor de producție etc. 

Din datele puse la dispoziție de firma producătoare, există o cerere anuală de aproximativ 
2200 de pompe de acest tip, un necesar de obținere fiind de 600 bucăți la sfârșitul trimestrului I, 700 
la sfârșitul trimestrului II, 500 în trimestrul III și 400 în trimestrul IV. Așa cum rezultă din cele 
prezentate anterior, fiecare pompă este compusă din următoarele repere: Corp (P1), Capac (P2), 
Compensator (P3), Roată dințată conducătoare (P4) și o Roată dințată condusă (P5). Din ansamblul 
pompei fac parte două șuruburi M5, patru știfturi cilindrice Ø5, două garnituri de etanșare, 
simeringuri. Acestea sunt achiziționate separat, contra cost, și nu fac parte din analiza economică. 

Fiind vorba de o producție de serie mare, pentru prelucrarea acestor repere se utilizează 
mașini-unelte cu comandă convențională și cu comandă automată, dispozitive, scule și sisteme 
conexe (de ungere, de răcire, de tratament termic etc.) din dotarea firmei producătoare. Acestea sunt 
considerate resurse și numerotate R1…R10, conform tabelului 4.7. 

 

Tabelul. 4.7. Resurse utilizate pentru efectuarea prelucrărilor  
Nr. crt. Simbol și firmă Cod Denumire, caracteristici tehnice 

1 FN32 TOS R1 

Mașină de frezat universală pentru sculărie; arbore vertical Dnc: 
200…10000 rot/min, în 18 trepte, cap de frezat vertical, Dvf: 
8…400 mm/min, în 18 trepte, vr=850 mm/min, PMEp= 2,2 kW, 
PMEa= 1,1 kW. 

2 DRT 32/40 
Strungul Arad R2 

Strung revolver automat cu disc, Dnc: 71…2800 rot/min, în 15 
trepte, 2 domenii, DfL: 0,031…0,8 mm/rot, în 12 trepte, Dfc: 
0,02…0,5 mm/rot, în 8 trepte, 16 locașuri pentru scule, 
vrL=4750 mm/min, PMEP= 5,3/6,8 kW, PMEr= 0,6 kW; comandă 
secvențială, subprograme pentru cicluri de prelucrare. 

3 MG Mikromat R3 
Mașină de găurit în coordonate cu un montant, Dnc: 45…2800 
rot/min, în 19 trepte, ϕ=1,25, Df: 0,014 … 0,125 mm/rot, pentru 
alezare fa=0,5 mm/rot, vf=63/160/400/1000 mm/min. 

4 6Γ463PЭ R4 Mașină de frezat prin copiere cu pantograf, Dnc: 1250…20000 
rot/min, în 13 trepte, scara de copiere: 1:1…1:100. 

5 FUS-22 Înfrățirea 
Oradea R5 

Mașină de frezat universală pentru sculărie. Arborele principal 
vertical Dnc: 63…1250 rot/min, în 12 trepte; arborele principal 
cu turație rapidă Dnc: 2500…5000 rot/min, în 4 trepte, Dvf: 
12,5…250 mm/min, în 12 trepte. PMEp= 1,1/1,9 kW, PMEa= 0,55 
kW, vrL=750 mm/min. 

6 SNU 321-750 ARIS 
Arad  R6 

Strung normal universal, Dnc: 25…2000 rot/min, în 12 trepte, 
ϕ=1,41, DvfL: 0,045…5 mm/min, în 24 trepte. Alezajul arborelui 
principal Ø35; PMEp= 3,2 kW. 

7 102.05 MPS 
MIKRON R7 

Mașină de danturat roți dințate cilindrice cu freză melc pentru 
mecanică fină. Dnc: 25…2000 rot/min, în 14 trepte, Dfr: 
0,04…0,3 mm/rot, în 9 trepte, PMEp= 1,1 kW, cicluri automate 
de prelucrare: axial, radial-axial. 

8 RASO 200/7 Sicmat R8 

Mașină de șeveruit. Modulul m=0,8…5 mm, distanța între axe: 
108…200 mm, diametrul sculei: 150…245 mm, lățimea sculei: 
9…50 mm, DvfZ: 0,1…4 mm/min. Axe comandate numeric: Z – 
sculă, X – pentru bombarea flancurilor, Y, W – mișcări ale 
sculei paralele/ perpendiculare cu axa piesei. 
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Tabelul. 4.7 continuare

9 Instalatie de 
tratament termic R9 Carburare (cementare) în mediu solid sau gazos, t=900-950°C, 

călire directă t=780-830°C, revenire joasă t=180°C 

10 
RE-RU 100 
NAPOMAR  
Cluj-Napoca 

R10 

Mașină de rectificat exterior universală, turația pietrei nc=1840 
și 1480 rot/min, Diametrul pietrei: 240…400 mm, Lățimea 
pietrei: 40 mm, DnP: 63…800 rot/min, cu reglare continuă, 
PMEp=3 kW, PMEP= 0,55 kW, vrL=50…8000 mm/min. Cicluri 
automate de rectificare cu oprire automată la cotă fixă. 

Dnc – domeniul turațiilor; Dvf – domeniul vitezelor de avans, Dnp – domeniul turațiilor piesei, vr – viteză rapidă,  
PMEP – puterea motorului electric principal, c, L, r, a – circular, longitudinal, radial, axial, ϕ - rația seriei de turații 
 

Pentru obținerea reperelor finite, asupra semifabricatelor acestora se aplică prelucrări 
mecanice prin așchiere, de tratament termic și de control, conform tabelului 4.8. 

 

Tabelul. 4.8. Prelucrări efectuate pentru obținerea reperelor finite ale pompei 
Denumirea 

reperului, prinderea Succesiunea prelucrărilor Resursa 

Frezare plană de degrosare 
Frezare plană de finisare 
Găurire Ø8,5 două găuri 
Găurire Ø6,6 si Ø8,5 două găuri 
Filetare cu tarod M8 două găuri 
Găurire Ø5 patru găuri 
Găurire Ø4,5 
Frezare două cavități aspirare, refulare 
Lărgire Ø27,5 și găurire Ø12,5 două găuri 

Corp  
Prindere 1 P11 

Alezare în trepte Ø28 si Ø13 

R1 

Centruire 
Strunjire degroșare suprafață frontală plană 
Strunjire degroșare suprafață cilindrică exterioară Ø32,5 
Strunjire finisare suprafață cilindrică exterioară Ø32,5 
Strunjire finisare suprafață frontală plană 
Strunjire canal circular exterior Ø28,7 
Găurire Ø11 
Lărgire Ø21 

Corp  
Prindere 2 P12 

Largire Ø22 și Ø24, teșire 

R2 

Găurire Ø7,5 
Lărgire Ø8,5 și Ø12,8 Corp  

Prindere 3 P13 Teșire 0,5×450 
R3 

Frezare plană de degrosare 
Frezare plană de finisare 
Lărgire și teșire 0,5×450 

Capac  
Prindere 1 P21 

 
Filetare 3/8" 

R1 

Frezare plană degroșare 
Frezare finisare 
Găurire Ø8,5 două găuri 
Găurire Ø8,5 două găuri 
Găurire Ø5 două găuri 
Găurire Ø12,5 
Găurire Ø12,6 
Lărgire Ø13 
Lărgire Ø14 

Capac  
Prindere 2 P22 

Frezare trei canale de ungere 

R1 

Capac 
Prindere 3 P23 Frezare pe contur canal pentru garnitură R4 

Frezare plană de degrosare Compensator 
Prindere 1 P31 Frezare plană de finisare R5 

Frezare plană de degrosare Compensator 
Prindere 2 P32 Frezare plană de finisare R5 
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Tabelul. 4.8 continuare
Lărgire Ø12,7 două găuri Compensator 

Prindere 3 P33 Alezare Ø13 H7 R3 

Compensator 
Prindere 4 P34 Frezare suprafețe laterale R8 R3 

Compensator 
Prindere 5 P35 Frezare contur ambele capete R3 

Compensator 
Prindere 6 P36 Frezare canal garnitură R4 

Strunjire frontală 
Centruire A2 
Strunjire exterioară de la Ø30 la Ø13,8×32,5 în trei treceri: Ø24, 
Ø18, Ø13,8 
Strunjire exterioară Ø29×19 
Strunjire exterioară Ø12×9,5 și teșire 0,5×450 
Strunjire exterioară de la Ø30 la Ø13,8×13,4 în trei treceri: Ø24, 
Ø18, Ø13,8 

Roată conducătoare 
Prindere 1 P41 

Retezare la 50,5 mm 

R6 

Strunjire frontală la 50 mm și teșire 0,5×450 Roată conducătoare 
Prindere 2 P42 Centruire A3,15 R6 

Strunjire de finisare între vârfuri Ø13,3×22,7 și suprafață frontală 
Ø29 
Strunjire Ø28,3×4 

Roată conducătoare 
Prindere 3 P43 

Strunjire frontala de la Ø28,3 la Ø13,3 și strunjire la Ø13,3×13,8 

R6 

Roată conducătoare 
Prindere 4 P44 Frezare suprafață de antrenare 5×6 R5 

Roată conducătoare 
Prindere 5 P45 Frezare de degroșare și finisare dantură exterioară  R7 

Roată conducătoare 
Prindere 6 P46 Șeveruirea flancurilor dinților R8 

Roată conducătoare 
Prindere 7 P47 

Tratament termic cementare călire, revenire 60…64 HRC adânc 5 
mm R9 

Rectificare exterioară Ø13×23,35 și față frontală adaos 0,25 mm 
Rectificare exterioară Ø28×3,9 Roată conducătoare 

Prindere 8 P48 Rectificare exterioară Ø13(e5)×13,4 și suprafață frontală dantură 
R10 

Strunjire frontală 
Centruire A3,15 
Strunjire exterioară Ø29×34 
Strunjire exterioară Ø13,8×14,5 și teșire 0,5×450 
Strunjire exterioară Ø13,8×13,4 și teșire 0,5×450 

Roată condusă 
Prindere 1 P51 

Retezare la 32,5 mm 

R6 

Strunjire frontală la 50 mm și teșire 0,5×450 Roată condusă 
Prindere 2 P52 Centruire A3,15 R6 

Strunjire de finisare între vârfuri Ø13,3×14,7 și suprafață frontală 
Ø29 
Strunjire Ø28,3×4 

Roată condusă 
Prindere 3 P53 

Strunjire frontala de la Ø28,3 la Ø13,3 și strunjire la Ø13,3×13,2 

R6 

Roată condusă 
Prindere 4 P54 Frezare de degroșare și finisare dantură exterioară  R7 

Roată condusă 
Prindere 5 P55 Șeveruirea flancurilor dinților R8 

Roată condusă 
Prindere 6 P56 

Tratament termic cementare călire, revenire 60…64 HRC adânc 5 
mm R9 

Rectificare exterioară Ø13×14,9 și față frontală adaos 0,25 mm 
Rectificare exterioară Ø28×3,9 Roată condusă 

Prindere 7 P57 Rectificare exterioară Ø13(e5)×13,4 și suprafață frontală dantură 
R10 
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Datorită dimensiunilor de gabarit reduse, dar și pentru a optimiza producția, trei componente 
(corp, capac și compensator) se consideră că se prelucrează în serii de câte 10 piese fixate în 
dispozitive de prindere proiectate de firmă în acest scop. Se asigură, astfel, timpi de bază reduși 
(Tb), auxiliari (Ta), efectivi (Te), de deservire tehnică (Tdt), organizatorică (Tdo), de odihnă și 
necesități firești (Ton), de pregătire-încheire (Tpi).  

Cu excepția timpilor de pregătire-încheiere, considerați pentru serii de câte 200 de piese, 
timpii din componența timpului unitar sunt calculați pentru câte 10 piese, folosind formule, valori și 
considerații din literatura de specialitate [VLA1] și prezentați în tabelul 4.9. 

 

Tabelul. 4.9. Valorile calculate ale timpilor 
Ta, min 

Componenta, 
prinderea 

Tb, 
min Ta1' Ta1'' Ta2 Ta3 Ta4 total 

Te, 
min 

Tdt, 
min 

Tdo, 
min 

Ton, 
min 

Tu, 
min 

Tpi , 
min 

Corp prindere 1 35 3 1,5 12 2 5,5 24 59 1,93 0,71 2,36 63,99 65 
Corp prindere 2 18,2 3 2 37,5 7,5 6 56 74,2 1 0,89 2,97 79,06 195 
Corp prindere 3 3,75 4 1,5 5 3,5 1,5 15,5 19,25 0,21 0,23 0,77 20,46 50 
Capac prindere 1 9,9 3 1,5 10 1,5 4,5 20,5 30,4 0,54 0,36 1,22 32,53 60 
Capac prindere 2 20,66 4 1,5 26 7,5 5,2 44,2 64,86 1,14 0,78 2,59 69,37 60 
Capac prindere 3 20 3,5 1 5,7 3 2,5 15,7 35,7 1,1 0,43 1,43 38,66 68 
Compensator 
prindere 1 3,28 2,5 0,2 6,4 1 0,8 10,9 14,18 0,18 0,17 0,57 15,1 44 

Compensator 
prindere 2 3,28 2,5 0,2 6,4 1 0,8 10,9 14,18 0,18 0,17 0,57 15,1 10 

Compensator 
prindere 3 2,4 3 0,5 3,5 0,7 0,7 8,4 10,8 0,13 0,13 0,43 11,49 40 

Compensator 
prindere 4 2,1 2,8 0,4 3 0,8 1,2 8,2 10,3 0,12 0,12 0,41 10,95 40 

Compensator 
prindere 5 5,1 3,3 1 3,4 1 1,5 10,2 15,3 0,28 0,18 0,61 16,38 46 

Compensator 
prindere 6 12 1,5 0,9 4 1,3 1,2 8,9 20,9 0,66 0,25 0,84 22,65 42 

Roată conducătoare 
prindere 1 15,3 1,2 1,3 6,3 2 3 13,8 29,1 0,84 0,35 1,16 31,45 47 

Roată conducătoare 
prindere 2 1,5 4,2 1,6 5,3 0,7 0,9 12,7 14,2 0,08 0,17 0,57 15,02 20 

Roată conducătoare 
prindere 3 3,1 1,7 1,6 4,8 0,7 1,5 10,3 13,4 0,17 0,16 0,54 14,27 25 

Roată conducătoare 
prindere 4 1,2 1,7 1 16 0,2 0,2 19,1 20,3 0,07 0,24 0,81 21,42 30 

Roată conducătoare 
prindere 5 42 2 2,5 11 2 3 20,5 62,5 2,31 0,75 2,5 68,06 100 

Roată conducătoare 
prindere 6 12 2,5 1 4,2 0,8 4,4 12,9 24,9 0,66 0,3 1 26,85 90 

Roată conducătoare 
prindere 7 15 0,5 0,5 3 0,75 1,2 5,95 20,95 0,83 0,25 0,84 22,86 40 

Roată conducătoare 
prindere 8 37 3,3 1,2 31 2,3 3 40,8 77,8 2,04 0,93 3,11 83,88 100 

Roată condusă 
prindere 1 12 1,2 1,3 6,3 2 3 13,8 25,8 0,66 0,31 1,03 27,8 47 

Roată condusă 
prindere 2 1,5 4,2 1,6 5,3 0,7 0,9 12,7 14,2 0,08 0,17 0,57 15,02 18 

Roată condusă 
prindere 3 2,8 1,7 1,6 4,8 0,7 1,5 10,3 13,1 0,15 0,16 0,52 13,94 25 

Roată condusă 
prindere 4 42 2 2,5 11 2 3 20,5 62,5 2,31 0,75 2,5 68,06 100 

Roată condusă 
prindere 5 12 2,5 1 4,2 0,8 4,4 12,9 24,9 0,66 0,3 1 26,85 85 

Roată condusă 
prindere 6 15 0,5 0,5 3 0,75 1,2 5,95 20,95 0,83 0,25 0,84 22,86 40 

Roată condusă 
prindere 7 32,5 3,2 1 30 2,3 3 39,5 72 1,79 0,86 2,88 77,53 80 
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Se consideră că fabricația produsului pompă analizat se desfășoară pe durata unui an (zl=250 
zile lucrătoare), într-un singur schimb (ks=1 schimb) câte h=8 ore/schimb. Se calculează fondul 
nominal de timp Fn=h⋅ks⋅zl=2000 ore pe durata unui an calendaristic. Considerând că sunt necesare 
Ng=2200 bucăți din fiecare reper al pompei, se determină ritmul mediu de fabricație 
Rg=60⋅Fn/Ng=54,54 min/10 buc. Produsul considerat se fabrică în producție de serie mare, forma 
de organizare fiind mixtă. 

Aprovizionarea cu semifabricate (metoda tarifelor regresive). În practica curentă, 
raporturile comerciale ale întreprinderii cu furnizorii săi se bazează pe tarife regresive. Astfel, 
aceștia pot acorda reduceri de preț, de la un anumit nivel al cantităților comandate, iar prețul unitar 
al produselor devine o variabilă care depinde de mărimea comenzii. 

În cazul metodei tarifelor regresive [NEA2] trebuie să se ia în considerare costul total de 
aprovizionare, respectiv: 

 

τ⋅⋅⋅+⋅+⋅= pqc
q
DpDCTA

2
1 , [lei] (4.19)

 

în care: D – cantitatea anuală necesară (D=2200 semifabricate din fiecare reper), p – prețul unitar de 
cumpărare, q – cantitatea de semifabricate ce trebuie comandată la un moment dat, τ – rata costului 
de posesie (τ=0,25), c – costul de lansare al unei comenzi de semifabricate (c=50 lei). 
 La nivel mondial, prețurile materiilor prime sunt: 2000 $ pentru o tonă de aliaj de aluminiu, 
o bară de aluminiu Ø20 mm cu lungime 1 m costă 70 lei/m l, diferite bare de aliaj aluminiu cu 
prețuri între 17 și 19 lei/kg, bare de inox 35 lei/kg etc. 
 Există posibilitatea procurării unor semifabricate ale componentelor pompei la următoarele 
prețuri în funcție de cantitatea comandată, conform tabelului 4.10: 
 

Tabelul 4.10. Prețurile semifabricatelor în funcție de cantitatea comandată la furnizor 

Componenta/Reper Preț unitar pentru 
0-600 bucăți, lei 

Preț unitar pentru 
601-1200 bucăți, lei 

Preț unitar pentru 
peste 1201 bucăți, lei 

Corp P1 8,5 8 7,7 
Capac P2 7 6,7 6,3 
Compensator P3 2,5 2,3 2 
Roată conducătoare P4 7,3 7 6,8 
Roată condusă P5 7 6,8 6,5 
 

 Cantitatea q ce trebuie comandată la un anumit moment se determină cu relația (4.20): 
 

τ⋅
⋅⋅

=
p

cDq 2 , [bucăți] (4.20)
 

 Această cantitate se calculează pentru fiecare preț unitar în parte din oferta furnizorului și 
pentru fiecare componentă a pompei, rezultând, astfel, câte trei costuri totale de aprovizionare cu 
semifabricate/componentă, se alege costul minim și se stabilește numărul de aprovizionări necesare 
producției, datele rezultate sunt prezentate în tabelul 4.11. 
 

Tabelul 4.11. Costurile totale de aprovizionare cu semifabricate   

Componenta/Reper CTA1, 
lei 

CTA2, 
lei 

CTA3,  
lei 

Număr aprovizionări, cantitate  
semifabricate comandate 

Corp P1 19383,7 18754,3 18186,7 2 aprovizionări: 1200, 1000 
Capac P2 16020,5 15324,4 14896,7 2 aprovizionări: 1200, 1000 
Compensator P3 5870,8 5415,7 4791,7 2 aprovizionări: 1200, 1000 
Roată conducătoare P4 16693,6 16654,8 16541,7 2 aprovizionări: 1200, 1000 
Roată condusă P5 16020,5 16052,5 16071,7 4 aprovizionări: 600, 600, 600, 400 

 
 Programarea și conducerea producției produsului în condiții de resurse nelimitate și 
fără date impuse. În cazul ideal, în care pentru fiecare operație executată asupra semifabricatelor 
componentelor pompei, există resurse suficiente (mașini-unelte, scule așchietoare, dispozitive, 
instrumente, dispozitive și echipamente de control etc.). Situația resurselor nelimitate se întâlnește 
rareori în practică, chiar dacă numărul de mașini-unelte este suficient, nu întotdeauna sunt 
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disponibile dispozitivele necesare sau lipsește personalul având calificare medie sau înaltă în 
domeniu. 
 Producția se desfășoară în loturi de fabricație optime, pentru stabilirea acestora 
considerându-se următoarele date [NEA1], [ROȘ2]: 
 Srk – retribuția orară a operatorului reglor la fiecare operație k, Srk=10 lei/oră; 
 Sk - retribuția orară a personalului direct productiv, ce participă la efectuarea fazelor fiecărei 
operații k din ciclul de producție, Sk=9 lei/oră; 
 ak – cota orară a costurilor de întreținere și funcționare a capacităților de producție, la 
fiecare operație k, ak=4 lei/oră; 
 mk – numărul utilajelor de același tip care participă la realizarea fiecărei operații k, mk=1; 
 Rf – regia de fabricație a secției în care se prelucrează lotul de repere identice, Rf=120%; 
 Tuk – timpul unitar consumat pentru executarea fiecărei operații k, minute; 
 Tpik – timpul consumat pentru pregătirea-încheierea lucrărilor, la fiecare operație k, minute; 
 p – coeficient ce ține seama de cota parte a costurilor implicate în pregătirea administrativă a 
lansării lotului de fabricație, p=5; 
 E – coeficient ce cuantifică costul suportat de întreprindere la un leu-ciclu capital circulant 
imobilizat. Ciclul se referă la durata fabricației produsului considerat, E=0,5; 
 Cm – costul materialului semifabricatului, în lei;  
 Folosind aceste date se calculează lotul de fabricație optim. Lotul de fabricație reprezintă 
cantitatea de produse identice lansate în fabricație simultan sau succesiv, care consumă un singur 
timp de pregătire-încheiere. Calculul lotului de fabricație optim necesită determinarea funcției 
matematice care exprimă costurile de producție raportate la unitatea de produs. Aceste costuri sunt 
de trei categorii: 
 - costuri curente (relația (4.21)), independente de lotul de fabricație: 
 

C1 = Cm + Cr + Cif + Cind, [lei/buc] (4.21)
 

în care: Cm – costul semifabricatului, Cr – costuri cu retribuția personalului direct productiv, Cif – 
costuri necesare întreținerii și funcționării capacităților de producție pe durata lucrului efectiv, Cind 
– costuri indirecte, de regie, ale secției de fabricație a reperelor.  

Aceste costuri se calculează cu relațiile (4.22), (4.23) și (4.24): 
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100
RfCrCind ⋅= , [lei/buc] (4.24)

 

 - costuri fixe (relația (4.25)), dependente de lotul de fabricație, revin pe unitatea de produs: 
 

C2 = CL/Ng = (A+B)/Ng, [lei/lot] (4.25)
 

în care: A – costuri determinate de pregătirea-încheierea fabricației și de activitățile administrative 
de lansare a lotului, B – cheltuieli cu întreținerea și funcționarea capacităților de producție pe durata 
pregătirii-încheierii fabricației. Cele două costuri A și  B se determină cu relațiile (4.26) și (4.27): 
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 - costuri de imobilizare (relațiile (4.28) și (4.29)) a capitalului circulant, variază direct 
proporțional cu numărul produselor din lot: 
 

C3 = U/N, [lei/ciclu] (4.28)
( ) EMVCLCNU ⋅⋅⋅+⋅= 1 , [lei/ciclu] (4.29)
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în care: U – costurile suportate de întreprindere pe durata fabricației produselor N ca urmare a 
imobilizării capitalului circulant, V – coeficient ce cuantifică variația costurilor cauzate de producția 
neterminată, pe durata ciclului de fabricație, M – numărul mediu de loturi din același produs și care 
se găsesc simultan în fabricație. Aceste valori se determină cu formulele (4.30), (4.31) și (4.32): 
 

( )
( )CLC1N2

1
+⋅⋅

++⋅
=

CLCCmNV , [lei/ciclu] (4.30)
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X

Ng
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Condiția de aplicare a relației (4.32) este ca (Tuk – Tuk+1) > 0. Mărimea lotul optim No este 
determinată cu formula (4.33): 

 

EZCCm
CLNjNo

⋅⋅+
⋅⋅

=
)1(

2 , [bucăți] (4.33)
 

Valoarea rezultată a lotului optim trebuie rotunjită prin aproximare, în plus sau în minus, la 
o valoare întreagă (Na – adoptată), apropiată de cea rezultată din calcul, fiind importantă pentru 
decizia de lansare în fabricație a unui număr întreg de loturi într-o anumită perioadă considerată. 
Această nouă valoare, notată Ne, reprezintă lotul economic. Utilizând datele inițiale și relațiile 
anterioare se calculează principalii parametri, prezentați în tabelul 4.12. 

 

Tabelul. 4.12. Determinarea costurilor lotului optim 
Nr. 
crt. Reper Cm, 

lei/buc 
Cr, 
lei 

Cif, 
lei/buc 

Cind, 
lei/buc

C1, 
lei/buc

A, 
lei/lot

B, 
lei/lot

CL, 
lei/lot

X, 
min Z No, 

buc
Na, 
buc 

1 P1 7,7 24,54 10,9 29,44 72,58 54,25 20,7 79,95 79,06 1,45 77 80 
2 P2 6,3 21,08 9,37 25,3 62,05 32,9 12,53 45,43 69,37 1,27 68 70 
3 P3 2 13,75 6,11 16,5 38,36 38,85 14,8 53,65 26,8 0,5 153 150 
4 P4 6,8 42,57 18,9 51,1 119,37 79,1 30,13 109,2 187 3,42 47 50 
5 P5 6,5 37,81 16,8 45,37 106,48 69,12 26,33 95,45 169 3,1 49 50 

 

 Pentru stabilirea lotului de fabricație economic, lotul optim adoptat trebuie, de asemenea, 
rotunjit în plus sau în minus, la o valoare întreagă, apropiată de cea rezultată în urma calculului și 
prezentată în tabel și care să respecte condiția Ng/Ne∈Z. Astfel, se consideră NeP1=110 buc, 
NeP2=110 buc, NeP3=200 buc, NeP4=50 buc și NeP5=50 buc. 
 În cazul organizării mixte, transmiterea reperelor în lucru de la un loc de muncă la altul se 
face pe fracțiuni din lotul economic, denumite loturi de transport (Nt), a căror valoare poate varia în 
intervalul [1, Ne]. Valoarea optimă a lotului de transport [NEA2] se calculează cu relația (4.34): 
 

EZCLCCmNe
CtNgNeNto

⋅⋅++⋅
⋅⋅⋅

=
])1([

2 , [bucăți] (4.34)
 

în care: Ct – costul mediu de transport pe întregul flux tehnologic, diferențiat pe fiecare 
componentă, astfel: CtP1=40 lei, CtP2=30 lei, CtP3=20 lei, CtP4=30 lei și CtP5=25 lei. 
 Valorile calculate și cele adoptate ale lotului de transport sunt prezentate în tabelul 4.13. 
 

Tabelul. 4.13. Determinarea lotului de transport   
Nr. 
crt. Reper Ct,  

lei/flux 
CL, 

lei/lot 
Cm, 

lei/buc 
Ne, 
buc 

Ng, 
buc Z Nto, 

buc 
Nt, 
buc 

1 P1 40 79,95 7,7 110 2200 1,45 54,7 55 
2 P2 30 45,43 6,3 110 2200 1,27 55 55 
3 P3 20 53,65 2 200 2200 0,5 93,1 100 
4 P4 30 109,2 6,8 50 2200 3,42 24,5 25 
5 P5 25 95,45 6,5 50 2200 3,1 24,85 25 
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 În procesul de producție, semifabricatele componentelor produsului pompă sunt supuse unor 
transformări succesive, în conformitate cu procesul tehnologic adoptat. Aceste transformări se 
repetă identic pentru fiecare lot, formând un ciclu de producție. Indicatorul de bază al ciclului de 
producție este durata sa, care reprezintă timpul calendaristic măsurat de la intrarea semifabricatelor 
în primul stadiu de fabricație și până la obținerea producției finite. 
 Durata ciclului de producție se calculează pentru fiecare componentă a pompei în parte 
folosind relația (4.35): 
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în care: ∑
=

u

k
Tik

1
=20 min reprezintă durata întreruperilor neprogramate. 

 Astfel, corespunzător celor cinci componente, rezultă: TcmP1=13677,4 min = 228 ore, 
TcmP2=11051,35 min = 184 ore, TcmP3=12089 min = 201 ore, TcmP4=12242,25 min = 204 ore și 
TcmP5=10941,5 min = 182 ore. 
 Este necesară deteminarea perioadei de repetare a loturilor care reprezintă intervalul de timp 
ce separă lansarea în producție a două loturi succesive ce conțin componente de același fel ale 
produsului pompă. Pentru calculul perioadei de repetare (Tr) a loturilor se aplică relația (4.36): 
 

60
RgNeLFn

Ng
NeFnTr ⋅=⋅=

⋅
= , [minute] (4.36)

 

în care: Fn – fondul nominal de timp al perioadei considerate, Fn=2000 ore, L – numărul de loturi 
care se lansează în fabricație, Ng – programul de producție, Ng=2200 bucăți, Ne – lotul economic 
pentru fiecare componentă, Rg - ritmul mediu de fabricație, Rg=54,54 min/10 buc. 
 Perioada de repetare obținută din calcul se corectează în funcție de condițiile concrete, astfel 
încât să rezulte un număr întreg de zile sau de schimburi lucrătoare. În felul acesta se ușurează 
activitatea de programare și lansare a producției. Astfel, pentru cele cinci componente ale pompei 
rezultă următoarele perioade de repetare a loturilor: TrP1=100 ore = 13 zile, TrP2=100 ore = 13 
zile, TrP3=181,8 ore = 23 zile, TrP4=45,45 ore = 6 zile și TrP5=45,45 ore = 6 zile. 
 Pentru a determina costul de producție a produselor pompă, se însumează costurile parțiale 
conform relației (4.37): 
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în care: M=Tcm/Tr, E=0,5, și, astfel, valorile rezultate din calcule sunt: CP1=75,6 lei, CP2=64,13 
lei, CP3=39,63 lei, CP4=125,37 lei și CP5=111,04 lei. La aceste costuri se adaugă și costurile 
pentru amortizarea utilajelor, C4, obținând costurile de producție finale, calculate cu formula (4.38): 
 

Kam
Ng

VmednanC ⋅⋅⋅=4 , [lei] (4.38)
 

în care: an – rata de amortizare anuală a utilajelor, valoarea sa depinde de numărul de ani în care se 
amortizează utilajul respectiv, an=0,2; Kam – coeficient de transmitere a amortizării, Kam=M; n – 
numărul de resurse (mașini-unelte și instalații) care participă la fiecare operație; Vmed – valoarea 
medie a unei resurse, Vmed=36000 lei; Ng – volumul de producție total, Ng=2200 bucăți. 
 Tabelul 4.14 conține costurile calculate ale componentelor prelucrate pentru 10 pompe. 
 

Tabelul 4.14. Costurile de amortizare a utilajelor și costurile de producție ale componentelor 
Nr. crt. Reper Numărul de resurse, n Cost amortizare utilaje, C4 Cost de producție, CT 

1 P1 3 (R1, R2, R3) 22,38 lei 97,98 lei 
2 P2 2 (R1, R4) 12,04 lei 76,17 lei 
3 P3 3 (R5, R3, R4) 10,8 lei 50,43 lei 
4 P4 6 (R5, R6, R7, R8, R9, R10) 88,16 lei 213,53 lei 
5 P5 5 (R6, R7, R8, R9, R10) 65,45 lei 176,49 lei 
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 Adunând costurile de producție CTP1…CTP5 se obține costul de producție al 
componentelor necesare pentru 10 pompe, CT=615 lei. Astfel, costul în cazul unei singure pompe 
este 61,5 lei, la care se adaugă costul componentelor normalizate: a șuruburilor, știfturilor, 
garniturilor, simeringurilor. De asemenea, se adună și costurile de asamblare, testare (randament, 
nivel de zgomot) și ambalare, în valoare de cca. 20 lei/pompă. Astfel, un posibil preț de producție 
pentru produsul pompă considerat este Cost1=81,5 lei, valabil pentru această variantă de conducere 
a producției. 
 Pentru elaborarea programelor de lucru se consideră că timpul Tpik se repartizează uniform 
pentru realizarea operației k la fiecare exemplar al lotului Ne [VLA1]. Se pot neglija întreruperile 
pentru transportul reperelor pe fluxul tehnologic, rezultând, astfel, relația (4.39) de calcul a duratei 
ciclului de producție: 
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în care: Tnk – norma de timp pe operație, Tnk=Tuk+Tpik/Ne. 
 În cazul celor cinci componente ale pompei, valorile rezultate din calcul pentru normele de 
timp și duratele ciclurilor de producție sunt prezentate în tabelul 4.15: 
 

Tabelul 4.15. Normele individuale de timp și durata ciclului de producție pentru fiecare reper 

Nr. 
crt. Reper Norme de timp 

Tn, min 
Lot economic 

Ne, bucăți 
Lot de transport 

Nt, bucăți 

Durata ciclu de producție 
Tcm, ore/zile 

 
1 P1 64,7; 80,8; 20,9 110 55 225 28 
2 P2 33,07; 70; 39,3 110 55 194,1 25 

3 P3 15,32; 15,15; 11,7;  
11,15; 16,6; 22,86 200 100 199,3 25 

4 P4 32,4; 15,42; 14,77; 22; 
70,06; 28,65; 23,66; 85,88 50 25 200 25 

5 P5 28,74; 15,38; 14,44; 
70,06; 28,55; 23,66; 79,13 50 25 178,8 23 

 

 În condițiile de mai sus, programul de ordonanțare a producției produsului pompă prezintă 
unele decalaje minime în circulația reperelor de la o operație la alta. Valorile calculate ale 
decalajelor sunt prezentate în tabelul 4.16: 
 

Tabelul 4.16. Valorile decalajelor minime de timp între operații succesive 
Nr. crt. Reper Decalaje activități Δ, ore Total, ore 

1 P1 Δ12=59,3; Δ23=129 188,3 
2 P2 Δ12=54,3; Δ23=92,3 146,6 
3 P3 Δ12=25,8; Δ23=31; Δ34=19,5; Δ45=18,6; Δ56=27,7 122,6 
4 P4 Δ12=20,6; Δ23=6,7; Δ34=6,15; Δ45=9,17; Δ56=46,44; Δ67=14; Δ78=9,85 113 
5 P5 Δ12=17,5; Δ23=6,8; Δ34=6; Δ45=46,5; Δ56=14; Δ67=9,85 100,65 

 

 Calculul timpului efectiv al fiecărei operații se realizează cu formula (4.40): 
 

NeTnTef ⋅= , [ore] (4.40)
 

în care: Tn – norma de timp a fiecărei operații, în ore și Ne – lotul economic, în bucăți. Valorile 
calculate sunt prezentate în tabelul 4.17. 
 

Tabelul 4.17. Valorile timpilor efectivi pentru fiecare operație 
 

Timpi efectivi Tef, ore 
 

Nr. 
crt. Reper 

Tef1 Tef2 Tef3 Tef4 Tef5 Tef6 Tef7 Tef8 Tef total 
1 P1 118,6 148,13 38,31 - - - - - 305,04 
2 P2 60,63 128,3 72,1 - - - - - 261,03 
3 P3 51,06 50,5 39 37,16 55,33 76,2 - - 309,25 
4 P4 27 12,85 12,31 18,33 58,4 23,87 19,7 71,56 244,02 
5 P5 23,95 12,81 12,03 58,38 23,8 19,71 65,94 - 216,62 
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Este necesar și s-a întocmit tabelul 4.18 cu datele de început și de sfârșit ale activităților 
proiectului pentru o mai bună interpretare și gestionare a acestora. 

 

Tabelul. 4.18. Valorile datelor de început și de sfârșit ale activităților proiectului 
Nr. 
crt. 

Cod 
operație 

Durată, 
ore 

Decalaj, 
ore 

Început, 
ore 

Sfârșit, 
ore 

1 P11 118,6 0 0 118,6 
2 P12 148,13 59,3 59,3 207,43 
3 P13 38,31 129 188,3 226,61 
4 P21 60,63 0 0 60,63 
5 P22 128,3 54,3 54,3 182,6 
6 P23 72,1 92,3 146,6 218,7 
7 P31 51,06 0 0 51,06 
8 P32 50,5 25,8 25,8 76,3 
9 P33 39 31 56 95 

10 P34 37,16 19,5 75,5 112,66 
11 P35 55,33 18,6 94,1 149,43 
12 P36 76,2 27,7 121,8 198 
13 P41 27 0 0 27 
14 P42 12,85 20,6 20,6 33,45  

Nr. 
crt. 

Cod 
operație 

Durată, 
ore 

Decalaj, 
ore 

Început, 
ore 

Sfârșit, 
ore 

15 P43 12,31 6,7 27,3 39,61 
16 P44 18,33 6,15 33,45 51,78 
17 P45 58,4 9,17 42,62 101,02 
18 P46 23,87 46,44 89,06 112,93 
19 P47 19,7 14 103,06 122,76 
20 P48 71,56 9,85 112,91 184,47 
21 P51 23,95 0 0 23,95 
22 P52 12,81 17,5 17,5 30,31 
23 P53 12,03 6,8 24,3 36,33 
24 P54 58,38 6 30,3 88,68 
25 P55 23,8 46,5 76,8 100,6 
26 P56 19,71 14 90,8 110,51 
27 P57 65,94 9,85 100,65 166,6  

 
Pe baza acestor valori, cu ajutorul programului Microsoft Project, s-a trasat grafic programul 

de lucru (figura 4.25 și Anexa 6 în lucrare). Acesta cuprinde numele componentelor, codificarea 
operațiilor, durata fiecăreia, predecesorii și resursele implicate.  
 

 
 

Fig. 4.25. Graficul de elaborare a programelor de lucru 
 

În acest caz, durata unui ciclu de producție este de 226,61 ore (operațiile de prelucrare 
efectuate asupra componentei Corp). 

Programarea și conducerea producției produsului în condiții de resurse limitate.  
Resursele necesare fabricației sunt de tip om-mașină, fiind comune celor cinci repere. Firma 

producătoare deține un număr limitat de resurse necesare alocate proiectului de fabricație a acestui 
tip de pompă.  

Scopul acestei abordări în funcție de resurse limitate este acela de a studia modul în care se 
poate efectua programarea operațiilor, identificarea supraîncărcărilor și eliminarea optimă a 
acestora [NEA1]. 
 Pentru elaborarea rețelei logice a proiectului s-au calculat valorile duratelor de legătură între 
activitățile acestuia, rezultatele fiind indicate în tabelul 4.19. 
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Tabelul. 4.19. Valorile duratelor de legătură între activitățile proiectului 
Nr. 
crt. 

Cod 
operație 

Început, 
ore 

Sfârșit, 
ore 

Durată 
legătură, ore 

1 P11 0 118,6 
2 P12 59,3 207,43 
3 P13 188,3 226,61 

 
-59,3 
-19,13 

4 P21 0 60,63 
5 P22 54,3 187,6 
6 P23 146,6 218,7 

 
-6,33 
-41 

7 P31 0 51,06 
8 P32 25,8 76,3 
9 P33 56 95 

10 P34 75,5 112,66 
11 P35 94,1 149,43 
12 P36 121,8 198 

 
-25,26 
-20,3 
-19,5 
-18,56 
-27,63 

13 P41 0 27  

Nr. 
crt. 

Cod 
operație 

Început, 
ore 

Sfârșit, 
ore 

Durată legătură, 
ore 

15 P43 27,3 39,61 
16 P44 33,45 51,87 
17 P45 42,62 101,02 
18 P46 89,06 112,93 
19 P47 103,06 122,76 
20 P48 112,91 184,47 

-6,15 
-6,16 
-9,25 
-11,96 
-9,87 
-9,85 

21 P51 0 23,95 
22 P52 17,5 30,31 
23 P53 24,3 36,33 
24 P54 30,3 88,68 
25 P55 76,8 100,6 
26 P56 90,8 110,51 
27 P57 100,65 166,6 

 
-6,45 
-6,01 
-6,03 
-11,88 
-9,8 

-9,86  

 
 În rețeaua logică (figura 4.26) activitățile sunt simbolizate prin linii, conțin codul operațiilor, 
durata în ore, resursele utilizate și intensitățile acestora. Legăturile dintre activități sunt afișate sub 
formă de săgeți. 
 

 
Fig. 4.26. Rețeaua logică a proiectului 

 

 Programarea și conducerea proiectului prin durate. Acest model, aplicat la programarea 
și conducerea proiectelor cuprinde patru etape, și anume: calculul datelor “cel mai devreme CMD”, 
“cel mai târziu CMT”, calculul marjelor și stabilirea drumului critic DC. 

Datele CMD se obțin prin trasarea rețelei logice a proiectului în raport cu o scară de timp ce 
are ca origine o dată t0 şi se derulează spre viitor. Calculul acestor date corespunde intuitiv 
întrebării: “dacă proiectul începe la momentul t0, când se va termina și care sunt datele cele mai 
importante ?” Datele CMT se obţin prin trasarea reţelei logice a proiectului în raport cu o scară de 
timp ce are ca origine o dată tf şi se derulează spre trecut. Calculul datelor CMT corespunde 
întrebării: “dacă proiectul se încheie la momentul tf, când trebuie să înceapă și care sunt datele cele 
mai importante ?” Marja fiecărei activităţi este definită ca diferenţă între data de început CMT şi 
data de început CMD şi se realizează cu scopul de a determina activităţile care alcătuiesc drumul 
critic. Drumul critic este definit ca ansamblul de activităţi ale căror marje sunt nule. Nu întotdeauna 
acest drum este cel mai scurt, pornind de la începutul spre sfârșitul proiectului [NEA1]. 

În calculul datelor CMD timpul se scurge natural. Pentru efectuarea calculului CMD, 
activitățile din rețea trebuie plasate pe o scară de timp care are ca origine momentul t0 și se 
derulează spre viitor. În calculul datelor CMT, timpul se scurge în sens invers celui natural. 
Activitățile din rețea trebuie plasate pe o scară de timp cu originea în tf și care se derulează spre 
trecut. Calculul marjelor se bazează pe punerea în corespondență a scărilor CMD și CMT. Durata 
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CMD este egală cu durata CMT în afară de cazurile în care proiectul ar conține date impuse. Se 
determină valorile CMD și CMT, marjele și drumul critic, conform tabelului 4.20.  
 

Tabelul. 4.20. Calculul datelor CMD, CMT, marjelor și stabilirea drumului critic 
Nr. 
Crt. Reper Cod 

operație Resursa Început 
CMD, ore 

Sfârșit 
CMD, ore 

Sfârșit 
CMT, ore 

Început 
CMT, ore 

Marja, 
ore 

1 P11 R1 0 118,6 -108,01 -226,61 0 
2 P12 R2 59,3 207,43 -19,18 -167,31 0 
3 

P1 
P13 R3 188,3 226,61 0 -38,31 0 

4 P21 R1 0 60,63 -158,07 -218,7 7,91 
5 P22 R1 54,3 187,6 -36,1 -164,4 7,91 
6 

P2 
P23 R4 146,6 218,7 0 -72,1 7,91 

7 P31 R5 0 51,06 -146,94 -198 27,81 
8 P32 R5 25,8 76,3 -122,5 -173 27,81 
9 P33 R3 56 95 -103 -142 27,81 

10 P34 R3 75,5 112,66 -85,34 -122,5 27,81 
11 P35 R3 94,1 149,43 -48,57 -103,9 27,81 
12 

P3 

P36 R4 121,8 198 0 -76,2 27,81 
13 P41 R6 0 27 -157,47 -184,47 42,14 
14 P42 R6 20,6 33,45 -151,02 -163,87 42,14 
15 P43 R6 27,3 39,61 -144,86 -157,17 42,14 
16 P44 R5 33,45 51,87 -132,69 -151,02 42,14 
17 P45 R7 42,62 101,02 -83,45 -141,85 42,14 
18 P46 R8 89,06 112,93 -71,54 -95,41 42,14 
19 P47 R9 103,06 122,76 -61,71 -81,41 42,14 
20 

P4 

P48 R10 112,91 184,47 0 -71,56 42,14 
21 P51 R6 0 23,95 -142,65 -166,6 60,02 
22 P52 R6 17,5 30,31 -136,29 -149,1 60,02 
23 P53 R6 24,3 36,33 -130,27 -142,3 60,02 
24 P54 R7 30,3 88,68 -77,92 -136,3 60,02 
25 P55 R8 76,8 100,6 -66 -89,8 60,02 
26 P56 R9 90,8 110,51 -56,09 -75,8 60,02 
27 

P5 

P57 R10 100,65 166,6 0 -65,95 60,02 
 

 Din analiza datelor ce le cuprinde acesta, rezultă că activitățile reperului Corp P1 au marjele 
egale cu zero, drumul critic fiind, în consecință: P11-P12-P13. Se trasează graficele planurilor de 
lucru CMD și CMT (figurile 4.27 și 4.28, respectiv, în lucrare Anexele 7 și 8). 
 

 
 

Fig. 4.27. Planul de lucru CMD 
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Fig. 4.28. Planul de lucru CMT 
 

 În ambele planuri de lucru sunt reprezentate duratele activităților, legăturile între acestea și 
față de predecesori, datele calendaristice de început și de final, marjele și resursele utilizate. Pentru 
exemplificare, s-a considerat că primul ciclu de producție începe pe 4 ianuarie 2010. Cele două 
planuri corespund modelului PERT-timp. 

Programarea și conducerea proiectului prin resurse. Modelul de programare și 
conducere PERT-sarcină este o extensie a modelului PERT-timp, prin luarea în considerare a 
resurselor alocate pentru realizarea proiectului. Analiza PERT-sarcină se face pentru scările de timp 
CMD și CMT, efectuând mai întâi analiza PERT-timp și încărcând apoi activitățile pe calendarele 
resurselor. În cadrul studiului de caz considerat, toate activitățile au intensitatea 100%, iar 
calendarul resurselor este dimensionat în ore. Elaborarea planurilor de sarcini ale resurselor constă 
în proiectarea duratelor activităților pe calendarele resurselor corespondente, ținând cont de 
intensitatea fiecăreia dintre acestea.  

Lisajul planurilor de sarcini are drept scop eliminarea supraîncărcării resurselor și se face 
prin decalarea activităților spre viitor. Decalajul trebuie să fie cât mai mic posibil pentru a nu 
prelungi prea mult durata de realizare a proiectului. Analizând graficele planurilor de lucru CMD și 
CMT (figurile 427 și 4.28) se observă anumite suprapuneri de activități care utilizează aceeași 
resursă. Supraîncărcările trebuie eliminate, mașina-unealtă disponibilă și operatorii acesteia 
aflându-se în imposibilitatea de a realiza această suprapunere de activități. 

 

 
Fig. 4.29. Lisajul planului de sarcini CMD 
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 Ținând cont de planurile de lucru CMD și CMT, de ordinea activităților, de duratele acestora 
și de resursele alocate, se realizează lisajele planurilor de sarcini, conform figurilor 4.29 și 4.30 
(Anexele 9 și 10). 
 

 
 

Fig. 4.30. Lisajul planului de sarcini CMT 
 

 Pe baza datelor și a reprezentărilor de mai sus se constată o deplasare spre viitor a anumitor 
activități, s-au respectat legăturile de precedență între acestea, duratele (cu excepția operației P36 pe 
graficul CMD) și s-au eliminat supraîncărcările. De asemenea, se observă că duratele totale de 
realizare ale reperelor se modifică fiindcă decalarea unor activități, pentru a elimina o anumită 
supraîncărcare, a generat apariția altor supraîncărcări ale resurselor. Lisajul s-a efectuat de la 
începutul proiectului, simultan pentru toate resursele și nu pentru fiecare plan de sarcini separat. 
 În cazul lisajului CMD, durata maximă a ciclului de fabricație este de 44 zile, 
corespunzătoare activităților reperului Compensator R3, acestea determină și drumul critic. În cazul 
lisajului CMT, durata maximă a ciclului de fabricație este de 43 zile, conform activităților reperului 
Capac R2, acestea determinând și drumul critic. 

 O altă modalitate de conducere a proiectului prin resurse o reprezintă ordonanțarea lucrărilor 
acestuia. Modelele de ordonanțare a resurselor prezintă asemănări cu cele utilizate la programarea 
activităților PERT-timp și PERT-sarcină, principala deosebire fiind că ordonanțarea are ca punct de 
plecare resursele proiectului. În această abordare, ordonanțarea cuprinde trei etape: alcătuirea listei 
de activități, încărcarea resurselor pe calendarele corespondente și elaborarea programului de lucru. 
Pentru a parcurge aceste etape este necesar ca mai întâi să fie indicate resursele ce intervin în 
proiect. În alcătuirea listei de activități, problema fundamentală o constituie stabilirea priorităților, 
pe baza unor criterii ce depind de tipul de ordonanțare avut în vedere [NEA2]. 
 Ordonanțarea prin sarcini se poate realiza în două moduri: ordonanțare înainte și 
ordonanțare înapoi, corespunzătoare planurilor de sarcini CMD, respectiv, CMT.  

La ordonanțarea înainte, parcurgerea calendarelor resurselor se face mergând spre viitor. 
Fiecare activitate este încărcată pe calendarul resursei corespondente la momentul la care ea începe, 
respectând legăturile din rețea și disponibilitatea resursei. În cazul ordonanțării înapoi, încărcarea 
resurselor pe calendarele corespondente se face prin parcurgerea timpului spre trecut, începând cu 
data de încheiere a proiectului. Fiecare activitate este plasată în calendar începând cu momentul în 
care ea se poate termina, respectând legăturile din rețea și disponibilitatea resursei. 
 Folosind datele calculate anterior pentru planurile de sarcini CMD și CMT și ținând cont de 
criteriile de ordonanțare, se trasează planurile de ordonanțare, conform figurilor 4.31 și 4.32 
(Anexele 11 și 12 în lucrare). 

În cazul ordonanțării înainte, durata maximă a ciclului de fabricație este de 44 zile, 
corespunzătoare activităților reperului Compensator R3, acestea determină și drumul critic. 
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Fig. 4.31. Ordonanțarea înainte 
 

 
 

Fig. 4.32. Ordonanțarea înapoi 
  

Se observă divizarea activităților P35 și P36. Activitatea P35 se suprapunea pe aceeași 
resursă R3 cu activitatea P13, iar activitatea P36 se suprapunea pe resursa R4 cu activitatea P23. În 
cazul ordonanțării înapoi, durata maximă a ciclului de fabricație este de 43 zile, conform 
activităților reperului Corp R1, acestea determinând și drumul critic. În cazul acestei a  doua 
variante, fiindcă se lucrează cu cinci piese simultan, se calculează un cost mediu (Cm=5,9 lei) al 
semifabricatelor cu formula (4.41): 
 

5/)54321( CmPCmPCmPCmPCmPCm ++++= , [lei] (4.41)
 

Costurile cu retribuția personalului direct productiv, Cr, se determină cu relația (4.42): 
 

Net

hZiSk
Cr i

⋅⋅
=

∑
=

10

1 , [lei] (4.42)

în care: Sk - retribuția orară a personalului direct productiv, care participă la execuția fiecărei 
operații k din ciclul de producție, Sk=9 lei/oră; Zi – numărul de zile lucrătoare pentru fiecare resursă 
R1…R10, ΣZi=130,43 zile, h – numărul de ore/schimb, h=8 ore, Net – suma loturilor economice, 
Net=520 bucăți. Rezultă, astfel, din calcul costurile de retribuție a personalului Cr=18,06 lei. 
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Costurile indirecte, Cind, de regie, ale secției de fabricație a reperelor se determină cu 
formula (4.26) și rezultă Cind=21,7 lei. Costurile curente, independente de lotul de fabricație C1 = 
Cm + Cr + Cif + Cind=45,66 lei. Costurile fixe, C2, dependente de lotul de fabricație, revin pe 
unitatea de produs, C2 = CL/Net=0,21 lei. Costurile de imobilizare a capitalului circulant, C3, 
variază direct proporțional cu numărul produselor din lot C3 = U/Ngt, în care Ngt=2200⋅5=11000 
repere. Factorii U și V reprezintă costurile suportate de întreprindere pe durata fabricației produselor 
Nj ca urmare a imobilizării capitalului circulant, respectiv, un coeficient ce cuantifică variația 
costurilor cauzate de producția neterminată, pe durata ciclului de fabricație și se determină cu 
relațiile (4.31) și (4.32), în care N=Net, M=T/Tr=42,95/23=1,86, iar E=0,5. Rezultă, astfel, C3=1,13 
lei. Costurile pentru amortizarea utilajelor, C4, se calculează cu formula (4.40), în care Ng devine 
Ngt, iar Kam=M și rezultă C4=12,17 lei.  

Costul de fabricație al unui produs pompă în varianta a doua de conducere a producției se 
determină din suma C=C1+C2+C3+C4=59,17 lei. La acest cost se adaugă costul elementelor de 
asamblare (șuruburi, știfturi, garnituri, simeringuri), costuri de asamblare, testare și ambalare, în 
valoare de 20 lei/pompă (ca și în primul caz de conducere a producției). Se obține, un posibil preț de 
producție Cost2=79,17 lei. 

Compararea și interpretarea variantelor 
 Utilizarea diferitelor tehnici de programare și conducere a producției a condus la elaborarea 
mai multor variante de management a proiectului de fabricație a produsului pompă considerat, 
caracteristicile acestora în ceea ce privește durata ciclului de producție fiind, după cum urmează: 
 a. Programul obținut prin programarea și conducerea prin resurse CMD: T=44,07 zile; 
 b. Programul obținut prin programarea și conducerea prin resurse CMT: T=42,95 zile; 

c. Programul obținut prin ordonanțarea înainte: T=44,07 zile; 
d. Programul obținut prin ordonanțarea înapoi: T=42,95 zile. 
Criteriul principal de selectare a variantei optime de conducere a producției este acela al 

minimului. Din datele prezentate anterior, dar și datorită faptului că și suma duratelor individuale 
ale activităților pentru fiecare scenariu să fie minimă, se alege scenariul optim ca fiind dat de 
Ordonanțarea înapoi. Costurile de obținere ale unei pompe conform primei variante, de resurse 
nelimitate și fără date impuse, este Cost1=81,5 lei. Urmărind a doua variantă, în care resursele sunt 
limitate, se obține un cost Cost2=79,17 lei. 

Ținând cont de timpul mai redus de lucru, de numărul mai mic de resurse implicat, dar și de 
costurile mai mici de producție, se alege ca variantă optimă de management a proiectului varianta a 
doua. Se obține, astfel, o încărcare bună a mașinilor-unelte disponibile, o ocupare corectă a 
operatorilor umani, dar și o economie anuală E rezultată din diferența costurilor de producție pe 
întregul lot de 2200 pompe, E=(Cost1-Cost2)⋅Ng=(81,5-79,17)⋅2200=5126 lei/an. 

Concluzii asupra programării și conducerii producției produsului pompă: Studiul de 
caz prezentat are o importanță deosebită în programarea și conducerea producției produsului 
considerat: pompă cu roți dințate. Utilizând metodologia respectivă și posibilitățile programului 
Microsoft Project, au fost determinate pentru două variante diferite, costurile de producție, 
economia preconizată a fi obținută în al doilea caz, dar, de asemenea, timpii de lucru, duratele 
activităților, datele acestora de început și de sfârșit, modurile în care se pot evita supraîncărcările 
resurselor disponibile etc. Metodologia de calcul și de trasare a graficelor este utilă atât inginerilor 
proiectanți, celor care urmăresc îndeaproape procesul de producție și decid în legătură cu eficiența 
acestuia, dar și tehnicienilor și muncitorilor direct implicați în posturile de lucru pe liniile de 
fabricație. Desigur, în cazul implementării metodologiei în procesul real de producție al firmei 
producătoare, trebuie să se țină seama și de unele constrângeri ce pot să apară pe parcursul 
desfășurării proiectului: indisponibilitatea temporară a unor mașini-unelte, întârzieri în livrarea 
semifabricatelor sau a sculelor de către furnizori, anumite corecții rezultate în urma testărilor 
efectuate și care vor avea implicații în departamentele de proiectare, producție și asamblare etc.  

Optimizarea ulterioară a metodologiei (în paralel cu optimizarea modelului pompei, a 
producției prin utilizarea unor mașini-unelte de generație nouă), reducerea timpilor și a costurilor 
conduce implicit la reducerea prețului de lansare pe piață a produsului considerat. 
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CAPITOLUL 5 
CONCLUZII FINALE. CONTRIBUȚII PERSONALE.  

PERSPECTIVE DE CONTINUARE A CERCETĂRILOR 
 
 5.1. Concluzii și contribuții personale 

În cadrul acestei teze de doctorat, după ce s-au trecut în revistă o serie de realizări și 
concepte prezentate în literatura de specialitate, s-a dorit a se aduce o contribuție metodologic – 
aplicativă în domeniul optimizării prin simulare a concepției produselor industriale. Demersul tezei 
se înscrie în cercetările aplicative de aprofundare a cunoștințelor privind procesul de concepție a 
produselor, de la identificarea nevoii și funcțiilor îndeplinite de acesta, până la calcule complexe 
efectuate cu ajutorul instrumentelor de proiectare asistată și analiză cu elemente finite, 
parametrizări, simulări de prelucrare pe mașini cu comandă numerică, calcule tehnice și economice. 

În finalul redactării tezei, se pot remarca unele considerații generale: 
• Dezvoltarea produselor noi sau remodelarea și îmbunătățirea produselor deja existente sunt 

activități necesare a fi luate în considerare în orice întreprindere cu activități în domeniul producției 
industriale. Activitatea multor întreprinderi și a colectivelor de cercetare, proiectare, simulare, 
testare etc. este deseori îngreunată de anumite riscuri și evenimente neprevăzute, care pot întârzia și 
perturba producția, având ca efect lansarea produselor mai târziu pe piață, creșterea probabilității ca 
produsele să prezinte defecte datorate unor greșeli de concepție sau de fabricație. Apare necesitatea 
simulării concepției, în toate etapele sale: proiectare organologică și tehnologică asistată, simulări 
asupra modelelor virtuale, identificarea mai multor variante ale aceluiași produs pentru a diversifica 
producția, stabilirea tehnologiilor de prelucrare și de asamblare a componentelor, realizarea de 
calcule economice pentru stabilirea prețurilor de producție și a termenelor de fabricație. 

• Activitatea de concepție a produselor este complexă și datorită conținutului său 
informațional. Informațiile sunt generate în toate fazele de concepție, sunt în permanentă 
transformare pe baza unor algoritmi și conțin cunoștințe și metode aplicabile pentru oricare produs 
aflat în fabricație la un moment dat.  

• În general, un produs există pe piață un anumit timp, din ce în ce mai greu de determinat, 
iar cerințele clienților se pot schimba ca răspuns la oferta de produse a concurenței. Întreprinderea, 
prin departamentele sale, trebuie să își adapteze rapid gama de produse fabricate, iar această 
adaptare nu se poate face decât în condițiile în care produsele actuale au fost concepute 
parametrizat, au fost testate prin simulări repetate și în condiții reale, li se cunosc în amănunt toate 
etapele de fabricație, performanțele funcționale, costurile și resursele implicate etc. Se evită, astfel, 
reinventarea unor soluții constructive și/sau funcționale, sunt reduse erorile, se scurtează timpul de 
concepție a noului produs, se pot crea familii de produse similare, cu aceleași funcții, dar având 
caracteristici tehnice diferite. 
 • Tehnicile moderne de management de proiect includ noțiuni de timp, de resurse, de riscuri 
(asociate în termeni de costuri și întârzieri), dar necesită numeroase analize prin modelare și 
simulare, astfel încât o soluție tehnică sau economică să fie optimizată pe baza unor criterii și 
evoluții a cunoștințelor acumulate în întreprindere. 
 Principalele contribuții personale constă în: 
 • Identificarea posibilităților de proiectare parametrizată a unei pompe cu roți dințate 
cilindrice pentru a-i modifica debitul în anumite condiții impuse; 
 • Optimizarea proiectării parametrizate a unui dispozitiv de orientare și fixare modular 
pentru una dintre componentele pompei; 
 • Conceperea și prezentarea metodologiilor de parametrizare, a codurilor sursă în limbaj 
Visual Basic, modalitățile și condițiile de activare; 

• Identificarea, calculul și verificarea prin simulare a presiunilor și forțelor care apar în 
interiorul pompei în condiții de funcționare; 
 • Analiza prin simulare cu elemente finite a comportării angrenajului cilindric al pompei și 
al ansamblului acesteia, validarea calculelor efectuate prin metoda teoretică; 
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 • Simularea prelucrărilor unei componente a pompei pe o mașină-unealtă cu comandă 
numerică, stabilirea parametrilor regimului de așchiere și a timpilor de lucru, a sculelor așchietoare 
și a traseelor acestora; 
 • Programarea și conducerea producției produsului pompă, s-a prezentat metodologia de 
calcul, resursele necesare, timpii de bază, auxiliari, efectivi etc., costurile de producție, planurile de 
lucru, modalitățile de evitare a supraîncărcărilor resurselor. 
 Din studiul aplicativ efectuat în lucrare au rezultat date concrete referitoare la diferitele 
metode de lucru ce pot fi aplicate în parcurgerea proceselor de concepție optimizată a unui produs 
industrial. Studiul conține numeroase rezultate, formule, metode, reprezentări grafice, abordări, 
recomandări și concluzii, ca exemple metodologice, ce pot fi utile în departamente de cercetare și 
concepție din întreprinderi cu activități de inovare și fabricație a produselor industriale. 
 

5.2. Perspective de continuare a cercetărilor 
Perspectivele de continuare a cercetărilor sunt numeroase și presupun, pe de o parte, 

transmiterea rezultatelor actuale către întreprinderea producătoare, ca suport al activităților curente 
de concepție și fabricație și, pe de altă parte, îmbunătățirea și completarea fiecărei abordări 
aplicative, cu scopul de a obţine un întreg sistem integrat CAD/CAM/CAE. În acest scop se propun: 

• În cazul parametrizării pompei, metodologia prezentată poate fi completată prin adăugarea 
unor condiții de selectare automată, în urma îndeplinirii unor condiții, a unei alte pompe din gama 
oferită de producător, caracterizată prin gabarit, debit, formă constructivă, variante de prindere și 
antrenare în instalația hidraulică etc. Aceasta este o posibilitate importantă de diversificare rapidă a 
gamei constructive de pompe, pe baza unor criterii optime de proiectare parametrizată. Abordarea 
trebuie precedată de o analiză a gamei existente și de o evaluare a soluțiilor constructive și 
funcționale actuale. 
 • În cazul parametrizării dispozitivului, metodologia poate continua cu stabilirea numărului 
de plăci de bază cu dispozitive care pot fi montate pe masa mașinii-unelte în funcție de dimensiunile 
și forma acesteia, dar și în funcție de dimensiunile plăcii de bază (în fiecare dintre cele două 
situații), a posibilităților de prelucrare etc. De asemenea, se are în vedere conceperea de dispozitive 
modulare parametrizate și pentru alte componente ale pompei și/sau ale celorlalte pompe din oferta 
firmei. Se poate crea, astfel, o bază de date interactivă și ușor de utilizat, cu aplicabilitate în 
departamentul de concepție a viitoarelor modele de pompe. 
 • Aplicația de simulare FEM a comportării angrenajului cilindric exterior al pompei în 
condiții de funcționare poate continua cu crearea unor senzori pentru fiecare componentă a 
ansamblului. Senzorii vor monitoriza permanent tensiunile și deformațiile apărute în aceste 
componente și pot impune, folosind câteva reguli parametrizate, alegerea materialului stabilit pentru 
fiecare model, a lățimii danturii angrenajului etc., păstrând nemodificat profilul dinților și celelalte 
caracteristici geometrice ale roților și arborilor. 
 • Aplicația de simulare CNC poate continua cu realizarea prelucrărilor și pentru celelalte 
componente ale pompei: capac, compensator, roți dințate și arbori. Timpii obținuți din aceste 
analize se pot compara cu cei reali, rezultați din prelucrările propriu-zise, eventualele diferențe 
putând fi studiate (cauze de apariție, procentul de diferență), apoi trebuie să se identifice soluțiile 
optime ce pot fi aplicate. Flexibilitatea abordării dă inginerului tehnolog posibilitatea de a alege și 
testa diferite variante de prelucrări pe mașini-unelte CNC prin modificarea unor parametri.  

• O altă direcție de studiu o poate reprezenta identificarea și controlul acestor parametri 
utilizând relații și reguli, activate pe baza îndeplinirii anumitor condiții (dimensiuni de gabarit ale 
semifabricatului, materialul acestuia, restricții impuse de fixarea în dispozitiv sau de obținerea unor 
condiții de calitate a suprafețelor etc.), ceea ce ar conduce și mai mult la automatizarea și 
simplificarea procesului de identificare a parametrilor regimurilor de lucru, la îndeplinirea într-o 
măsură mai mare a rolului funcțional al produsului analizat. De asemenea, într-un astfel de caz, 
specializarea și posibilitățile de intervenție ale operatorilor mașinii CNC pot fi reduse semnificativ, 
controlul și răspunderea referitoare la procesul de fabricație rămânând în sarcina inginerului 
tehnolog.  
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