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REZUMAT 

 

 

 

 Teza de abilitare prezintă activitățile de cercetare și didactice desfășurate după 

obținerea titlului științific de doctor (noiembrie 2000). Acestea s-au dezvoltat gradual, 

având în centru două elemente: cursurile susținute în cadrul Universității de Nord din 

Baia Mare și mai apoi în cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca și dorința de 

cercetare în direcțiile în care aptitudinile, competențele și abilitățile personale 

dobândite prin educație și prin experiența profesională s-au dovedit valoroase. Cum 

este și firesc cele două elemente centrale sunt înrudite astfel că activitățile de cercetare 

și didactice s-au concentrat mai ales pe logistica industrială și fiabilitatea, 

mentenabilitatea și disponibilitatea mașinilor și echipamentelor, dar au existat 

preocupări și în alte domenii specifice ingineriei industriale și managementului. O 

analiză a activităților de cercetare și didactice probează direcțiile în care s-au obținut 

rezultate. Aceste direcții de cercetare pot fi grupate astfel: 

 cercetări științifice și activități didactice în domeniul mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor; 

 cercetări științifice și activități didactice în domeniul fiabilității, mentenabilității și 

disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor; 

 cercetări științifice și activități didactice în domeniul logisticii industriale cu 

accent pe logistica activităților de mentenanță; 

 preocupări în domeniul inovării și transferului tehnologic. 

 

Teza de abilitare conține în secțiunea I, REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE, 

PROFESIONALE ŞI ACADEMICE, patru subcapitole dedicate prezentării celor mai 

relevante realizări pe direcțiile menționate. 

Astfel în subcapitolul 1.1 sunt prezentate realizările în două domenii, domeniul 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor de transport respectiv cercetări și contribuții la 

constituirea tribosistemului de perforare a masivului de rocă. În prima parte a 

subcapitolului sunt prezentate principalele activități didactice desfășurate în domeniul 

echipamentelor de transport, cu sublinierea contribuțiilor aduse. Tot aici sunt 

prezentate cercetările științifice în domeniul echipamentelor de transport, respectiv 

analizele realizate pentru studiul parametrilor importanți de funcționare ai 

transportoarelor cu bandă pe role, precum și programul conceput pentru calculul 

transportoarelor cu bandă pe role, program care la momentul conceperii sale era o 

premieră pentru țara noastră. 
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În partea a II-a a subcapitolului 1.1 au fost prezentate rezultatele cercetărilor 

științifice legate de tribosistemul de perforare a masivului de rocă, cercetări care au 

dezvoltat o serie de aspecte abordate și în cadrul tezei de doctorat. 

 

În subcapitolul 1.2. ”Cercetări științifice și activități didactice în domeniul 

fiabilității, mentenabilității și disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor” sunt 

prezentate inițial activitățile didactice în domeniul fiabilității, mentenabilității și 

disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor după care se trece la prezentarea 

cercetărilor în acest domeniu dezvoltând următoarele aspecte: 

 cercetări științifice în domeniul aprecierii calitative și cantitative a comportării 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor; 

 cercetări științifice în domeniul studiului și analizei fizice a defecțiunilor produse 

(moduri de manifestare, cauze de apariție, metode de remediere, etc.); 

 cercetări științifice în domeniul stabilirii metodologiilor de determinare respectiv 

de confirmare a fiabilității; 

 cercetări științifice legate de managementul alocării fiabilității precum și de 

managementul mentenanței mașinilor, utilajelor și echipamentelor. 

 

Pentru fiecare aspect menționat sunt prezentate exemple concrete ale 

contribuțiilor științifice aduse, susținute de demonstrații, scheme logice sau diagrame 

tip ”cauză-efect”. 

 

În subcapitolul 1.3. ”Cercetări științifice și activități didactice în domeniul logisticii 

industriale cu accent pe logistica activităților de mentenanță” sunt prezentate o serie 

de aspecte particulare ale logisticii, particularizări impuse în primul rând de mediul 

industrial și în al doilea rând de specificul acțiunilor de mentenanță. Astfel plecând de 

la noțiunile generale de logistică au fost făcute particularizările pentru mentenanță a 

câtorva activități deosebit de importante: asigurarea cu materii prime, materiale și 

piese de schimb a activităților de mentenanță, calculul normelor de consum în 

mentenanță, calculul și optimizarea stocurilor de mentenanță, asigurarea cu piese de 

schimb, depozitarea pieselor de schimb, recuperarea, recondiționarea și refolosirea 

pieselor uzate.  

 

În subcapitolul 1.4. ”Preocupări în domeniul inovării și transferului tehnologic” 

sunt prezentate cercetările științifice legate de identificarea modului în care inovarea 

și transferul tehnologic influențează activitățile de mentenanță, plecând de la idea că 

în mentenanță inovarea și transferul tehnologic trebuie să se manifeste mai pregnant 

decât în alte domenii datorită unui deziderat de bază: transformarea mentenanței din 

o activitate generatoare de pierderi în o activitate care să conducă la creșterea 

competitivității companiei. În cadrul subcapitolului mentenanța este văzută ca un 
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produs, având o serie de particularități. Asupra acestui produs se face o analiză, din 

punctul de vedere al inovării și transferului tehnologic, pentru a identifica locurile în 

care este nevoie de inovare, dimensiunea procesului de inovare, responsabilii 

procesului de inovare, modul în care se face evaluarea procesului de inovare, etc. 

 

 În secțiunea a II-a PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A PROPRIEI 

CARIERE PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE sunt prezentate: sinteza 

realizărilor științifice și didactice, un set de principii ce stau la baza activității, direcțiile 

de dezvoltare profesională, precum și elemente concrete ce contribuie la realizarea 

acestor planuri de viitor.  

 Direcțiile viitoare de dezvoltare sunt detaliate pe domenii științifice concrete 

prezentându-se și rezultate preconizate. De asemenea sunt evidențiate planurile de 

viitor în legătură colaborările internaționale și programele cu finanțare națională și 

internațională. 

 O direcție importanță, specificată în secțiunea II este cea a coordonării 

doctoranzilor, coordonare directă sau cotutelă. 

 

 Secțiunea III. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ASOCIATE cuprinde lista 

referințelor folosite în cadrul tezei de abilitare 

 

 În anexa 1 se găsește programul de calcul al transportoarelor cu bandă pe role 

și exemple ale bazelor de date. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 The habilitation thesis presents the research and didactic activities carried out 

after obtaining the scientific title of doctor (November 2000). They have developed 

gradually, being focused on two elements: the courses delivered at the North University 

from Baia Mare and then at the Technical University from Cluj Napoca and the wish to 

carry out research in the directions in which the personal skills, competences and 

abilities acquired by means of education and professional experience proved to be 

valuable.   

 As it is natural, the two central elements are related, therefore the didactic and 

research activities have focused especially on industrial logistic and the reliability, 

maintenance and availability of the machines and equipment, but there have also been 

preoccupations in other domains specific for industrial engineering and management. 

An analysis of the didactic and research activities shows the directions in which results 

have been obtained. These research directions can be grouped as follows:   

 

 Scientific research and didactic activities in the field of equipment, machines 

and tools; 

 Scientific research and didactic activities in the field of reliability, maintenance 

and availability of equipment, machines and tools; 

 Scientific research and didactic activities in the field of industrial logistic, 

focusing on the logistic of maintenance activities;  

 Preoccupations in the domain of innovation and technologic transfer. 

 

The habilitation thesis contains, in section I, SCIENTIFIC, PROFESSIONAL 

AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS, four sub-chapters dedicated to the presentation 

of the most relevant achievements in the above mentioned directions.  

Therefore sub-chapter 1.1 presents the achievements carried out in two 

domains, the domain of equipment, machines and tools for transport and, respectively, 

research and contributions for setting up the tribo-system for drilling the rock massif.  

The first part of the sub-chapter presents the main didactic activities carried out 

in the domain of transport equipment, with emphasis on our own contributions. Here is 

also presented the scientific research in the domain of transport equipment, namely 

the analyses carried out for the study of important parameters for the operation of the 
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continuous-belt conveyer, as well as the program conceived for the calculation for the 

continuous-belt conveyer, a program that was a premiere in our country.   

The second part of sub-chapter 1.1. presents the results of the scientific 

research regarding the tribo-system for drilling the rock massif, research that 

developed a series of aspects approached within the doctorate thesis.  

Chapter 1.2. „Scientific research and didactic activities in the field of reliability, 

maintainability and availability of equipment, machines and tools” presents initially the 

didactic activities in the field of reliability, maintainability and availability of the 

equipment, machines and tools and the scientific research in this field is presented, 

developing the aspects below:  

 Scientific research in the field of qualitative and quantitative assessment of the 

behavior of the equipment, machines and tools;  

 Scientific research in the field of the study and the physical analysis of the 

damages occurred (ways of manifestation, causes of occurrence, remedy 

methods, etc.); 

 Scientific research in the field of establishing the methodologies for determining 

and, respectively, the confirmation of the reliability;   

 Scientific research referring to the management of reliability allocation as well 

as the management of the equipment, machines and tools management.  

 

Concrete examples of the scientific contributions made, supported by 

demonstrations, flowcharts or „cause-effect diagrams” are presented for each aspect 

mentioned above.  

 

Sub-chapter 1.3. „Scientific research and didactic activities in the domain of 

industrial logistic focusing on the logistic of maintenance activities” presents a series 

of aspects specific to logistics, customizations imposed firstly by the industrial 

environment and, secondly, by the specific of the maintenance actions.  

Thus, starting from the general notions of logistics, customizations for the 

maintenance of some very important activities have been made: providing raw 

materials, materials and spare parts for the maintenance activities, calculation of the 

rate of consumption in maintenance, calculation and optimization the maintenance 

stocks, providing spare parts, storage of the spare parts, recovery, refurbishing and 

reuse of the worn-out parts. 

Sub-chapter 1.4. ”Preoccupations in the domain of innovation and technologic 

transfer” presents the scientific research related to the way in which innovation and 

technologic transfer affect the maintenance activities, starting from the idea that in 

maintenance the innovation and the technologic transfer must be manifested stronger 

than in other domains due to a basic desideratum: to transform maintenance from an 

activity generating losses into an activity leading to increasing the competitiveness of 
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the company. In this sub-chapter, maintenance is seen as a product, having a lot of 

particularities. An analysis is done for this product in terms of innovation and 

technologic transfer, in order to identify where innovation is needed, the size of the 

innovation process, the managers of the innovation process, the way in which the 

innovation process is assessed, etc.   

 

 The second section PLANS FOR THE EVOLUTION AND THE 

DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND ACADEMIC CAREER 

presents: the synthesis of the scientific and didactic achievements, a set of principles 

underlying the activity, the directions of the professional development as well as the 

concrete elements which contribute to their being carried out in future.    

 The future development directions are detailed on concrete scientific domains, 

also presenting the expected results. Future plans related to international collaboration 

and the programs with national and international funding are also highlighted.  

 An important direction, specified in the second section, is that of coordinating 

the doctoral studies, direct or joint-coordination.  

 

 Section III. ASSOCIATED BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES includes the list 

of references used in the habilitation thesis.  

 

 Annex 1 contains the calculation program for the continuous-belt conveyer and 

examples of data bases.  
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Secțiunea I 

REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE, PROFESIONALE ŞI ACADEMICE 

 

Realizările științifice, profesionale și academice obținute după conferirea titlului 

de doctor în știință s-au concentrat pe două mari domenii, logistica industrială și 

fiabilitatea, mentenabilitatea și disponibilitatea mașinilor și echipamentelor, dar au 

existat preocupări și în alte domenii specifice ingineriei industriale și managementului. 

Cercetările științifice și activitățile didactice au fost corelate cu disciplinele 

predate în calitate de titular: Mașini de încărcat și transportat (2000-2008), Fiabilitatea 

si mentenabilitatea utilajului minier (2000-2004), Durabilitatea, fiabilitatea si încercarea 

roților dințate (2000-2004), Fiabilitate/ Fiabilitate și mentenanță / Calitate și fiabilitate 

(2004- prezent), Logistică industrială (2004- prezent), Mentenanța sistemelor 

tehnologice (2008-prezent). 

O analiză a activităților de cercetare științifică și didactice probează direcțiile în care 

s-au obținut rezultate. Aceste direcții de cercetare pot fi grupate astfel: 

 Cercetări științifice și activități didactice în domeniul mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor; 

 Cercetări științifice și activități didactice în domeniul fiabilității, mentenabilității și 

disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor; 

 Cercetări științifice și activități didactice în domeniul logisticii industriale cu 

accent pe logistica activităților de mentenanță; 

 Preocupări științifice în domeniul inovării și transferului tehnologic. 

 

1.1. Cercetări științifice și activități didactice în domeniul mașinilor, utilajelor 

și echipamentelor 

 

 Domeniul mașinilor, utilajelor și echipamentelor este extrem de vast. În cadrul 

acestui domeniu cercetările științifice și activitățile didactice s-au concentrat pe zona 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor de transport, precum și a celor folosite la 

perforarea masivului de rocă. 

 

1.1.1. Cercetări științifice și activități didactice în domeniul mașinilor, utilajelor 

și echipamentelor de transport 

 

 Mașinile și utilajele de transport sunt echipamente destinate susținerii 

procesului de producție prin asigurarea materiilor prime si materialelor necesare și prin 

realizarea fluxului de producție între mașinile și echipamentele de producție, flux 

constituit din piese aflate în diferite stadii ale fabricației sau din materiale necesare la 

momente prestabilite ale procesului de fabricație, în cantități și calități de asemenea 

prestabilite. 
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Din punct de vedere al importanței mașinile și utilajele de transport pot fi 

încadrate în un nivel asemănător cu cel al mașinilor și utilajelor de producție ceea ce 

face ca problemele legate de aceste echipamente să trebuiască tratate ca atare. 

Activitățile didactice în domeniul mașinilor și utilajelor de transport au avut ca 

scop principal elaborarea unor manuale didactice, monografii, îndrumare de laborator 

și culegeri de probleme care să sprijine activitatea de predare, în concordanță cu 

planurile de învățământ și programele analitice specifice. 

Astfel în lucrarea ”Mașini și utilaje de transport”, publicată în anul 2001, în 

editura Universității de Nord din Baia Mare au fost tratate mașinile și echipamentele 

de transport în subteran: 

 transportoare cu bandă pe role; 

 echipamente pentru transportul gravitațional; 

 transportoare cu bandă de construcție specială; 

 transportoare cu raclete; 

 echipamente pentru transportul pe cale ferată în subteran; 

 mașini și utilaje de transport pe pneuri; 

 echipamente pentru transportul personalului în subteran. 

Modul de abordare a fost identic pentru fiecare categorie de mașini și utilaje: 

prezentarea generală, cu specificarea locurilor de utilizare, clasificări funcție de cele 

mai relevante criterii, scheme cinematice și funcționale, calcule de dimensionare 

respectiv aspecte speciale. Lucrarea are ca punct forte prezentarea noțiunilor de bază 

în un mod ușor de înțeles. Schemele cinematice și funcționale au fost simplificate astfel 

încât să fie cât mai intuitive iar calculele de dimensionare de asemenea au fost 

simplificate. [84] 

 O altă contribuție importanță din punct de vedere didactic în domeniul mașinilor 

și utilajelor de transport este lucrarea ”Utilaje de încărcare și transport minier. Culegere 

de probleme”, lucrare realizată de un colectiv sub coordonarea regretatului profesor 

Ion Marian, unul dintre cei care au pus bazele disciplinei ”Transport minier” în 

Romania. Lucrarea abordează utilajele de încărcare și transport folosite la acea data 

în exploatările miniere subterane, în cariere și la suprafața minelor. 

Fiecare capitol al lucrării este constituit din două părți principale [48]: 

 Calculul teoretic de dimensionare al mașinii sau utilajului. Acesta 

cuprinde calculul propriu-zis, prezentarea semnificațiilor notațiilor și 

valorile coeficienților stabiliți experimental sau a celor tabelari ; 

 Exemple de calcul pentru fiecare tip de utilaj în parte, reprezentând un 

ghid metodologic pentru rezolvarea diferitelor probleme ce pot apărea în 

proiectarea, execuția sau exploatarea mașinilor de transport. 

Tot în categoria activităților didactice în domeniul mașinilor și utilajelor de 

transport se înscrie și lucrarea “Mașini miniere de încărcare și transport. Îndrumar de 

calcul”. [85] 
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 Noutatea introdusă de-a lungul lucrării este utilizarea pentru fiecare tip de 

mașină și utilaj de transport a unor scheme logice care transpun sub formă grafică 

algoritmul de dimensionare. Spre exemplificare este prezentată schema logică de 

calcul a transportorului cu bandă pe role. 

 

 
Fig. 1-a. Schema logică de calcul a transportorului cu bandă pe role  

Date initiale

START

Determinarea suprafetei sectiunii curentului
de material Ao

Determinarea latimii benzii

Standardizarea benzii

Verificarea conditiei
B>2amax+200

Determinarea grosimii benzii Sb

NU

DA

Pe ramura plina Pe ramura goala

Alegerea rolelor

Determinarea greutatii materialului pe metru liniar de transportor q

Determinarea greutatii benzii pe metru liniar de transportor qb

Pentru banda cu insertii Pentru banda cu caburi

Determinarea greutatii rolelor pe metru liniar de transportor 

Pe ramura plina q'r Pe ramura goala q''r

1
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Fig. 1-b. Schema logică de calcul a transportorului cu bandă pe role  

1

Determinarea rezistentelor la miscare

Pe ramura plina Pe ramura g oala In punctele de inflexiun e Rezistente date de tobele libere Rezistente suplimentare

Determinarea eforturilor din banda

Spmin>5(q+qb)lp

NU

DA

Determinarea rezistentei la tractiune a benzii

Alegerea clasei de rezistenta a benzii

Calculul razei minime de curbura

In sus In jos

Determinarea fortei de antrenare a benzii

Determinarea puterii motorului de antrenare

Alegerea reductorului si a cuplajului

Alegerea motorului

Alegerea sistemului de intindere a benzii

Conditia de nealunecare a benzii

Determinarea cursi de intindere a benzii

Conditia de sageata

Determinarea diametrului tobei de antrenare

Determinarea diametrului tobei de intoarcere

Determinarea lungimii maxime a transportorului

STOP
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 Cea mai importantă lucrare din domeniul mașinilor și utilajelor de transport îl 

reprezintă monografia ”Transportoare cu bandă pe role”, tipărită la Editura Risoprint, 

(CNCSIS 178), Cluj Napoca, în anul 2004. [86] 

Din punct de vedere didactic lucrarea acoperă în totalitate subiectul abordat prin 

tratarea următoarelor aspecte: 

 

 Rolul și clasificarea transportoarelor cu banda pe role; 

 Construcția transportoarelor cu bandă pe role (banda, role de susținere, role de 

pe ramura goală, role de curățire, role de centrare a benzii, scheletul metalic al 

transportoarelor cu bandă pe role, grupuri de acționare, dispozitive auxiliare din 

zona de încărcare, guri de descărcare, borduri laterale, dispozitive de atenuare 

a șocurilor, dispozitive pentru captarea prafului de la transportoarele cu bandă, 

dispozitive de descărcare, capete de întoarcere, sisteme de întindere a benzii, 

sisteme de curățare a benzii). 

 Alimentarea cu energie electrică a transportoarelor cu bandă. Elemente de 

automatizare; 

  Calculul transportoarelor cu bandă pe role; 

 Proiectarea transportoarelor cu bandă pe role asistată de calculator; 

 Punerea în funcțiune, întreținerea și repararea transportoarelor cu banda pe 

role; 

 Probleme rezolvate 

 

Din punct de vedere științific in cadrul lucrării, cu ajutorul programului MathCAD 

au fost realizate o serie de analize, teoretice, pentru evidențierea grafică a variației 

anumitor parametrii. Astfel au fost analizate: 

 

 variația debitului transportorului cu bandă funcție de lățimea benzii de transport, 

de înclinarea rolelor la montarea în ghirlandă, de înclinarea transportorului, de 

viteza de transport, respectiv de condițiile de exploatare a transportorului; 

 rezistențele la mișcare pe ramura plină funcție de lățimea benzii, de înclinarea 

transportorului, de lungimea transportorului și de debitul transportorului; 

 rezistențele la mișcare pe ramura goală funcție de lățimea benzii, de înclinarea 

transportorului, de lungimea transportorului și de debitul transportorului; 

 influența randamentelor (reductorului, cuplajului hidraulic și a tobelor motoare) 

asupra puterii necesare instalate.  

 

Spre exemplificare în figurile 2 și 3 sunt prezentate variația debitului la 

transportoarele cu bandă pe role funcție de înclinarea rolelor la montarea în ghirlandă 

și influenta randamentelor (a reductorului și cuplajului hidraulic precum şi a tobelor 

motoare) asupra puterii necesare instalate. 
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 Un alt aspect științific, nou la acel moment in Romania, este abordarea 

subiectului ”Proiectarea transportoarelor cu bandă pe role asistată de calculator”. La 

momentul elaborării lucrării în România nu exista un program de proiectare asistată 

de calculator a transportoarelor cu bandă, de concepție românească.  

Programul pentru calculul transportorului cu bandă pe role (Anexa 1) a fost 

conceput și realizat în cadrul Catedrei Construcții de Mașini, Facultatea de Inginerie, 

Universitatea de Nord din Baia Mare. Programul tine seama de standardele în vigoare 

în România și aplică metodele de calcul standardizate în țară. S-a optat pentru FoxPro 

2.6 DOS [46] deoarece acesta fiind un SGBD (sistem de gestiune a bazelor de date) 

 

Fig. 2. Variația debitului la transportoarele cu bandă pe role funcție de 

înclinarea rolelor la montarea în ghirlandă 
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Fig.3. Influența randamentelor (a reductorului și cuplajului hidraulic precum și a 

tobelor motoare) asupra puterii necesare instalate

 

surf
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a ușurat stocarea standardelor actuale în baze de date, lucru foarte important pentru 

alegerea benzii, rolelor, tamburilor, motoarelor, reductoarelor etc. 

Aplicația este formată din următoarele secțiuni: 

 

 TRANSP.SPR – program care inițializează, care lansează în execuție 

programul PRINCIP.PRG; 

 PRINCIP.PRG – program care reprezintă secțiunea principală. După 

introducerea datelor inițiale, programul va efectua calcule privind determinarea 

caracteristicilor transportorului, valorile standardizate fiind preluate din baze de 

date în care au fost stocate standardele de bază folosite în construirea unui 

transportor cu bandă pe role. Bazele de date construite special pentru acest 

program sunt: 

• MOTOARE.DBF – conține motoarele construite în România; 

• REDUCTOR.DBF – conține reductoarele construite în România; 

• RED_SORT.DBF – bază de date creată de către programul 

PRINCIP.PRG pentru a ușura alegerea reductorului (reductoarelor) 

din baza de date REDUCTOR.DBF; 

• ROLINF.DBF – conține rolele inferioare utilizabile în construirea 

transportorului; 

• ROLSUP.DBF – conține rolele superioare utilizabile în construirea 

transportorului; 

• TAMBLIB.DBF – conține tambururi utilizabile în construirea 

transportorului; 

 

 IESIRE.SPR – program care lansează în execuție instrucțiunile de părăsire a 

aplicației. 

 

Acest program de calcul al transportatoarelor cu bandă pe role este un program 

foarte simplu de utilizat, nu necesită cunoștințe aprofundate în operarea pe calculator, 

doar un minim de cunoștințe care se pot dobândi în maximum 15 minute. 

  Utilizatorul acestui program trebuie doar să introducă datele inițiale iar 

programul va face toate calculele și va afișa pe monitor rezultatele și STAS-ul folosit 

pentru alegerea diferitelor subansamble ale transportatorului cu bandă pe role. 

 Programul transportorului cu bandă pe role mai are facilitatea de imprimare a 

tuturor datelor prelucrate de program și afișate pe monitor fără a necesita nici un efort 

deosebit din partea utilizatorului. 

 Cerințele sistemului pentru rularea in bune condiții a programului nu erau 

deosebite pentru acea perioadă (Microprocesor Pentium I, spațiu pe hard disk 200 MB, 

memorie 8 MB RAM, sistem de operare MS-DOS, imprimantă ). 

Principalele ferestre de dialog pentru program sunt ilustrate in figurile 

următoare. 
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Fig. 4. Fereastra de pornire 

 

Fig. 5. Introducere date inițiale 

 
 

Fig. 6. Determinarea lățimii benzii 
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Fig. 7. Alegerea și verificarea benzii 
 

 
 

Fig. 8. Alegerea rolelor 

 
 

Fig. 9. Determinarea greutăților pe metru liniar de bandă 
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Fig. 10. Determinarea rezistențelor la mișcare 

 
 

Fig. 11. Determinarea rezistentelor suplimentare 
 

 
 

Fig. 12. Verificarea benzii 
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Fig. 13. Verificarea rezistenței la tracțiune 
 

 
 

Fig. 14. Alegerea motorului de antrenare 
 

 
 

Fig. 15. Determinarea cursei de întindere 
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Fig. 16. Alegerea tamburilor 
 

 
 

Fig. 17. Verificări finale 
 

 

 Programul a fost testat împreună cu specialiști ai UNIO S.A. Satu Mare 

rezultatele sale fiind comparate cu rezultatele obținute prin metode tradiționale. 

Comparația a arătat că programul este corect singurele observații fiind cele legate de 

necesitatea extinderii bazelor de date astfel încât să cuprindă si subansamble fabricate 

în alte țări (motoare, reductoare, role, etc.). 

 Din păcate reducerea cererii pentru transportoare cu bandă pe role, ca urmare 

a închiderii a tot mai multe exploatări miniere, a făcut ca interesul pentru achiziționarea 

acestui program să fie foarte redus.  
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1.1.2. Cercetări științifice și contribuții la constituirea tribosistemului de 

perforare a masivului de rocă 

 

Perforarea masivului de rocă este o operație tehnologică care este parte 

integrantă a procesului de exploatare a substanțelor minerale utile. 

Studiul documentar făcut asupra tehnologiilor de perforare a masivului de rocă 

[23][30][31][33][60] și aspectelor tribologice [26][79][80] a evidențiat faptul că sistemul 

format din scula de perforare și masivul de rocă se află, sub aspect tribologic, încă în 

faza de pionierat. 

 Astfel cercetările științifice documentare au arătat că, de regulă, analizele se 

concentrează pe aspectele tehnologice [60][36][17] și se referă la alegerea 

procedeului de perforare și a tipurilor de scule de perforare. Sculele de perforare sunt 

analizate doar sub aspect dimensional și doar în un număr redus de cazuri se fac 

recomandări legate de forma acestora, recomandări legate de caracteristicile fizico -

mecanice ale masivului de rocă. În scopuri publicitare firmele obișnuiesc să prezinte 

rezultatele obținute în practică, spre exemplu viteze de perforare medii, fără ca acestea 

să fie legate de un anumit tip de rocă, sau în cel mai bun caz indicându-se o clasă 

extrem de mare de roci. 

 Foarte rar au fost întâlnite în timpul cercetărilor științifice documentare aspecte 

tribologice ale analizei procesului de perforare. Cercetarea tribologică s-a limitat la a 

indica metodele de verificare a uzurii, cu indicarea eventual a unui nivel maxim de 

uzură. Nu s-a întâlnit nici măcar o situație în care să fie indicate de către producători 

lungimi maxime de perforare între două recondiționări sau lungimi maxime posibile de 

perforare de-a lungul vieții active a sculei de perforare. 

 Ținând seama de importanța, în primul rând economică a problemelor, rezultă 

necesitatea unor cercetări științifice aprofundate ale procedeului de perforare a 

masivului de rocă, sub aspectul contactului sculă de perforare – masiv de rocă, 

cercetări științifice care să acopere și sub aspect tribologic problema studiată. 

 O abordare completă a operației tehnologice de perforare a masivului de rocă 

impune ca ansamblul sculă de perforare – masiv de rocă să fie analizat atât din punct 

de vedere tehnologic cât și din punct de vedere tribologic. Din punct de vedere 

tribologic, fiind cunoscute mecanismele de producere a uzurii (de abraziune, 

coroziune, oboseală, etc.), principalele direcții de cercetare sunt: 

 

 evaluarea ponderii fiecărui tip de uzură în totalul uzurii sculei de perforare; 

 identificarea mecanismului de producere a unui anumit tip de defect a sculei de 

perforare; 

 stabilirea unui mod de evaluare a mărimii uzurii sub aspect cantitativ (masic, 

volumic) și calitativ (formă profil); 
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 stabilirea unor corelații între proprietățile fizico-mecanice ale rocii și 

caracteristicile geometrice ale sculei de perforare; 

 analiza defectelor sculelor de perforare și gruparea defectelor pe categorii 

(cauză – efect); 

 construirea unei baze de date care să permită ulterior calcule de fiabilitate 

precise; 

 studierea problemei și sub aspecte practice: 

 aspecte legate de variațiile de presiune ale agentului de lucru (aer 

comprimat); 

 aspecte legate de creșterea coloanei de perforare, inclusiv determinarea 

lungimii optime a găurilor de mină; 

 aspecte legate de influența altor factori perturbatori ai procesului; 

 aspecte economice ale procesului. 

 

1.1.2.1. Tribosistemul de perforare a masivului de rocă 

 

 Definiția clasică a unui sistem este că acesta reprezintă un ansamblu de 

elemente dependente între ele, formând un întreg organizat, bazat pe principii, reguli, 

sau forțe care face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit.  

 Czihoş [26], prezintă într-o manieră generalizată SISTEMUL TRIBOMECANIC 

care “în termeni generali este o entitate ale cărui funcțiuni tehnice sunt în relație cu 

interacțiunile suprafețelor în mișcare relativă” stabilindu-i conținutul cadru și 

principalele caracteristici. 

 Problematica specifică a fiecărui sistem tribologic, deosebit de complexă, poate 

fi astfel abordată sistemic, într-un cadru unitar.[80] 

 Tribosistemele mecanice sunt grupate în cinci categorii: 

 

 tribosisteme de ghidare a mișcării; 

 tribosisteme de transfer informațional; 

 tribosisteme de transmitere a sarcinii; 

 tribosisteme de transport material; 

 tribosisteme de fabricare. 

 

Studiul și cercetările științifice asupra proceselor de frecare, uzare, ungere precum 

și implicațiile acestora asupra procesului tehnologic trebuie particularizate pe diversele 

tribosisteme în parte. 

Structura generală a unui tribosistem are caracteristicile ilustrate în figura 18. [26] 
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Structura tribosistemului de perforare (STP) poate fi definită astfel: 

 

 TPTPTPTP RPES       (1.1) 

unde: 

 ETP - elementele structurii: 

 

 niTP EEEEE 21
    (1.2) 

 

i=1…..n , numărul curent al elementelor materiale ale sistemului 

 

Proprietati relevante ale
elementului 1

Proprietati relevante ale
elementului 2

Proprietati relevante ale
elementului 3

Proprietati relevante ale
elementului i

Proprietati relevante ale
elementului n-1

Proprietati relevante ale
elementului n

Relatii specifice intre
elementele sistemului

Element 1

Element i

Element 2

Element 3

Element n-1

Element n

Fig. 18. Structura generală a unui tribosistem 
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 PTP  - proprietățile relevante ale elementelor: 

 

          nnjiijjjTP EPEPEPEPP  2211   (1.3) 

 

j=1…..n, numărul curent al proprietății 

 

 RTP - relații specifice între elemente: 

 

   kiTP EERR        (1.4) 

 

i=1…….n 

k=1……n 

 

 Particularizarea structurii generale a unui tribosistem pentru operația 

tehnologică de perforare a masivului de rocă este ilustrată în figura 19. 

 

 
 

Fig. 19. Structura tribosistemului de perforare minieră 

 

Un alt aspect important în studiul unui tribosistemului de perforare este cel legat 

de intrările [X] și ieșirile [Y] acestuia. Astfel: 

 Intrările [X] sunt considerate datele procesului de perforare, altfel spus 

parametrii procesului. 

Scula de perforare

Tip
Diametru

Proprietati fizico-mecanice

TijaMasivul de rocã

Rezistenta la rupere
Rezistenta la tractiune

Coeziune
Unghi de frecare interna

Marimea particulelor abrazive
Umiditate

Lungime
Diametru

Proprietati fizico-mecanice
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 Ieșirile [Y] sunt reprezentate de parametrii de uzură ai sculei, parametrii calitativi 

ai procesului de perforare (ex. viteza de perforare), parametrii energetici ai 

procesului. 

 

În vederea atingerii scopului propus – perforarea găurilor de în masivul de rocă 

- funcțiunea sistemului este transformarea intrărilor în ieșiri prin intermediul unei funcții 

de transfer (T). Funcția de transfer este cea care modelează procesul prin intermediul 

unei ecuații generale de tipul: 

 

   YX
T
      (1.5) 

 

Modelarea este localizată atât la nivel material cât și la cele energetic și 

informațional. Altfel spus sunt luate în considerare mișcările elementelor 

tribosistemului, mișcări apărute în urma aplicării unor forțe, transformările elementelor 

în timpul procesului, influența factorilor perturbatori asupra procesului precum și 

analiza pierderilor.  

Pe baza celor menționate se poate construi schema generală a tribosistemului 

de perforare minieră (fig.20), schema care devine astfel punctul de plecare pentru 

particularizări ulterioare. Acestea vor ține seama de procedeul de perforare adoptat 

(rotativ, percutant sau roto-percutant ). 

 

 
 

Fig. 20. Schema generală a tribosistemului de perforare minieră 

 

Transpunerea în plan material este următoarea: 

     Functia de transfer T

Componentele tribosistemului
-scula de perforare

-tija nr. 1
-tija nr. 2

..........
-tija nr. n-1
-tija nr. n

-masiv de roca

INTRARI X

Miscari

Forte

Materiale

Informatii Frecare

Caldura

Vibratii

Tensiuni interne

Uzura

Factori perturbatori

Factori naturali Factori artificiali

IESIRI Y

Miscari

Forte

Informatii

Pierderi
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Fig. 21.Tribosistemul de perforare a masivului de rocă în plan material 

 

La elaborarea schemelor s-a avut în vedere situația complexă a perforării cu 

număr variabil de tije funcție de lungimea de perforare variabilă.  

 

Prin coroborarea datelor stabilite de Czihoş [26] și alți specialiști [47][33], cu 

aspectele specifice ale procedeului de perforare a masivului de rocă s-a încercat 

structurarea, în detaliu, a tribosistemului sculă de perforare – masiv de rocă. Această 

structurare a ținut seama de parametrii tribosistemului, structurali și operaționali, 

reprezentați în figura 22. 

 

 
 

Fig. 22. Parametrii tribosistemului 

 

 Structurarea tribosistemului reprezentată în figura 23 se dorește a fi un punct 

de plecare pentru particularizări ulterioare. 

 

 

Tija 1
(numar variabil de tije,

functie de lungimea
de perforare

Scula de perforare

Masiv de rocaIESIRI Y
(Forte, Miscari. Pierderi)

Feedback

INTRARI  X
(Forte, Miscari)

Parametrii tribosistemului de perforare a masivului de roca

Parametrii operationali Parametrii structurali

Compozitia fizico-chimica a masivului de roca
Tipul agentului de racire si evacuare detritus

Alte corpuri interpuse
Nivelul de uzura pentru scula de perforare 

Forta de percutie
Momentul de rotatie

Forta de avans
Numarul de percutii

Temperatura de lucru
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Fig. 23. Structurarea tribosistemului de perforare a masivului de rocă 
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 O sintetizare a celor menționate anterior poate fi făcută tabelar (tabelul 1). 

 

Tab. 1. 

I. FUNCŢIUNEA TEHNICĂ A TRIBOSISTEMULUI 

Perforarea găurilor de mină  

II. VARIABILELE OPERAŢIONALE 

Tipul mișcării Număr percuții [lov/min] Grad de uzare [%] 

Forța de avans Fa 

[N] 

Forța de percuție F 

[N] 

Viteza de perforare 

[cm./min]. 

Temperatura de lucru 

T [oC] 

III. STRUCTURA TRIBOSISTEMULUI  

SCULĂ DE PERFORARE – MASIV DE ROCĂ 

Proprietăți ale 

elementului 
Elemente 

Denumire 

Tribo-element 

1 

Tribo-element 

2 

Lichid răcire 

3 

Mediu 

4 

Masiv de rocă Sculă Lichid răcire Atmosf. min. 

Material X X X X 

Compoziție chimică X X X X 

Geometrie/Dimens. X X X - 

Duritate X X - - 

Grad uzură - X - - 

Vâscozitate - - X - 

Procesele tribologice la contactul sculă - rocă 

Modul de răcire Tipul contactului 
Schema stării de 

eforturi 

Caracteristicile fizico-

mecanice ale rocii 

Procese de aderență Procese de frecare Procese de uzare ale sculei 

IV. CARACTERISTICILE TRIBOLOGICE ALE SISTEMULUI 

Caracteristicile frecării 
Caracteristicile uzurii sculei 

deformatoare 

Caracteristicile fizico-

mecanice ale rocii 

Coeficienți de frecare 

oțel – rocă 

frecare internă a rocii 

Tipuri de uzură 

abraziune ,impact, oboseală 
 

Tipul frecării Forma de uzură 
Elemente de 

control a 

perforării 

viteză 

 Defecțiuni consumuri 

 Alte caracteristici  
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1.1.2.2. Analiza factorilor ce influențează procesul tehnologic de perforare a 

masivului de rocă 

 

Analizele făcute cu ocazia dezvoltării conceptului de tribosistem de perforare a 

masivului de rocă pot fi dezvoltate prin identificarea tuturor factorilor ce pot influența 

procesul tehnologic. Acești factori sunt ilustrați în figura 24. 

 

 
 

Fig. 24. Factori ce influențează procesul tehnologic de perforare a masivului 

 

Plecând de la un modelul matematic [60] de calcul a vitezei de perforare se pot 

ilustra grafic influențele tuturor acestor factori asupra vitezei de perforare. Curbele 

teoretice ale vitezelor de perforare funcție de factorii ce influențează procesul de 

perforare s-au trasat cu ajutorul programului MathCAD, pentru fiecare curbă fiind 

calculate 250 de puncte. Pentru fiecare factor în parte au fost considerate limitele 

minime și maxime preluate din documentația de specialitate (ex. rezistența de rupere 

la compresiune a rocii din tratatele de specialitate ) sau în unele cazuri din experiența 

practică în domeniu (ex. valorile minime și maxime ale presiunii aerului comprimat în 

rețeaua de alimentare). 

 

Factori ce influenteaza
procesul de perforare

Factori artificiali

Factori naturali

Geometria
sculei de perforare

Factori tehnologici

Proprietati fizico-mecanice ale rocilor

Rezistenta de rupere la compresiune

Diametrul 

Gradul de uzare a taisului

Diametrul pistonului

Cursa pistonului

Numarul de percutii

Lungimea de perforare

Tipul lichidului de spalare a gaurii

Coeficient de frecare

Caracteristici ale
perforatorului

Presiunea de alimentare
cu aer comprimat
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Fig. 25. Influența 

rezistenței de rupere 

la compresiune a 

rocii asupra vitezei 

de perforare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Influența diametrului 

sculei de perforare asupra vitezei 

de perforare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Influența uzurii 

tăișului asupra vitezei de 

perforare 
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Fig. 28. Influența 

dimensiunilor perforatorului 

asupra vitezei de perforare. 

(au fost luate ca variabile 

diametrul pistonului și 

cursa pistonului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

0 10 20
0

10
20

20

40

60

80

 

0.201732

2.881881 10
3

V
i

70.1 p
i

Presiunea de alimentare aer comprimat

V
it

ez
a 

d
e 

p
er

fo
ra

re
 [

m
/m

in
]

 

0

0

V
i

5 10
30 n

i

Numarul de percutii

V
it

ez
a

 d
e 

p
er

fo
ra

re
 [

m
/m

in
]

 

 

Fig. 30. Influența numărului de 

percuții asupra vitezei de perforare. 
Fig. 29. Influența presiunii aerului 

comprimat de alimentare a perforatorului 

asupra vitezei de perforare. 
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Fig. 31. Influența numărului 

de tije asupra vitezei de 

perforare. (reprezentarea a 

ținut de fapt seama de 

randamentul de percuție). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Influența 

coeficientului de frecare 

oțel - rocă asupra vitezei 

de perforare. 
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1.2. Cercetări științifice și activități didactice în domeniul fiabilității, 

mentenabilității și disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

 

 Fiabilitatea, mentenabilitatea și disponibilitatea mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor este o ramură a științelor inginerești apărută relativ recent, raportat la 

secole de dezvoltare și evoluție în tehnică. Probabil că simultan cu apariția primelor 

descoperiri tehnice au apărut și nevoile legate de creșterea duratei de exploatare a 

acestora. 

 Odată cu ridicarea nivelului tehnic precum și a celui de complexitate a 

produselor tehnice, a crescut gradul în care acestea influențează viața fiecăruia dintre 

noi. Este vorba despre bunăstarea materială, despre sănătatea și siguranța individuală 

și colectivă, etc. Mai mult implicațiile economice și sociale ale anumitor caracteristici 

ale produselor se răsfrâng asupra popoarelor ce le fabrică. Este vorba de siguranță în 

funcționare, fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate, asigurarea protecției mediului, 

eficiență, cost de fabricație, cost de exploatare și multe altele. 

În prezent importanta studierii fiabilității, mentenabilității și disponibilității este în 

creștere exponențială datorită unor motive relativ simple:  

 Creșterea exponențială a complexității mașinilor, utilajelor și echipamentelor; 

 Creșterea numărului de funcții pe care le îndeplinește o mașină, utilaj sau 

echipament; 

 Creșterea nivelului de automatizare, implicit al ”independenței” mașinilor, 

utilajelor și echipamentelor capabile astfel să-și desfășoare activitatea mai mult 

sau mai puțin autonom; 

 Creșterea gradului critic prin care o mașină sau un utilaj, prin funcționare 

proastă sau nefuncționare, poate să influențeze negativ întreaga producție sau 

chiar să afecteze sănătatea și viața utilizatorilor; 

 Creșterea importanței criteriului economic în alegerea și exploatarea mașinilor, 

utilajelor și echipamentelor. 

 

Pornind de la cele menționate anterior pot fi stabilite patru mari grupe de 

obiective specifice fiabilității, mentenabilității și disponibilității: 

 Aprecierea calitativă și cantitativă a comportării mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor în timp, funcție de criteriile prestabilite și de factorii de solicitare 

interni și externi; 

 Studiul și analiza fizică a defecțiunilor produse (moduri de manifestare, cauze 

de apariție, metode de remediere, etc.); 

 Stabilirea metodologiilor de determinare respectiv de confirmare a fiabilității; 

 Aspecte legate de managementul alocării fiabilității precum și de managementul 

mentenanței mașinilor, utilajelor și echipamentelor. 
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1.2.1. Activități didactice în domeniul fiabilității, mentenabilității și 

disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

 

Activitățile didactice in domeniul fiabilității, mentenabilității și disponibilității 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor s-au concretizat, pe lângă susținerea prelegerilor 

și a orelor de laborator, prin elaborarea de materiale specifice (monografii, cărți de 

specialitate), care să susțină activitățile de predare dar care, în același timp, să poată 

fi utilizate și de practicieni. 

Astfel poate fi menționată lucrarea ”Fiabilitatea, mentenabilitatea și 

disponibilitatea elementelor și sistemelor”, lucrare care prezintă noțiunile de bază ale 

domeniului pornind de la noțiunile de bază ale teoriei probabilităților și statistică 

matematică. Sunt prezentați indicatori de fiabilitate și legile de distribuție specifice, 

după care se trece la analiza fiabilității sistemelor. După prezentarea unor noțiuni 

legate de mentenabilitatea și disponibilitatea sistemelor precum și a încercărilor de 

fiabilitate în lucrare se prezintă câteva aspecte practice legate de fiabilitatea unor 

elemente și sisteme mecanice și practice întâlnite des în practică. [83] 

 Reacțiile pozitive cu care a fost primită lucrarea au determinat continuarea 

activităților în acest domeniu astfel că ulterior a fost publicată lucrarea ”Fiabilitate și 

diagnoză” care pe lângă noțiunile prezentate anterior (completate și îmbunătățite) 

conține și un capitol legat de diagnoza sistemelor și de monitorizarea acestora. [87] 

 Tot în categoria activităților didactice în domeniul fiabilității, mentenabilității și 

disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor pot fi încadrate și capitolele 

publicate în lucrările ” New trends in mechanical design and technologies” și 

”Development of Mechanical Engineering as a Tool for Entreprise Logistics 

Progress”.[25][42] 

 Un alt aspect important al activităților didactice în domeniu este cel al lucrărilor 

elaborate de studenți sau masteranzi, sub directa coordonare, lucrări prezentate la 

sesiunile științifice studențești sau lucrări de finalizare a ciclurilor de studii (licență sau 

master).  

 

1.2.2. Cercetări științifice în domeniul fiabilității, mentenabilității și 

disponibilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

 

Cercetările științifice in domeniul fiabilității, mentenabilității și disponibilității 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor pot fi grupate în concordanță cu obiectivele 

specifice fiabilității, mentenabilității și disponibilității. Rezultatele acestor cercetări 

științifice au fost prezentate la manifestări științifice de prestigiu din țară și străinătate, 

fiind publicate în volumele acestor conferințe sau au fost publicate în reviste de 

specialitate din țară și din străinătate. 
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1.2.2.1. Cercetări științifice în domeniul aprecierii calitative și cantitative a 

comportării mașinilor, utilajelor și echipamentelor  

 

Aprecierea calitativă sau cantitativă a comportării mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor din punct de vedere al fiabilității, mentenabilității și disponibilității se 

face prin utilizarea indicatorilor de fiabilitate. Exprimarea cantitativă, sub forma unei 

probabilități, apare astfel ca o necesitate firească, momentul apariției unei defecțiuni 

neputând fi stabilit cu precizie. [7][12][13][16][63][66][90] În același timp se constată 

caracterul statistic al fiabilității, ceea ce înseamnă că pentru determinarea 

caracteristicii de fiabilitate se apelează la baze de date formate prin observarea unor 

anumite populații statistice. Produse identice realizate cu tehnologii diferite sau de 

producători diferiți, exploatate sau încercate în condiții diferite constituie populații 

statistice diferite. De aici rezultă câteva concluzii: 

 veridicitatea rezultatelor obținute este direct proporțională cu mărimea populației 

statistice, a perioadei urmărite și a acurateței procesului de preluare și prelucrare 

a datelor; 

 în cazul determinării caracteristicilor de fiabilitate se aplică principiile de prelucrare 

matematică, statistică, a datelor experimentale; 

 valorile indicatorilor de fiabilitate obținute pe baza experimentelor raportate la 

populații statistice mici (sub 3 buc) nu pot constitui bază juridică în contracte 

furnizori beneficiari, având doar valoare informativă. 

 

Cei mai utilizați indicatorii de fiabilitate sunt [7][91][93]: 

 

 probabilitatea de bună funcționare, R(t); 

 probabilitatea de defectare, F(t); 

 funcția de frecvență (densitatea distribuției), f(t); 

 rata de defectare, z(t); 

 durata medie de bună funcționare, MTBF; 

 dispersia σ2. 

 

Probabilitatea de bună funcționare 

 

Pentru determinarea probabilității de bună funcționare R(t) se consideră o 

populație statistică alcătuită din N0 produse identice, funcționând în condiții identice 

de-a lungul unei durate de timp t, timp în care s-au defectat n, rămânând în stare de 

funcționare N produse. Relația de calcul a probabilității de bună funcționare este 

următoarea: 

0

0 0

( )i

N n N
R t

N N

 
       (1.6) 
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Pentru a avea o imagine cât mai exactă a fenomenului se recomandă ca 

observațiile să se facă pe intervale de timp de-a lungul duratei date. 

 

Probabilitatea de defectare 

 

Probabilitatea de defectare se definește astfel: 

 

( ) Prob(t T)F t        (1.7) 

 

Probabilitatea de defectare este un concept complementar în raport 

probabilitatea de bună funcționare: 

 

( ) ( ) 1F t R t       (1.8) 

 

Ținând seama de relația complementară dintre probabilitatea de bună 

funcționare și probabilitatea de defectare se poate scrie: 

 

0 0

( ) 1 ( ) 1i i

N n
F t R t

N N

 

        (1.9) 

 

Funcția de frecvență 

 

Funcția de frecvență sau densitatea distribuției f(t) exprimă frecvența relativă a 

defecțiunilor ( căderilor) Δni într-un interval de timp Δti : 

 

( ) ( )n N t N t t
i

        (1.10) 

deci: 

 

0

( ) i
i

i

n
f t

t N

 

 

     (1.11) 

 

Dacă Δni este expresia frecvenței absolute fi , produsul ΔtiN0=T este numărul 

total de ore de încercare în intervalul de timp considerat astfel încât se poate scrie: 

 

( ) iff t
T

      (1.12) 

Între indicatorii R(t), F(t), f(t) pot fi scrise următoarele relații: 

 



 

43  

FIABILITATE, MENTENANȚĂ ȘI LOGISTICĂ IN INGINERIE 

Dr. Ing. Nicolae Stelian UNGUREANU 

0

( ) ( )
t

F t f t dt      (1.13) 

 

0

( ) 1 ( ) ( )
t

t

R t f t dt f t dt


       (1.14) 

 

Rata de defectare 

 

Rata de defectare sau intensitatea căderilor se definește prin relația: 

 

( )
( )

( )

f t
z t

R t
      (1.15) 

 

Determinarea experimentală a acestui indicator de fiabilitate pentru un interval 

de timp Δti :în funcție de frecvența absolută a căderilor Δni este: 

 

( ) i
i

i

n
z t

t N



 

     (1.16) 

Relația de legătură dintre rata de defectare și probabilitatea de bună funcționare 

este următoarea: 

( )

0( )

t

z t dt

R t e



      (1.17) 

 

Timpul mediu de bună funcționare 

 

Timpul mediu de bună funcționare MTBF=m sau timpul mediu până la defectare 

reprezintă media duratelor de bună funcționare a elementelor, blocurilor sau sistemelor 

aparținând populației statistice luate în considerare. 

Relația de calcul a MTBF este: 

 
0

1

0

N

fi
i

t

MTBF
N




     (1.18) 

 

Dacă se împarte axa timpului în intervale de timp egale cu Δt, iar în intervalul 

t=(ti-1-ti) cad ki elemente, având ultimul interval Δt=(tc-1,tc) în care cad kc produse atunci: 

1

0 0

1

c

i i i i
i

c

i
i

t k t k
T

m MTBF
N N

k





 

   
 



   (1.19) 
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unde s-a notat i it k T  . 

 

Din punct de vedere dimensional MTBF se exprimă în ore. 

În general admițând că f(t) este o funcție continuă se pot scrie relațiile de 

legătură cu ceilalți indicatori: 

 

0 0

( ) ( )m MTBF t f t dt R t dt
 

         (1.20) 

 

Dispersia σ2 

 

Dispersia σ2 sau D este indicatorul care exprimă abaterea timpilor de bună 

funcționare față de media aritmetică a acestora. Dispersia se exprimă în h2. 

 

2 2

0

( ) ( )D t m f t dt


         (1.21) 

 

Abaterea medie pătratică (σ) exprimă gradul de împrăștiere a timpilor de bună 

funcționare, calculându-se pentru date obținute experimental: 

 

0
2

10

1
( )

1

N

i
i

t m D
N




  

    (1.22) 

 

Pentru a ușura calculul de obținere a unei aprecieri cantitative a comportării în 

timp a mașinilor și utilajelor, practic pentru a calcula indicatorii de fiabilitate a fost 

concepută și realizată o metodă bazată pe utilizarea programului EXCEL. 

A fost realizata o foaie de calcul EXCEL care cuprinde un tabel în care 

utilizatorul introduce trei categorii de date: 

 numărul de produse noi introduse în pe fiecare interval din perioadă de 

timp monitorizată (s-a optat pentru un număr de 10 intervale, acest 

număr putând fi modificat după solicitare); 

 numărul de produse defecte pe fiecare interval de timp din perioada 

monitorizată; 

 numărul de produse reparate pe fiecare interval de timp din perioada 

monitorizată, produse care reintră în utilizare. 

 

Foaia EXCEL are legături logice între celulele sale ajutând utilizatorul și făcând 

imposibilă introducerea unor valori imposibile (exemplu număr de produse defecte mai 

mare decât numărul de produse aflate în funcționare sau număr de produse reparate 
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mai mare decât numărul de produse defecte). În aceste situații programul afișează 

mesajul FALS. (figura 33) 

Pentru fiecare interval de timp al perioadei monitorizate aplicația afișează 

numărul de produse aflate în funcțiune și numărul de produse irecuperabile (produse 

defecte care nu au putut fi reparate). 

 

 
Fig. 33. Captură de ecran din aplicația de calcul a indicatorilor de fiabilitate. 

Introducerea datelor 

 

Un alt avantaj este acela al blocării celulelor, rămânând deschise editării doar 

acele zone destinate introducerii de date. 

Simultan cu introducerea datelor se realizează și calculul indicatorilor de 

fiabilitate precum și ridicarea variațiilor grafice ale indicatorilor pe perioada de timp 

monitorizate. (figurile 34-37) 

 

 
 

Fig. 34. Captură de ecran din aplicația de calcul a indicatorilor de fiabilitate. 

Calculul și variația grafică a probabilității de bună funcționare 
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Fig. 35. Captură de ecran din aplicația de calcul a indicatorilor de fiabilitate. 

Calculul și variația grafică a probabilității de defectare 

 

 
 

Fig. 36. Captură de ecran din aplicația de calcul a indicatorilor de fiabilitate. 

Calculul și variația grafică a funcției de frecvență 

 

 
 

Fig. 37. Captură de ecran din aplicația de calcul a indicatorilor de fiabilitate. 

Calculul și variația grafică a ratei de defectare realizată prin două metode 
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Aplicația concepută și elaborată în premieră, după datele mele, poate calcula 

indicatorii de fiabilitate pentru un tip de produs, loturi din acel produs fiind introduse 

treptat în exploatare, deci un calcul global care nu ține seama de vârsta diferitelor 

elemente sau poate să urmărească un lot de produse în exploatare pe o anumită 

perioadă sau chiar pe toata durata de viață. Din punct de vedere practic prima variantă 

prezintă interes pentru zona industrială, de exploatare a echipamentelor, în care vârsta 

acestora nu prezintă un interes deosebit, însă din punct de vedere științific varianta 

secundă este cea care prezintă interes deoarece oferă informații complete legate de 

comportarea în funcționare. 

 

O altă contribuție importanță în acest domeniu este propunerea de îmbunătățire 

a matricei fiabilității [7]. Spre deosebire de varianta clasică se propune introducerea în 

matrice a produselor recuperate prin reparații. Categoric se face ipoteza că reparațiile 

sunt executate la standarde înalte iar produsele reparate își păstrează caracteristicile 

de fiabilitate, mentenabilitate și disponibilitate deținute anterior. 

 

 
Fig. 38. Matricea fiabilității. Propunere de îmbunătățire 

 

 Matricea își păstrează funcționalitățile precedente legate de monitorizarea 

produselor și evidențierea numărului de defecțiuni pe lot (orizontală) pe perioadă de 

monitorizare (verticală) sau vârstă (diagonală) numai că datele sunt completate și de 

informațiile legate de produsele reparate. Astfel se pot face aprecieri legate și de 

nivelul de mentenabilitate pentru produsul respectiv. (figura 39) 



 

48 

FIABILITATE, MENTENANȚĂ ȘI LOGISTICĂ IN INGINERIE 

Teză de abilitare 

 
Fig. 39. Funcționarea matricei fiabilității 

 

1.2.2.2. Cercetări științifice în domeniul studiului și analizei fizice a 

defecțiunilor produse (moduri de manifestare, cauze de apariție, 

metode de remediere, etc.); 

 

Cercetări științificele în acest domeniu sunt specifice tuturor celor implicați într-

un fel sau altul în activități de mentenanță, de întreținere și reparare a mașinilor, 

utilajelor și echipamentelor deoarece și din punct de vedere teoretic și din punct de 

vedere practic eliminarea unei defecțiuni este o necesitate evidentă, însă acțiunile de 

reparare executate fără o analiză temeinică legată de modurile de manifestare, de 

eliminarea cauzelor de apariție, de alegere a celor mai eficiente metode de remediere 

pot duce la creșterea costurilor de exploatare și implicit la creșterea costurilor de 

producție. [18][19][29][88] 

Acțiunile de reparare declanșate în urma unei defecțiuni parțiale sau totale 

(cădere sau pană) pot fi realizate în diferite feluri. Astfel în figurile fig. 40-a, 40-b și 41-

a, 41-b sunt prezentate două modalități de realizarea a intervenției în caz de 

defecțiune.[71] 

 În primul caz este vorba de o intervenție declanșată de o defecțiune parțială, 

defecțiune care poate uneori permite numeroase opțiuni: 

 continuarea funcționării - reperul sau subansamblul defect nu are o influentă 

deosebită asupra funcționării generale; 
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 continuarea funcționării până la următoarea intervenție programată – funcția 

reperului sau subansamblului defect este preluată de unul de rezervă sau este 

suspendată; 

 continuarea funcționării cu anumite restricții până la pregătirea intervenției; 

 intervenția imediată. 

 

Fig. 40-a. Intervenție corectivă – defecțiune parțială 
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Fig. 40-b. Intervenție corectivă – defecțiune parțială 

 În cazul defecțiunilor totale modul de intervenție este cu totul diferit, 

caracteristica intervenției fiind dată de oprirea imediată a echipamentului. Este cazul 

cel mai defavorabil pentru activitatea de producție, mai ales în cazul în care nu există 

facilități de producție (mașini, utilaje, etc.) capabile să preia atribuțiile mașinii defecte. 
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Fig. 41-a. Intervenție corectivă – defecțiune totală 
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Fig. 41-b. Intervenție corectivă – defecțiune totală 

Pentru cele două tipuri de intervenții schemele logice teoretice prezentate conțin 

inclusiv aspecte de tip logistic legate de pregătirea intervenției (aprovizionare cu 
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materii prime, piese de schimb sau alte tipuri de materiale, pregătirea personalului, 

etc.). 

 Din alt punct de vedere așa cum am afirmat anterior este nevoie de analiză 

complexă și completă a simptomelor prezentate, de identificare a posibilelor cauze de 

apariție, de găsirea celor mai bune metode de eliminare a cauzelor și, evident, de 

eliminarea efectelor.  

O metodă de analiză a nivelului de criticitate al defecțiunilor poate fi metoda 

Pareto. [69] Astfel in Excel a fost concepută o aplicație care contabilizează defecțiunile 

unui produs, în sensul evidențierii numărului de defecțiuni identice de-a lungul unei 

perioade de timp, ulterior stabilind tipul de defecțiuni responsabile pentru majoritatea 

opririlor. (figura 42) 

 

 
 

Fig. 42. Aplicație Excel pentru metoda Pareto 
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Alte exemple ale unei astfel de analize sunt cele legate de defecțiunile 

elementelor de cuplare a furtunelor de pompieri [72][8] sau analiza realizată 

continuând o serie de cercetări științifice în domeniul mentenanței sculelor de perforare 

a masivului de rocă. [89] 

Această analiză pornește de la identificarea părților componente ale 

echipamentului. Pentru fiecare componentă se alocă defectele specifice. Acestea pot 

fi: 

 defecte reale, întâlnite în exploatarea echipamentului; 

 defecte ipotetice sau posibile. Acest tip de defecte sunt previzionate în faza de 

proiectarea a echipamentului și sunt rezultatul interacțiunii între cunoașterea 

modului de funcționare a echipamentului, cunoașterea condițiilor de 

funcționare (interne și externe), cunoașterea tipurilor de uzură posibile pentru 

echipamentul analizat și cunoașterea mecanismelor de apariție a acestor uzuri. 

Evident aceste defecte ipotetice pot să nu acopere toate defectele reale sau 

uneori pot să indice defecte foarte rare sau uneori chiar imposibil de întâlnit. 

 

Analiza defectelor reale pentru sculele de perforare a pornit de la întocmirea 

diagramei Ishikawa prezentată în figura 43. 

 

 
 

Fig. 43. Diagrama Ishikawa aplicată pentru studiul defectelor sculelor de perforare 
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Sintetizarea defectelor, a cauzelor posibile precum și a metodelor de 

recondiționare au fost concentrate sub formă tabelară însoțite și de fotografii pentru o 

mai ușoară recunoaștere a defectului. (tabelul 2) 

 

Tab. 2. 

 

 

 

Descriere defect Cauze Remediere 

P
lă

c
u

ță
 

Fisuri 

Transversale 

 

 ascuțire 

defectuoasă 

(piatră greșit 

aleasă) 

 muchii prea 

ascuțite 

 unghi greșit 

de ascuțire 

 

 alegerea 

corectă a 

abrazivului 

 teșirea 

muchiilor după 

ascuțire 

 alegerea 

corectă a 

unghiului de 

ascuțire 

 

Longitudinale 

 

 ascuțire 

defectuoasă 

(piatră greșit 

aleasă) 

 muchii prea 

ascuțite 

 unghi greșit 

de ascuțire 

 

 alegerea 

corectă a 

abrazivului 

 teșirea 

muchiilor după 

ascuțire 

 alegerea 

corectă a 

unghiului de 

ascuțire 
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Rupturi ale muchiilor 

 

 muchii prea 

ascuțite 

 unghi greșit 

de ascuțire 

 conicizare 

inversă 

 apariția “pielii 

de șarpe” 

 

 teșirea 

muchiilor după 

ascuțire 

 alegerea 

corectă a 

unghiului de 

ascuțire 

 îndepărtarea 

periodică a 

“pielii de șarpe” 

 

P
lă

c
u

ța
 

Sfărâmări 

 

 ascuțire 

defectuoasă 

(piatră greșit 

aleasă) 

 forțe mari de 

avans la 

perforator 

 unghi greșit 

de ascuțire 

 

 teșirea 

muchiilor după 

ascuțire 

 alegerea 

corectă a 

unghiului de 

ascuțire 

 corelarea 

forței de avans 

cu viteza de 

perforare 

 

Pierderi 

 

 defecte de 

brazare 

 calitate 

proastă a 

aliajului de lipire 

 “oboseala“ 

aliajului de lipire 

 

 control de 

calitate riguros 

“piele de șarpe” 

 

 oboseala 

plăcuței 

 îndepărtarea 

stratului 

deteriorat 
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C
o

rp
 

Expunere plăcuțe 

 

 necorelarea 

materialului de 

bază cu cel al 

plăcuței 

 recondiționări 

greșite 

 corelarea 

materialului de 

bază cu cel al 

plăcuței 

 verificarea 

operației de 

recondiționare 

 

Ruperi  

 

 Defecte de 

fabricație 

 “oboseala” 

materialului 

 control 

tehnic riguros 

Deteriorarea zonei de 

prindere 

 

 îmbinări 

defectuoase 

 necorelarea 

uzurii filetului 

tijei cu cel al 

capului 

 verificarea 

operației de 

îmbinare 

 corelări ale 

capetelor 

detașabile cu 

tijele ( din punct 

de vedere al 

gradului de 

uzură al filetului 

Distrugere corp și plăcuțe 

 

 utilizare 

incorectă 

 înlocuirea 

sculei de 

perforare 

 

 Analiza defectelor apărute în funcționarea sculelor de perforare a condus la o 

serie de observații și concluzii ce pot fi grupate astfel: 

 înainte de utilizare:  

 este necesară verificarea sculelor de perforare din punct de vedere a 

caracteristicilor geometrice și corelarea acestor caracteristici cu cele fizico-

mecanice ale masivului de rocă; 

 este necesară realizarea unei corelații între sculele de perforare și tije din 

punctul de vedere al uzurii suprafețelor de îmbinare; 
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 în cazul utilizării unor scule de perforare cu grad diferit de uzură se 

recomandă utilizarea începând cu cele cu gradul cel mai mic de uzură. 

 în timpul perforării se recomandă: 

 menținerea unei forțe de avans optime pentru a evita pierderea contactului 

cu roca sau distrugerea sculei; 

 asigurarea permanentă a parametrilor perforării (alimentarea cu aer 

comprimat și cu apă pentru spălarea găurii de mină); 

 acordarea unei atenții deosebite menținerii direcției de perforare și retragerii 

sculei de perforare din front. 

 după perforare se recomandă: 

 utilizarea cheilor speciale de desprindere de pe tijă; 

 verificarea frecventă a caracteristicilor sculei de perforare; 

 curățirea găurilor parțial perforate de eventuale resturi de plăcuțe; 

 recondiționarea și păstrarea în condiții optime a sculelor de perforare. 

 

1.2.2.3. Cercetări științifice în domeniul stabilirii metodologiilor de determinare 

respectiv de confirmare a fiabilității  

 

Determinarea sau confirmarea fiabilității mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

este o etapă obligatorie în procesul de fabricare sau de exploatare a acestora având 

ca scop principal găsirea unor valori numerice sau informații legate de : 

 valoarea globală a fiabilității mașinii, utilajului sau echipamentului analizat; 

 valorile fiabilității pentru blocuri sau subansamble componente (fiabilitatea 

elementelor componente fiind considerată cunoscută pentru acele elemente 

achiziționate sau calculată pentru componentele fabricate); 

 compararea fiabilității sistemului proiectat sau exploatat cu cerințele de fiabilitate a 

locului de exploatare sau cu mașinile, utilajele sau echipamentele similare acestuia; 

 evidențierea părților slabe ale sistemului, din punct de vedere al fiabilității; 

 măsuri de îmbunătățire a fiabilității: 

 înlocuirea elementelor sau blocurilor cu fiabilitate redusă, cu altele de 

fiabilitate ridicată; 

 folosirea schemelor redundante; 

 simplificarea constructivă a mașinilor; 

 prevederea unor măsuri de mentenanță și suportul tehnic necesar acțiunilor 

de mentenanță; 

Încercarea de determinare a fiabilității, numită și informativă are drept scop 

stabilirea valorii indicatorilor de fiabilitate ai unei mașinii, utilaj sau echipament. 

Încercarea de determinare a fiabilității are loc în timpul procesului de concepție și 

asimilare ai unei mașinii, utilaj sau echipament, principalul scop fiind acela de a stabili, 
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prin norma produsului, nivelul indicatorilor de fiabilitate. [70] De regulă această 

încercare se face de către fabricant sau de entități specializate în această activitate. 

 Încercarea de conformitate a fiabilității are drept scop stabilirea similitudinii 

dintre indicatorii de fiabilitate menționați pentru un produs și indicatorii de fiabilitate 

reali ai produsului. Încercarea de conformitate a fiabilității se face pentru elementele și 

sistemele aflate în fabricație curentă sau în utilizare. Încercarea poate fi făcută de 

fabricant, de către utilizator sau de entități specializate în această activitate. 

Din punct de vedere practic determinările de fiabilitate sau încercările de 

conformitate a fiabilității se fac prin calculul indicatorilor de fiabilitate și de 

mentenabilitate funcție de mai multe criterii: după scop, după locul încercării, după 

caracter, după tipul solicitării, după numărul de elemente defecte. 

Indiferent de criteriile utilizate determinările se supun regulilor stricte ale 

cercetări științifice experimentale, implicit modelelor matematice specifice statisticii 

matematice și teoriei probabilităților.[57] 

O clasificare a încercărilor de fiabilitate utilizate în determinările de fiabilitate 

sau de determinare a conformității este prezentată în figura 44. 

 
Fig. 44. Clasificarea încercărilor de fiabilitate 
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Un exemplu de determinare a fiabilității pentru sculele de perforare a masivului 

de rocă realizat ”in situ”, în condiții reale (determinare de conformitate), pe două loturi 

de câte 10 bucăți este prezentat în cele ce urmează. 

Pentru calculul indicatorilor de fiabilitate s-au făcut următoarele ipoteze: 

 lungimea maximă de perforare între două recondiționări este stabilită teoretic. 

Pentru condițiile experimentului aceasta este 43,691 m. 

 uzura maximă cI este de asemenea determinată teoretic. Pentru condițiile 

experimentului aceasta este 2,421 mm. (figura 45) 

 pierderea de înălțime h1, prin uzare, face ca numărul maxim de recondiționări 

să fie de 10 



 
 

Fig. 45. Scula de perforare a masivului de rocă 

 

 ținând seama de condițiile concrete din subteran și de imposibilitatea măsurării 

uzurii exact la valoarea calculată culegerea datelor a urmărit două valori: 

 lungimea perforată de la ultima recondiționare; 

 valoarea uzurii. 

 

 Au fost determinate uzurile teoretice pentru diferite lungimi de perforare care 

ulterior au fost comparate cu datele măsurate în subteran. Au fost astfel determinate: 

 No numărul total de elemente supuse experimentului .(s-a considerat că fiabilitatea 

după fiecare recondiționare este identică cu fiabilitatea elementului nou); No =200; 

 N numărul de elemente care la sfârșitul timpului de misiune, sau în cazul de față al 

lungimii maxime de perforare, sunt în stare de funcționare, respectiv uzura se 

apropie de uzura maximă, fără să o depășească; N=172; 

 n numărul de elemente a căror uzură depășește uzura maximă calculată. 

 

200 172 28on N N         (1.23) 
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Probabilitatea de bună funcționare este echivalentă cu fiabilitatea și reprezintă 

din punct de vedere cantitativ probabilitatea ca un element, bloc sau sistem să-și 

îndeplinească funcțiile specificate pe o durată de timp dată, în condiții de funcționare 

definite. Altfel spus: 

 

   Tttp  Prob      (1.24) 

 

  0

0 0

172
0.86

200
i

N n N
R t

N N


        (1.25) 

 

Probabilitatea de defectare se definește ca un concept complementar 

probabilității de bună funcționare R(t): 

 

R(t) +F(t) = 1      (1.26) 

 

F(t) = Prob( t < T)      (1.27) 

 

  0

0 0

28
1 0,14

200

N n n
F t

N N


         (1.28) 

 

Funcția de frecvență sau densitatea distribuției f(t) exprimă frecvența relativă a 

căderilor ni într-un interval de timp ti. 

 

   ttNtNni      (1.29) 

deci: 

 
0Nt

n
tf

i

i

i



       (1.30) 

Acest indicator conduce la determinarea unor legii de distribuție care 

caracterizează funcționarea sculelor de perforare a masivului de rocă. Față de 

procedeele clasice, care cu ajutorul testelor grafice verifică gradul în care datele 

experimentale respectă sau nu o anumită lege de distribuție, în acest caz determinarea 

funcției de frecvență s-a făcut cu ajutorul unui program specializat, Curve Expert 1.3.. 

După cum s-a menționat au fost urmăriți doi parametrii: lungimea perforată între 

două recondiționări (valoare obținută din monografia de armare specifică și rapoartele 

de schimb), respectiv valoarea abaterii față de uzura maximă admisă. (valoare 

măsurată). (tabelul 3) 

Tab. 3. 

Abaterea [mm] -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Bucăți 13 40 35 39 45 18 3 6 1 
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 Datele respective au fost introduse în program, obținându-se distribuția 

experimentală, vizualizate prin puncte în figura 46. Această distribuție este comparată 

ulterior cu modelele matematice proprii programului, identificându-se ecuația teoretică 

care se aproprie cel mai mult de distribuția experimentală. 

 

 
 

Fig. 46. Distribuția experimentală și curba teoretică  

 

Legea de distribuție determinată are ecuația: 

 2

22( )

b x

cf x a e




      (1.31) 

având valorile coeficienților:  

 a = 44.221488 

 b = -0.13509728 

 c = 0.19118408 

 

Probabilitatea ca distribuția experimentală să respecte o lege de distribuție de tip 

lege normală este de 0.9284511. Valoarea maximă este pentru o abatere de -0,15 

mm, ceea ce indică faptul că utilizarea sculelor de perforare a masivului de rocă s-a 

făcut cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, iar indicatorul probabilitate de bună 

funcționare calculat este în concordanță cu valorile teoretice. 
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1.2.2.4. Cercetări științifice legate de managementul alocării fiabilității precum 

și de managementul mentenanței mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor 

 

Activitățile industriale sunt printre cele mai importante activități ale 

societății umane. Aceste activități se desfășoară în condițiile economiei de 

piață, bazate pe proprietatea privată și au ca principiu fundamental 

suveranitatea consumatorului sau punerea producției economice la dispoziția 

consumatorului.  

În ultimii ani, caracterizați prin o dezvoltare explozivă a surselor și 

posibilităților de informare, prin o accesibilitate crescândă a surselor de orice fel 

(la un preț dictat de piață), activitățile industriale au început să devină o 

competiție permanentă între competitori care pornesc de pe poziții relativ 

apropiate. 

În această situație orice avantaj care poate conduce la câștigarea unei 

poziții pe piață avantajoase se concretizează în venituri importante. Aceste 

avantaje competitive sunt create de spiritul inovativ, în sensul cel mai larg al 

noțiunii, inovarea ce se poate referi la înnoirea produsului, tehnologiei, 

echipamentelor, proprietarului, managementului, comercializării, finanțării, 

personalului, informațiilor, de leadership-ul inspirațional, de previziunile 

strategice, de creativitatea organizațională. 

Altfel spus avantajul competitiv este componenta invizibilă cu caracter 

sintetic a strategiei, cea care conferă, în ultimă instanță viabilitatea și 

competitivitatea firmei pe termen lung.  

În acest spirit al obținerii de avantaje competitive se încadrează și 

mentenanța mașinilor, utilajelor și echipamentelor. Practic mentenanța este o 

activitate care în condiții optime de management și suport logistic, se poate 

transforma din o zonă financiară considerată ca ”pierderi” în un centru de profit. 

Acest deziderat poate fi atins prin: 

 alocarea fiabilității în directă legătură cu nivelul de importanță al 

mașinii, utilajului sau echipamentului; 

 management de calitate al mentenanței; 

 suport logistic puternic pentru mentenanță: 

o personal bine pregătit și suficient numeric; 

o bază materială dotată cu echipamentele necesare; 

o sistem de aprovizionare bine pus la punct, pornind de la 

întocmirea necesarelor, aprovizionarea propriu-zisă, 

depozitarea materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb 

în cele mai bune condiții. 
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1.2.2.4.1. Cercetări științifice legate de alocarea fiabilității mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor. 

 

Alocarea fiabilității pentru o mașină, utilaj sau echipament are ca punct de 

pornire diagrama de variație a fiabilității de-a lungul duratei de viață a unui produs, 

diagramă în care se observă degradarea continuă a fiabilității în timpul ciclului de viață, 

de la nivelul maxim, ideal de fiabilitate (în momentul declanșării procesului de 

concepție și fabricație) până la momentul scoaterii din uz, moment care poate fi 

prelungit peste durata normată de utilizare, în cazul unei mentenanțe corecte sau 

moment care poate apărea chiar înainte de sfârșitul duratei normate, la atingerea 

nivelului de fiabilitate minim impus mașinii. (figura 47)[18] Degradarea este atenuată 

prin activități de mentenanță (reparații) efectuate la intervale regulate de timp 

(mentenanță planificată) sau la intervale neregulate (mentenanță corectivă sau 

paliativă). 

 

 
Fig. 47. Nivelul de fiabilitate de-a lungul vieții unui produs 

 

 Diagrama prezentată în figura 47 este una des întâlnită în practică, însă prezintă 

o problemă majoră din partea celor ce doresc să introducă pe piață produse noi. 

Problema este legată de acceptarea din start a faptului că noul produs nu va depăși 

nivelul de fiabilitate mediu al pieței. Abordarea este corectă doar în condițiile în care 
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raportul calitate / preț pentru noul produs este favorabil acestuia, acceptându-se un 

produs inferior pieței din punct de vedere al fiabilității, dar superior din punct de vedere 

al prețului de vânzare. În cazul în care se dorește însă depășirea nivelului de fiabilitate 

mediu al pieței și se reușește acest lucru poate crește semnificativ durata de viață 

normată a produsului, chiar și în condițiile unei mentenanțe improprii. (figura 48) 

 
Fig. 48. Nivelul de fiabilitate de-a lungul vieții unui produs competitiv 

 

Din punct de vedere analitic principalele metode de alocare a fiabilității utilizate 

sunt metoda proporțiilor, metoda de alocare a fiabilității după criteriul fiabilitate-cost, 

metoda modulelor, metoda repartiției armonice respectiv optimizarea repartiției. 

 

Metoda proporțiilor pentru alocarea fiabilității 

 

 În cadrul metodei proporțiilor (ponderilor) se consideră i ratele de defectare 

pentru subsistemele i similare. Estimarea ratei globale a sistemului este dată de relația: 

 

1

n

i
i

 


      (1.32) 
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 Importanța relativă (ponderea) subsistemului i în fiabilitatea sistemului este  

dată de raportul: 

 

i
i

i

w






     (1.33) 

 Partea din rata de defectare a sistemului care va fi alocată noului subsistem i, 

va fi definită prin relația: 

 
*

i iw        (1.34) 

 

 În cazul în care durata de funcționare este diferită pentru subsistemele 

componente (tit) trebuie ținut seama și de factorii de utilizare ui ai subsistemelor. Prin 

factor de utilizare al subsistemului i se înțelege raportul: 

 

i
i

t
u

t
       (1.35) 

 

 Rata de defectare a sistemului va fi: 

 

i iu        (1.36) 

 

 Rata de defectare specificată va fi: 

 
** *

i iu        (1.37) 

 

 Pentru o repartiție proporțională trebuie îndeplinită relația: 
* *

*

i i i iu u 

 

 
     (1.38) 

 

 Rezultă astfel relația de repartiție a intensităților de defectare pe subsisteme: 

 
*

*

*

i
i i

i

u

u


 


       (1.39) 

 

Alocarea fiabilității după criteriul fiabilitate-cost 

 

În cadrul acestei metode se disting mai multe direcții principale: 
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 repartiția uniformă a eforturilor, în sensul prevederii pentru fiecare subsistem 

aceeași creștere relativă a fiabilității. Dacă R este fiabilitatea inițială și R* 

fiabilitatea specificată, se notează cu C raportul: 

 
*1

1

R
C

R





     (1.40) 

unde C<1. 

 Presupunând că sistemele urmează o lege de distribuție exponențială: 

 
* *

* *

1

1

t

t

e m MTBF
C

e m MTBF










   


   (1.41) 

 

 În cadrul acestei direcții se multiplică toate ratele de defectare sau MTBF, cu un 

factor constant pentru toate subsistemele. Valoarea lui C se determină plecând de la 

relația: 

 

 * * 1 (1i iR R C R        (1.42) 

 

 repartizarea echidistantă a costurilor, în sensul repartizării obiectivelor astfel 

încât pentru a atinge obiectivele costurile să fie identice pentru toate 

subsistemele. De această dată este nevoie să fie cunoscută relația cost-

fiabilitate pentru fiecare subsistem. În literatura de specialitate sunt 

cunoscute sunt prezentate câteva modele: 

 modelul Darnell: 
f

o

o

m
C C

m

 
  

 
     (1.43) 

 

unde m și mo sunt media timpului de bună funcționare corespunzătoare costurilor C şi 

Co. 

 

 modelul exponenţial: 

( )

0

1

1

ba C Co
R

e
R

 



    (1.44) 

sau: 
1

1
log

b

o

o

m
C C

a m

  
    

  
    (1.45) 

unde a, b și f sunt constante date. 
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1.2.2.4.2. Cercetări științifice legate de managementul mentenanței mașinilor, 

utilajelor și echipamentelor. 

 

Abordarea managerială a mentenanței industriale este un mod prin care se 

poate obține avantajul competitiv în actualele condiții ale economiei de piață. Mai mult, 

o abordare managerială poate conduce la integrarea sistemelor de mentenanță a 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor în sistemul global al întreprinderii.[1][78][53][64] 

Funcțiile clasice ale managementului sunt: 

 Planificarea - procesul de stabilire temporală a obiectivelor și a ceea 

ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective. 

 Organizarea - procesul de structurare, alocare și utilizare a resurselor 

pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

 Coordonarea și antrenarea - procesul de inspirare, motivare și 

coordonare a oamenilor pentru atingerea obiectivelor. 

 Controlul - procesul de monitorizare a realizării obiectivelor incluzând 

acțiuni cu caracter de reglare sistemică. 

 

Pentru realizarea acestor funcții trebuie stabilit cu precizie locul pe care îl ocupă 

sistemele de mentenanță în structura unei companii. Sistemele de mentenanță ocupă 

sau ar trebui să ocupe o poziție centrală în sistemul de organizarea al unei companii. 

Un exemplu al acestei poziții este ilustrat în figura 49. 

 

 
 

Fig. 49. Poziția mentenanței în cadrul companiei 
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Poziționarea mentenanței trebuie făcută astfel încât să se evite greșeala 

considerării activității de mentenanță ca o activitate auxiliară, lipsită de importanță, dar 

în același timp nu trebuie supraestimată poziția sa. Mentenanța are o poziție în care 

este absolută obligatorie colaborarea cu celelalte servicii funcționale ale companiei.  

Scopul principal pentru activitatea de mentenanță este cel de menținere a 

parametrilor de funcționare a mașinilor, echipamentelor și utilajelor sau de restabilire 

a acestor parametrii după o defectare. [82] 

Pentru stabilirea poziției mentenanței în cadrul companiei se pot lua în 

considerare o multitudine de factori, dintre care cei mai importanți au fost ilustrați în 

figura 50.  

 
 

Fig. 50. Factori ce contribuie la stabilirea poziției mentenanței 
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Coroborat cu scopul mentenanței activitățile, respectiv sistemele de 

mentenanță pot fi încadrate în două mari categorii: sisteme preventive și sisteme 

corective (fig. 51). 

 

 
 

Fig. 51. Mentenanța sistemelor 

 

Planificarea și programarea lucrărilor de mentenanță ca parte a sistemului 

de management trebuie să aibă o fundamentare temeinică. La baza fundamentării 

planului de mentenanță trebuie să stea două categorii de documente: 

 documente prezentate în literatura de specialitate: 

o exemple de bună practică; 

o cărțile tehnice ale mașinilor; 

o normative prezentate de producătorii mașinilor și utilajelor; 

o cercetări științifice efectuate de specialiștii din institute de 

cercetare și universități, etc. 

  documente interne ale companiei: 

o politica de mentenanță a firmei; 
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o cercetări științifice privind studiul uzurii generale a mașinilor și 

echipamentelor din dotare; 

o evidențierea cazurilor particulare de uzură a diferitelor piese și 

subansamble; 

o istoricul defecțiunile, evidențiate în cartea tehnică a mașinilor și 

utilajelor, etc.; 

 

Transpunerea în practică a planurilor de mentenanță trebuie să aibă la bază un 

sistem unitar și eficient de programare, urmărire și evidență, pentru a putea dispune 

de toate informațiile necesare și a răspunde la problemele cu care se confruntă orice 

sistem de management: 

 când trebuie efectuată o lucrare? 

 cum trebuie efectuată (cu ce tehnologie)? 

 unde trebuie executată? 

 cât durează? 

 ce resurse materiale și umane necesită? 

 care sunt criteriile de evaluare a lucrării? 

 care sunt cerințele posturilor pentru executarea ei? 

 care sunt responsabilitățile personalului care urmează să execute și să 

coordoneze lucrările? 

 

De asemenea, sistemul de evidență trebuie să fie capabil să redea în orice 

moment toate informațiile legate de o anumită mașină sau un anumit utilaj: carte 

tehnică, instrucțiunile de exploatare și funcționare, instrucțiuni de sănătate și securitate 

în muncă, instrucțiuni de lubrifiere, istoricul lucrările care s-au realizat la utilajele și 

instalațiile respective, defecțiuni accidentale, etc. 

Importanța existenței unui sistem eficient de programare, urmărire și evidență 

unitară rezultă din implicațiile foarte serioase asupra funcționării utilajelor ce apar când 

nu se dispune de informații suficiente și în timp util. 

În caz general pentru a realiza planificarea lucrărilor de mentenanță se pornește 

de la schema de bază a managementului activităților de mentenanță. (fig. 52) 

O etapă deosebit de importantă în planificarea activităților de mentenanță este 

aceea de colectare a informațiilor necesare. De modul cum se obțin informațiile, de 

volumul și de exactitatea lor depinde planificarea bună sau mai puțin bună a lucrărilor 

de mentenanță. Un “arbore” al informațiilor necesare este prezentat în figura 53.  

Tot pentru planificare se mai folosesc informații culese din cartea tehnică a 

mașinii sau livretul utilajului, de unde rezultă: denumirea utilajului, data punerii în 

funcțiune, principalele caracteristici tehnice, piesele și subansamblele de primă 

necesitate, reparațiile efectuate, orele de funcționare, normele de reparații. 
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Fig. 52. Conducerea sistemului de mentenanță 

 

Datele culese, în special cele care se referă la evidența timpului de funcționare, 

au un rol foarte mare în planificarea reparațiilor. Înscrierea acestor date în livretul 

utilajului se face din fișa de utilizare a acestuia care trebuie să fie întocmită la timp și 

să cuprindă situația reală. 

Planificarea lucrărilor de mentenanță se face corelat cu documentele externe și 

interne menționate anterior sau în unele cazuri corelat cu acte normative sau legislative 

în vigoare, întocmite pe grupe de utilaje (exemplu instalațiile sub presiune si de ridicat 

sau utilajele auto). Documentele reglementează: 
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 durata normală de utilizare, în ani și număr de ore; 

 ciclul de reparații și intervalul, în ore de funcționare, dintre două categorii de 

intervenție; 

 timpul de staționare în reparație exprimat în zile lucrătoare; 

 costul în procente al reparațiilor din valoarea de înlocuire pentru fiecare 

mașină sau utilaj în parte. 

 

 
 

Fig. 53. Informațiile minim necesare pentru planificarea mentenanței 

 

 Organizarea acțiunilor de mentenanță este un proces laborios care trebuie 

să țină seama de o serie de criterii: 

 tipul sistemului (sau sistemelor) de mentenanță adoptate de companie; 

 nivelul de dotare tehnică, atât pentru partea de producție cât și pentru partea 

de mentenanță; 

 nivelul de instruire pentru personalul de producție și pentru cel de întreținere; 

 suportul logistic acordat mentenanței; 

 

Coordonarea și controlul acțiunilor de mentenanță, sunt menite să conducă 

la eficientizarea acțiunilor și la eliminarea oricăror riscuri legate de atingerea 

obiectivelor (sau diminuarea acestor riscuri).  

Un exemplu de organizare, coordonare și control a unei acțiuni de mentenanță 

este prezentat în cele ce urmează, acțiunea aleasă fiind una comună, întâlnită frecvent 

în activitatea industrială. Este vorba de operația de lubrifiere a mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor, parte componență a sistemului de mentenanță total productivă a 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor (Total Productive Maintenance).[74][75][76] 
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Realizarea operației de lubrifiere presupune o serie de activități dintre care cele 

mei importante sunt: 

 stabilirea consumurilor de lubrifianți pe tipuri și sortimente; 

 întocmirea schemelor de ungere pentru fiecare tip de mașină și utilaj din dotare 

pe baza datelor constructive sau pe baza datelor culese din exploatare; 

 nominalizarea personalului la nivelul serviciilor de mentenanță, care au atribuții 

în domeniile lubrifierii și instruirea acestui personal cu elementele de bază ce 

țin de organizarea și realizarea lubrifierii pentru ca la rândul lor să instruiască 

personalul deservent al mașinilor pentru a-și executa singuri anumite activități 

de complexitate scăzută conform programului, cât și a ungătorilor specializați - 

dacă există și au atribuții în acest sens; 

 programarea realizării ungerii de către lucrătorii specializați în cazul organizării 

centralizate a acesteia sau de către muncitorii deservenți, în cazul realizării 

descentralizate, (pentru completări și gresări, întrucât schimburile de ulei se fac 

sincronizate cu intervențiile planificate); 

 determinarea numărului de lucrătorii specializați; 

 nominalizarea zonelor de lucru ale lucrătorilor specializați; 

 instruirea practică a personalului deservent în cazul realizării de către acesta a 

gresării și completărilor de uleiuri; 

 instruirea lucrătorilor specializați pentru a cunoaște cum să execute operația 

respectivă pe tipuri de mașini, conform schemelor de ungere și programului 

fixat; 

 dotarea lucrătorilor specializați sau muncitorilor deservenți cu dispozitive, vase 

și accesorii de ungere, conform cerințelor tehnice; 

 organizarea logistică a activității (primirea, depozitarea, conservarea, 

distribuirea și gestionarea uleiurilor noi precum și recuperarea celor uzate); 

 stabilirea frecvenței de ungere după grafic; 

 aprovizionarea cu lubrifianții necesari;  

 afișarea schemelor de ungere la fiecare mașină, utilaj și echipament; 

 organizarea sistemelor de ungere astfel încât să minimizeze pierderile de 

uleiuri, unsori și alte elemente;  

 repartizarea sarcinilor pentru ungere pe fiecare muncitor deservent pentru 

operații de lubrifiere de complexitate scăzută și introducerea operației în fișa 

tehnologică pentru a fi normată.  

 

Schema logică de realizare a operației de lubrifiere este prezentată în figura 54. 
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Fig. 54. Schema logică a operației de lubrifiere 
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Pe baza schemei logice se poate elabora programul general de realizare a 

operației de lubrifiere, program ce poate fi particularizat pentru orice tip de mașină, 

utilaj sau echipament. 

Tab. 4 

Măsura preconizată Cine 

răspunde 

Termen de 

realizare 

1. Stabilirea consumurilor specifice de lubrifianți pe tipuri și sortimente.   

2. Întocmirea schemelor de ungere pe tipuri de utilaje.   

3. Programarea acțiunilor de lubrifiere.   

4. Determinarea numărului de lucrători specializați.   

5. Instruirea lucrătorilor specializați : 

 modalități de executare a operației de lubrifiere pe tipuri de 

mașini și conform programării; 

 cantități necesare; 

 calități și sortimente necesare. 

  

6. Instruirea practică a personalului deservent în cazul realizării de către 

acesta a operațiilor de lubrifiere de complexitate redusă. 

  

7. Organizarea de tip logistic a activității de lubrifiere (primirea, 

depozitarea, conservarea, eliberarea și gestiunea uleiurilor noi și a 

recuperarea celor uzate). 

  

8. Aprovizionarea la timp, cu cantitatea, calitate și sortimentele de 

lubrifianții prescriși de cărțile tehnice. 

  

9. Afișarea schemelor de ungere la locurile de muncă sau aplicarea 

unui alt sistem eficient de organizare 

  

10. Afișarea de măsuri pentru eliminarea pierderilor de uleiuri, unsori și 

alte elemente de lubrifiere. 

  

11. Repartizarea sarcinilor pentru ungere pe fiecare muncitor deservent 

pentru operații de lubrifiere de complexitate scăzută și introducerea 

operației în fișa tehnologică pentru a fi normată.  

  

Urmărirea și controlul operației de lubrifiere   

1. Urmărirea și controlul modului cum se realizează completările de ulei 

și gresările. 

  

2. Dacă se utilizează lubrifiantul prescris.   

3. Modul cum sunt întreținute sistemele de ungere și inventarul de 

ungere. 

  

Observații   

1. Dotarea personalului cu inventarul necesar operației.   

2. Imputarea în cazul deteriorării sau al pierderii acestui inventar de 

ungere. 

  

3. Muncitorii noi și utilajele noi intră imediat în același regim de 

organizare. 
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Conducătorul structurii de mentenanță din fiecare secție sau companiei 

urmărește și controlează permanent: 

 modul, cum și când se realizează completările de ulei (de către muncitorul 

deservent sau de lucrătorul specializat, funcție de sistemul de organizare); 

 modul, când și cum se fac gresările de către muncitorul deservent sau lucrătorul 

specializat, funcție de sistemul de organizare aplicat); 

 dacă schimburile de ulei sunt sincronizate cu intervențiile planificate; 

 dacă se utilizează lubrifianții prescriși sau echivalenți acestora; 

 modul de întreținere a sistemelor de ungere și a inventarului pentru realizarea 

acestei operații; 

 nivelul și calitatea uleiului la utilajele ce au avut intervenții planificate. 

 

De asemenea conducătorul structurii de mentenanță ia măsuri urgente de 

remediere a situațiilor în următoarele cazuri: 

 utilajele nu sunt gresate și unse la timp; 

 sunt deficiențe pe linia aprovizionării cu uleiuri și unsorile prescrise de 

cartea tehnică; 

 sunt pierderi în sistemele de ungeri; 

 orificiile de ungere sau gresoarele nu sunt protejate; 

 uleiurile și unsorile nu sunt păstrate și distribuite conform indicațiilor. 

 

În cazul operațiilor de lubrifiere poate fi întocmită fișa tehnologică (tabelul 5). 

Tab. 5 

Fișa tehnologică a operațiilor de lubrifiere 

Fazele tehnologice Observații 

 îndepărtarea elementelor protectoare de la gresare 

în vederea realizării operației respective. 

 curățirea capetelor gresoarelor în cazul lipsei 

acestora. 

 curățirea capacelor și orificiilor de ungere. 

 aprovizionarea cu lubrifianții necesari în cantitățile 

și calitățile prescrise. 

 utilizarea lubrifianților conform schemelor de 

ungere. 

 utilizarea dotării specifice pentru realizarea ungerii. 

 realizarea din punct de vedere tehnic a ungerii 

conform schemelor, a indicatoarelor de nivel sau 

alte elemente de indicație. 

 îndepărtarea eventualelor picături de ulei de pe 

suprafețele exterioare datorită realizării neatente a 

operației. 

Fazele tehnologice descrise 

sunt valabile atât pentru 

muncitorii deservenți, în cazul 

în care aceștia execută 

completări de lubrifianți și 

gresări, cât și pentru lucrătorii 

specializați. In cazul 

organizării centralizate a 

acesteia. 
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 protejarea orificiilor de ungere. 

 înlăturarea tuturor cauzelor care conduc la pierderi 

de ulei prin scurgeri continue la îmbinări. 

 curățirea inventarului de ungere utilizat și așezarea 

lui la locul stabilit 

 completarea inventarului de ungere sau repararea 

acestuia în cazul deteriorării sau uzării lui. 

 urmărirea comportării în exploatare a utilajelor după 

lubrifiere 

 completarea stocului de lubrifianți pentru realizarea 

următoarei intervenții 

 realizarea altor operații specifice de lubrifiere 

 

Urmărirea și controlul realizării 

în bune condiții a operației se 

face de conducătorul structurii 

de mentenanță 

Normarea operației de lubrifiere  

 în cazul operațiilor executate de personalul 

deservent acestea se vor norma și se vor specifica 

în fișa tehnologică sau se va elibera dispoziție de 

lucru. 

 În cazul operațiilor executate de personalul de 

specialitate acesta vor avea fișe tehnologice 

normate individual 

Timpul trebuie evidențiat 

separat 

 

 

Timpul se normează pe 

fiecare operație 

Restricții impuse operației de lubrifiere  

 Utilizarea inventarului adecvat 

 Utilizarea lubrifianților specificați 

 Utilizarea cantităților indicate 

 Realizarea fazelor operațiilor 

 

Alte elemente specifice  

 

Sintetizarea operației de lubrifiere se poate face prin realizarea unei diagrame 

de tip Ishikawa (cauza-efect) în care sunt evidențiate răspunsurile la întrebările: 

 cine realizează operațiile de lubrifiere? 

 când se realizează operațiile de lubrifiere (frecvența)? 

 cu ce se realizează operațiile de lubrifiere (dotări specifice)? 

 ce remediază operațiile de lubrifiere? 

 cum remediază operațiile de lubrifiere? 

 ce remediază operațiile de lubrifiere? 
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Fig. 55. Diagrama “cauză-efect” pentru operația de lubrifiere
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1.3. Cercetări științifice și activități didactice în domeniul logisticii industriale 

cu accent pe logistica activităților de mentenanță 

 

Activitățile didactice în domeniul logisticii industriale au fost desfășurate ca 

suport pentru cursurile predate la nivelul licență, respectiv în domeniul logisticii 

activităților de mentenanță (logistica serviciilor și logistica de suport) la nivelul master. 

Au fost abordate subiecte specifice legate de activitățile componente ale sistemelor 

logistice: determinarea necesarului, manipularea și transportul (transferul spațial 

pentru materiile prime, materialele și piesele de schimb), așteptarea și depozitarea 

(transferul temporal), controlul, etc. 

Cercetările științifice în domeniul logisticii s-au axat pe particularizarea noțiunilor 

de logistică la domeniul industrial și pe detalierea acestora în cazul activităților de 

mentenanță.  

 

1.3.1. Asigurarea cu materii prime, materiale și piese de schimb a activităților de 

mentenanță 

 

 Determinarea necesarului de materiale este importantă pentru desfășurarea în 

bune condiții a activităților de mentenanță. Problema stabilirii necesarului de materii 

prime, materiale și piese de schimb pentru mentenanță constituie o activitate care 

influențează întreaga activitate a companiei. Subdimensionarea poate conduce la 

blocarea proceselor de mentenanță, implicit a celor de producție, iar 

supradimensionare poate duce la pierderi financiare importante. Dar, determinarea 

reală a necesarului este extrem de dificilă datorită unor factori, obiectivi și subiectivi, 

care acționează în procesul de producție, factori care depind de starea tehnică a 

utilajelor și instalațiilor de gama de fabricație a acestora etc. [51][52] 

În practică există două abordări prin care se stabilește necesarul de materiale 

pentru mentenanță și anume: 

 abordarea financiară; prin aceasta se stabilește pentru structura de mentenanță 

o valoare pentru fiecare activitate de mentenanță programată, existând de 

asemenea și un fond prevăzut pentru intervențiile accidentale. De regulă 

valorile reprezintă procente din valoarea de inventar a mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor. Această cale prezintă avantajul unui control financiar strict, dar 

în același timp există posibilitatea unor cheltuieli nejustificate a fondurilor; 

 abordarea integrată, prin care secțiile de producție care emit comanda de lucru 

către structurile de mentenanță se însărcinează cu asigurarea materiilor prime 

și materialele necesare. Metoda prezintă un control mai bun din punct de vedere 

financiar dar este dezavantajoasă din cauza creșterii gradului de birocrație a 

procesului. 
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Indiferent de calea aleasă pentru stabilirea necesarului de materii prime, 

materiale și piese de schimb pentru mentenanță este nevoie de metode de calcul și 

de parcurgerea unui traseu logic (fig. 56).  

 

 
 

Fig. 56. Schema logică de calcul a necesarului de aprovizionare 

 

Dintre cele mai folosite metode se pot enumera: 

 metoda directă de calcul, care are la bază planul de mentenanță preventivă, 

respectiv numărul de mașini și utilaje precum și numărul de acțiuni de 

mentenanță preconizate pe perioada de timp dorită (de regulă un an). Pentru 

fiecare acțiune de mentenanță sunt astfel cunoscute amploarea intervenției iar 
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normele de consum interne ale companiilor sau bazele de date oferă o statistică 

a materiilor prime, materialelor și pieselor necesare; 

 metoda de calcul prin analogie. Se folosește pentru utilaje noi sau pentru mașini 

unicat. Are la bază stabilirea unei analogii a acestor mașini noi sau unicat cu 

unele (cât mai apropiate ca performanțe, preț de achiziție, principiu de 

funcționare) urmând ulterior să se facă corelațiile de rigoare; 

 metoda de calcul pe baza grupei de utilaje sau mașini semnificative. Se 

folosește în cazul unei game mari de mașini și utilaje având același principiu de 

funcționare. Se stabilesc astfel consumuri medii care se indexează funcție de 

nivelul mașinii (se majorează sau se micșorează); 

 

1.3.2. Calculul normelor de consum în mentenanță 

 

Pentru calculul normelor de consum în mentenanță trebuie inițial stabilită 

componentele acestor consumuri. În caz general acestea sunt: 

 consumul net sau util (Cu) care reprezintă cantitatea de materii prime, 

materiale, combustibil, carburanți, lubrifianți și a tuturor formelor de energie 

prevăzute a se consuma de o mașină, utilaj sau echipament pentru 

realizarea activităților de mentenanță (planificate sau accidentale). În 

această categorie intră anumite piese de schimb (consumabile); 

 pierderile tehnologice (Pt) sunt pierderi de reglaj, încercări, probe de 

laborator etc.; 

 pierderile netehnologice (Pn) - reprezintă o componentă a normei de 

consum care trebuie să fie cât mai mică. La structurile de mentenanță 

asemenea pierderi netehnologice sunt la energie electrică, termică, abur, 

apă, lubrifianți, carburanți, lichide de răcire etc.;  

 

Suma acestor componente reprezintă cantitatea necesară pentru 

aprovizionare, cantitate care poate fi diminuată cu eventualele economii sau 

recuperări. Aceste componente pot fi calculate prin următoarele metode: 

 metoda statistică, potrivit căreia normele de consum în mentenanță pentru 

perioada de timp dorită se elaborează pe baza datelor statistice din 

perioada precedentă, la care se aplică un anumit procent de actualizare 

stabilit pe baza analizei consumurilor specifice realizate. 

 metoda experimentală are la bază experiențele de laborator, a 

măsurătorilor, a determinărilor practice. Este o metodă precisă și se 

folosește curent în activitățile de mentenanță. 

 metoda analitică analizează condițiile concrete în care se desfășoară 

activitatea, mediul de lucru, posibilitățile reale, precum și principalii factori 

tehnici, economici și sociali care influențează mărimea consumurilor de 
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materiale, carburanți, lubrifianți, aer și abur tehnologic, energie electrică, 

termică etc. Conținutul acestei metode de normare este relevat de etapele 

analizei și problemele care le rezolvă: 

o analiza principalilor factori de acțiune asupra consumului; 

o nominalizarea cauzelor care determină consumuri mari; 

o stabilirea pierderilor față de consumul normal; 

o studierea rezultatelor pozitive înregistrate pe linia economisirii 

resurselor din activitatea de mentenanță; 

o elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea folosirii resurselor 

materiale și estimarea economiilor posibile de obținut în urma 

măsurilor preconizate; 

o stabilirea propriu-zisă a normelor de consum cu fundamentarea 

tehnico-economică, vizând asigurarea unei eficiente economice. 

 

1.3.3. Calculul și optimizarea stocurilor de mentenanță 

 

 Ca o condiție sine qua non a procesului de producție este funcționarea la 

parametrii nominali a mașinilor, utilajelor și echipamentelor. Pentru aceasta mașinile 

și utilajele au nevoie de energie electrică, termică, abur tehnologic, aer (după caz), 

lubrifianți, materiale pentru piese de schimb, recondiționări și realizarea planurilor de 

mentenanță planificate. Pentru realizarea acțiunilor de mentenanță trebuie să existe în 

stocuri special constituite. Acestea se exprimă: 

 în mărime absolută și unități fizice naturale (bucăți, tone, m3, m2, litri, kg 

etc.). Cunoașterea dimensiunii stocurilor în mărimea lor absolută este 

necesară pentru planificarea și organizarea activităților de aprovizionare, 

depozitare, transport sau altfel spus pentru realizarea activităților de suport 

logistic; 

 în mărime relativă, adică în "zile", acest mod de exprimare arată că pentru 

o perioadă de timp un anumit stoc asigură continuitatea procesului de 

mentenanță. Mărimea relativă a stocului Sr se obține astfel: 

 

a
r

mz

S
S

C
      (1.46) 

 

unde: 

 Sa este mărimea absolută a stocurilor; 

 Cmz - consumul mediu zilnic. 

 în mărime valorică, care se stabilește prin înmulțirea mărimii absolute cu 

prețul de piață. Determinarea în expresie bănească este necesară mai 

ales la calculele de eficiență economică, la stabilirea vitezei de rotație a 
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fondurilor. De asemenea expresiile financiare a acestor stocuri sunt 

extrem de utile în analizele economice ale companiei. 

În ceea ce privește tipurile de stocuri utilizate în activitatea de mentenanță, 

acestea se pot găsi sub trei forme, fiecare având o anumită formă de calcul. 

 Stocul curent (Sc) reprezintă cantitatea de materiale necesară continuității 

activităților de mentenanță, dintre două aprovizionări consecutive. Volumul 

acestui stoc este condiționat de consumul mediu zilnic și de durata medie în zile 

dintre livrările furnizorilor. Normarea acestui tip de stoc se face cu ajutorul 

relației: 

 

c mzS C i       (1.47) 

 

unde: 

 Cmz este consumul mediu zilnic;. 

 i – numărul de zile dintre două aprovizionări consecutive. 

 Stocul de siguranță (Ssg) reprezintă cantitățile destinate asigurării continuității 

activității de mentenanță în cazul unei rupturi de stoc curent. Acest tip de stoc 

nu variază în timp și este calculat astfel încât să mențină activitățile de 

mentenanță un timp egal cu timpul total de aprovizionare din momentul lansării 

comenzii de aprovizionare. Se determină cu ajutorul relației: 

 

1 2 3

sg mz t

t

S C T

T t t t

 

  
     (1.48) 

 

unde: 

 Tt este timpul total de aprovizionare din momentul lansării 

comenzii, în zile; 

 t1 - timpul necesar aspectelor comerciale; 

 t2 - durata transportului furnizor-beneficiar; 

 t3 - timpul de încărcare-descărcare-manipulare şi aprovizionare a 

locului de muncă. 

 Stocul de pregătire sau de condiționare (Sp) se constituie în condiții speciale 

când materialele necesită un timp de maturare (în general piesele turnate cum 

ar fi batiurile), uscare material lemnos, revenire naturală la o anumită stare etc. 

Se determină conform relației: 

 

p c mz p cS C T        (1.49) 

 

unde Tp-c reprezintă timpul de pregătire-condiționare plus timpii netehnologici (în zile). 
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Problema principală în momentul constituirii stocurilor este aceea de optimizare 

economică. Altfel spus de găsire a unei dimensiuni optime astfel încât costurile 

stocurilor să fie în directă corelație cu activitatea de mentenanță. 

Principalele categorii de costuri generate de stocuri sunt: 

 costul de achiziționare a materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb 

pentru mentenanță; 

 costul de menținere a stocurilor; 

 costul rupturilor de stoc.  

 

Legătura între cele trei tipuri de costuri este reprezentată în fig. 57.  

 
Fig. 57. Variația costurilor generate de stocuri 

 

Costurile de achiziționare sunt cele generate de emiterea și onorarea 

comenzilor, în vederea creării sau completării stocurilor de mentenanță. 

Componentele acestei categorii de costuri sunt următoarele: 

 costul selecției vânzătorului și negocierii; 

 costul transportului comenzii (în cazul în care cheltuielile de transport nu 

sunt incluse în prețul materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb 

pentru mentenanță); 

  costurile de recepție și de manipulare a materialelor la punctul de primire 

a produselor. 

 

Costurile de menținere a stocurilor sunt determinate de păstrarea materiilor 

prime și materialelor o anumită perioadă, până în momentul solicitării lor de către 

structurile de mentenanță pentru realizarea activităților de mentenanță preventivă și 
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corectivă. Aceste costuri sunt relativ proporționale cu volumul mediu de materii prime 

și materiale deținute în stoc. Principalele componente ale costurilor de menținere a 

stocurilor sunt următoarele: 

 costurile financiare. Se refera la costul capitalului investit în stocuri. 

Stabilirea costurilor financiare ia în considerare rata dobânzii și costul de 

oportunitate. Determinarea exactă a costurilor financiare are un caracter 

relativ subiectiv. Unele companii utilizează costul mediu al capitalului, 

altele folosesc rata de rentabilitate a activităților de mentenanță pe care 

și-au propus să o realizeze. 

 costurile de depozitare. Sunt determinate de păstrarea materiilor prime 

și materialelor în spații de depozitare private sau publice. În cazul 

închirierii de spații în depozite publice, tarifele de stocare se percep, de 

regulă, în funcție de suprafața folosită (în m2) sau volumul de depozitare 

(în m3) utilizat, pe lună. În situația unui depozit propriu, costurile de 

depozitare pentru un anumit produs, se calculează prin repartizarea 

costurilor de exploatare legate de spațiul de depozitare, în funcție de 

cantitatea menținută în stoc. Costurile de exploatare se compun din 

costul energiei electrice și termice, amortizarea clădirii depozitului și 

echipamentelor folosite etc. 

 costurile de asigurare. Protecția contra riscurilor datorate incendiului, 

furtunii sau furtului implică plata unor costuri de asigurare. Mărimea lor 

depinde de dimensiunile și valoarea stocului de care dispune compania.  

 costul deteriorării și uzurii mărfurilor. Pe parcursul păstrării în spațiile de 

depozitare, mărfurile se pot deteriora fizic sau uza moral, devenind 

neutilizabile.  

 

Costurile datorate rupturilor de stoc sunt o categorie distinctă a costurilor 

generate de stocuri. Sunt determinate de absența produselor din stoc, în momentul 

solicitării lor în timpul acțiunilor de mentenanță. Unele costuri din această categorie pot 

fi cuantificate cu ușurință, în timp ce altele nu pot fi măsurate cu acuratețe. 

Componentele principale sunt următoarele: 

 costul acțiunii de mentenanță eșuate. Secția de producție confruntată cu 

o ruptură de stoc la nivelul atelierului de mentenanță poate decide să 

anuleze comanda și să o transmită către o unitate service, în loc să o 

amâne până în momentul în care produsul dorit devine disponibil. Costul 

pe care îl generează pentru atelierul de mentenanță absenta produselor 

este pierderea profitului pe care ar fi putut să îl obțină în condițiile 

efectuării tranzacției. 
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 costul pierderii încrederii în structurile de mentenanță. Efectul comenzilor 

neonorate datorită rupturilor de stoc poate fi reorientarea parțială sau 

totală a secțiilor de producție către alte ateliere de mentenanță.  

 

Politica referitoare la stocurile materiilor prime, materialelor și pieselor de 

schimb pentru mentenanță trebuie să fie definită în funcție de costurile 

corespunzătoare diverselor niveluri de asigurare a mentenanței mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor, respectiv de gradul de disponibilitate care se dorește să existe în 

compania respectivă. Interdependențele dintre cele trei categorii de costuri generate 

de stocuri (costurile de achiziționare, costurile de menținere şi costurile rupturitor de 

stoc) impun minimizarea costului total asociat obținerii nivelului țintă de servire, în locul 

minimizării costurilor din fiecare categorie. 

Optimizarea stocurilor prin costuri are în vedere determinarea unei astfel de 

strategii, încât cheltuielile prilejuite de procesul stocajului să fie minime în condițiile 

acoperirii tuturor solicitărilor de materii prime și materiale de mentenanță. În acest 

context, deciziile privitoare la politica de gestionare a stocurilor trebuie să aibă în 

vedere influența acestora asupra dimensiunilor și structurii costurilor pe care le 

antrenează, o politică coerentă de gestiune a stocurilor conducând în mod automat la 

reducerea cheltuielilor cu stocajul materiilor prime și materialelor. Atingerea 

obiectivului de minimizare a cheltuielilor aferente stocurilor se va realiza prin 

soluționarea următoarelor probleme: 

 La ce intervale de timp se realizează aprovizionarea?; 

 Cantitatea necesară? 

 Calitatea necesară? 

 Tipodimensiunile necesare? 

 

Astfel, o frecvență mare de aprovizionare presupune costuri ridicate legate de 

formularea și realizarea comenzilor, în timp ce o aprovizionare rară înseamnă stocuri 

mari, care, la rândul lor, antrenează cheltuieli suplimentare cu păstrarea acestora. 

Dacă vor exista cazuri în care nici una din aceste doua soluții nu generează costuri 

suplimentare, atunci fiecare dintre ele poate fi luată drept frecvență optimă de 

aprovizionare, eliminându-se problema frecvenței de aprovizionare. 

În ceea ce privește cantitatea, calitatea și variația tipodimensiunilor cu care 

urmează să se facă aprovizionarea, vor interveni alte două costuri, cu tendințe diferite. 

Astfel, aprovizionarea cu o cantitate foarte mare sau foarte mică, antrenează, fiecare 

în parte, costuri suplimentare legate de un stoc foarte mare (cheltuieli cu păstrarea 

acesteia), respectiv foarte mic (cheltuieli suplimentare cu aprovizionări repetate).  

Ca o concluzie generală, rezultă ca optimizarea stocurilor presupune, 

determinarea și măsurarea stocurilor în vederea minimizării costului total și nu a unuia 

sau altuia dintre costurile parțiale implicate.  
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Determinarea mărimii lotului și a frecvenței optime de aprovizionare presupune 

deci identificarea și evaluarea celor două costuri - costul de păstrare (menținere) a 

stocului în depozit și costul de aprovizionare (costul de lansare a comenzii). 

Formula de calcul a mărimii optime a lotului de aprovizionare Q și implicit a 

frecvenței optime corespunzătoare costului total minim cel mai frecvent folosită este 

cea propusă de către RH. Wilson [52], respectiv: 

 

a

s

Z d C
Q

C

 
      (1.50) 

 

unde Q este mărimea optimă a lotului de aprovizionat, 

 Z – numărul de intervale; 

 d - consumul atelierului de mentenanță pe o perioadă data realizată într-un 

interval specificat; 

 Ca - costul de aprovizionare; 

  Cs - costul de păstrare în stoc. 

 

Formula permite stabilirea punctului în care cele doua costuri antagonice, care 

variază o dată cu cantitatea cu care se face aprovizionarea și cu frecvența de 

aprovizionare, sunt în echilibru. 

Teoretic asemenea stocuri se pot determina plecând de la datele evidenței 

contabile, în practică însă intervenind și alți factori care influențează deciziile finale (un 

exemplu fiind gradul de criticitate în fluxul de producție al echipamentelor cărora le 

sunt destinate materiile prime și materialele de mentenanță). 

O altă metodă folosită este metoda Osipovici [52] care vizează optimizarea 

intervalului dintre două livrări, pe baza relației: 

 

B
K

a T



     (1.51) 

unde: 

 K  reprezintă intervalul dintre două livrări; 

 B - cheltuielile de transport (tur-retur); 

 a - consumul pe o anumită perioadă, în zile; 

 T - cheltuieli de stocare. 

 

Pentru produsele la care costul transportului, depozitare, livrare etc. depășește 

50% din cheltuielile totale de aprovizionare, se aplică următoarea formulă de 

optimizare a lotului de aprovizionat: 
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tD T q S
Q

t

  
     (1.52) 

Unde 

 Q este lotul optim de livrare; 

 D -  distanța în km față de furnizor; 

 Tt – timpul de satisfacere a comenzii, în zile; 

 q - mărimea comenzii; 

 S - perioada planificată în zile; 

 t - intervalul dintre livrări, în zile. 

 

Metoda comparării și minimizării costurilor. După această metodă stocul curent 

optim corespunde nivelului celui mai scăzut al cheltuielilor totale de aprovizionare, 

luate în calcul conform următoarei structuri:, 

 cheltuieli de transport pe tona de combustibil, lubrifiant etc.; 

 cheltuieli pentru depozitare, gestiune per tonă pe zi; 

 cheltuieli pentru primire recepție, conservare și dobânzi raportate la tona 

pe zi material depozitat. 

 

Etapa următoare optimizării stocurilor de materii prime și materiale de 

mentenanță este aceea a urmăririi acestor stocuri. Și de această dată există câteva 

metode recomandate: 

 metoda "mini-max" urmărește mișcarea stocurilor pe fiecare tip de material, 

având ca momente principale: 

o stabilirea pe fișa fiecărui material a limitelor maxime și minime ale 

stocului; 

o atenționarea de către depozitul destinat materialelor de mentenanță, a 

depășirii normelor de stoc sau a atingerii nivelului normei stocului minim, 

către serviciul de aprovizionare; 

o acționarea operativă, prin serviciul aprovizionare în vederea normalizării 

situației existente. 

 metoda "ABC"(sau Pareto) comportă analiza stocurilor sub două aspecte, 

valoric și cantitativ și gruparea lor în trei categorii: 

o materiale cu consum mare, valoare mică, dar restricționate cantitativ 

(consum de gaze, energie electrică etc.). Acestea se urmăresc zilnic și 

fac parte din grupa A. 

o materiale cu consum și valoare medie, restricționate cantitativ și valoric 

(materiale de lubrifiere, energie termică, abur și aer tehnologic etc.). 

Acestea se urmăresc zilnic sau periodic și fac parte din grupa B; 
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o materiale cu consum redus și valoare mare, restricționate cantitativ 

(metale, piese de schimb). Acestea se urmăresc lunar și fac parte din 

grupa C. 

 

Și de această dată a fost construită, în Excel, o aplicație pentru această analiză. 

(figura 58) 

 

 
 

Fig. 58. Aplicație Excel pentru analiza stocurilor utilizând metoda Pareto 

 

1.3.4. Asigurarea cu piese de schimb 

 

 Asigurarea cu piese de schimb reprezintă o componentă deosebit de importantă 

a procesului de aprovizionare a activităților de mentenanță. Această componentă are 

o serie de particularități care impun tratarea separată. Dintre aceste particularități se 

menționează, în primul rând, posibilitatea asigurării prin producție proprie a pieselor 
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de schimb, urmată de altele precum viteza diferită de uzare, posibilitatea 

recondiționărilor, etc. [89][92] 

Piesele de schimb necesare în activitatea de mentenanță se determină 

individual pentru fiecare tip de utilaj în parte. Determinarea poate fi făcută de 

producătorul utilajului și poate fi regăsită în cartea tehnică a mașinii sau, în cele mai 

multe cazuri, se face de către atelierul de mentenanță pe baza calculelor teoretice sau 

statistice.  

Din punct de vedere strict formal piesele de schimb pot fi împărțite în două mari 

categorii: 

 piese de rezervă care se găsesc în depozitul central la nivel de companie și de 

unde se utilizează după nevoie. Stocul se completează continuu pe principiul 

stocului "mini-max". De regulă pentru piesele de rezervă tehnologiile de 

fabricație sunt mai pretențioase, durează mai mult și nu de puține ori este nevoie 

de perioade de condiționare. 

 piesele de înlocuire sunt piese care se produc când se cere acest lucru. Sunt 

gestionate de magaziile de piese schimb din fiecare structură de mentenanță. 

Sunt caracterizate prin simplitate. 

 

Indiferent de categorie piesele de schimb se fac după desene de execuție. 

Aceste desene sunt cele din cartea mașinii sau sunt realizate de proiectantul structurii 

de mentenanță. 

Asigurarea cu piese de schimb presupune: 

 crearea unui compartiment, în cadrul structurii de mentenanță, sau 

nominalizarea unei persoane, care să răspundă de întreaga politică de piese 

de schimb, la nivelul companiei, adică, proiectare, planificare, urmărire a 

execuției (interne sau colaborare), introducerea în magazie, gestionarea și 

conservarea acestora; 

 crearea unei formații de lucru și dotarea acesteia cu mașinile și echipamentele 

necesare, care să execute piesele de schimb (conlucrând când este cazul, cu 

secțiile de producție); 

 crearea unei baze de date cuprinzând documentațiile pentru piesele de schimb, 

proiecte de mecanizare și automatizare și documentații privind acțiunile de 

mentenanța; 

 crearea unei structuri care să asigure depozitarea corespunzătoare a pieselor 

de schimb. 
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Realizarea activității de asigurare cu piese de schimb presupune etapizarea 

acțiunilor (tabelul 6) și îndeplinirea lor. 

Tab. 6 

Etapele activității de realizare a pieselor de schimb 

Etapa  Acțiuni 

Nominalizarea pieselor cu 

uzură rapidă, medie și lentă 

pentru mașinile din dotare și 

calcularea numărului de piese 

necesare pe intervale de timp. 

 analizarea cărților tehnice ale mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor; 

 analizarea statisticilor și a registrului de căderi; 

 minimalizarea consumurilor și calculul necesarelor; 

Realizarea documentației 

pieselor de schimb 

 întocmirea de documentații tehnice (schițe, desene); 

 întocmirea de documentații tehnologice pentru execuție 

(fișe tehnologice, bonuri de materiale, etc.); 

Planificarea anuală a pieselor 

de schimb în funcție de 

resurse, corelată cu cerințele 

 analizarea cărților tehnice ale mașinilor și corelarea 

realizărilor pieselor de schimb cu planul de reparații; 

 întocmirea diagramei Gantt pentru comenzi; 

 întocmirea planului anual în funcție de resurse 

(capacități, depozite, forță de muncă, materiale); 

 întocmirea planului de colaborări; 

Programarea și lansarea în 

fabricație a pieselor de schimb 

 întocmirea de programe de realizare a pieselor de schimb 

pe trimestre și luni; 

 programarea pieselor de schimb de excepție (piesele 

urgente); 

 reintegrarea în program a restanțelor; 

 întocmirea documentației de lansare a pieselor de 

schimb (comandă, fișă, bonuri); 

Realizarea pieselor de schimb  aprovizionarea cu materii prime și materiale, 

aprovizionarea cu piese turnate, forjate etc.; 

 urmărirea execuției și controlul calității; 

 urmărirea colaborărilor din afara companiei; 

Predarea, depozitarea și 

conservarea pieselor de 

schimb. Evidența stocurilor și 

organizarea internă. 

 predarea cu notă de predare a pieselor de schimb; 

 depozitarea pieselor de schimb conform indicațiilor 

tehnice; 

 eliberarea din depozite a pieselor solicitate de 

intervențiile de mentenanță; 

Recuperarea, recondiționarea 

și refolosirea pieselor uzate 

 recuperarea pieselor uzate 

 recondiționarea pieselor uzate 

 refolosirea pieselor recondiționate ca piese de schimb. 

 

Prima etapă este una dintre cele mai complicate deoarece înlocuirea unei piese 

înainte de a ajunge la valoarea uzurii maxime produce pierderi materiale, deoarece nu 

este folosită la întreaga capacitate de lucru a piesei și deci crește consumul de piese 
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de schimb. Înlocuirea piesei după limita de uzură a acesteia poate provoca o avarie, 

creșterea consumului de energie sau combustibil, înlăturarea posibilităților de 

recondiționare a piesei, nerespectarea cerințelor calitative a lucrării, ceea ce determină 

pierderi de producție a căror valoare este mai mare decât valoarea piesei neînlocuite.  

Cu cât numărul pieselor de schimb ce se vor înlocui este mai mare (piesele vor avea 

durabilități diferite) cu atât mai mare este probabilitatea creșterii timpului de staționare 

și micșorare a coeficientului de siguranță al utilajului. 

De asemenea, programul de fabricație al pieselor de schimb trebuie corelat cu 

programul înlocuirii lor, pentru a evita staționarea îndelungată în magazie a pieselor, 

și a nu influența negativ programul de mentenanță preventivă care asigură siguranță 

în exploatarea utilajului.  

În situația în care, din considerente funcționale, piesele admit uzuri maxime 

diferite (jocuri funcționale diferite), se obțin momente de înlocuire ce se succed cu o 

frecvență variabilă. Se poate ajunge astfel la situația ca cele trei piese să se 

înlocuiască în același moment dacă se alege corect: materialul piesei, tratamentul 

termic aplicat, modul de prelucrare, precizia dimensională și calitatea suprafețelor în 

funcție de intensitatea solicitărilor mecanice și termice la care este supus în funcționare 

orice utilaj.  

Înlocuirea piesă cu piesă a organelor de mașini, pe măsura uzării lor, este 

neeconomică, necesitând și un număr foarte mare de opriri, ceea ce conduce și la 

obținerea unui indice scăzut de disponibilitate a mașinii respective. De aceea, este mai 

economic să fie înlocuite anumite piese, înaintea uzurii lor depline, grupându-le 

corespunzător, ceea ce contribuie la micșorarea timpilor de imobilizare a utilajului în 

reparații. 

 Și de această dată sintetizarea activității de stabilirea a necesarului de piese de 

schimb poate fi ilustrată cu ajutorul unei scheme logice. (fig. 59). 
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Fig. 59. Schema logică pentru determinarea necesarului de piese de schimb 

 

1.3.5. Depozitarea pieselor de schimb 

 

Fiecare companie trebuie să aibă organizat un depozit central de piese de 

schimb, sau cel puțin o secțiune în cadrul depozitelor sale centrale și în cadrul 

structurilor de mentenanță magazii de piese de schimb. 

În depozitele centrale se depozitează piesele de rezervă comune mai multor 

mașini, utilaje și echipamente, iar în magaziile structurilor de mentenanță piesele 

unicat. Piesele de schimb grele și voluminoase se păstrează lângă utilaje. 

Depozitele și magaziile trebuie să fie fără umiditate, curate, cu lumină suficientă, 

fără praf sau alte impurități, dotate cu rafturi și stelaje pe măsura pieselor. În rafturi 

toate piesele vor fi așezate pe grupe de utilaje, etichetate, iar cele mai grele așezate 



 

95  

FIABILITATE, MENTENANȚĂ ȘI LOGISTICĂ IN INGINERIE 

Dr. Ing. Nicolae Stelian UNGUREANU 

în partea inferioară. Toate vor avea fișe de magazie. Nu se conservă piese uzate sau 

degradate. 

Introducerea , respectiv eliberarea pieselor de schimb trebuie făcută centralizat. 

Astfel introducerea în magazie a pieselor de schimb se face numai cu notă de predare 

pentru care se deschide fișă de magazie - în cazul că nu există - iar eliberarea din 

magazie se face pe bon și după caz și prezentarea piesei uzate. 

In tabelul 7. sunt prezentate obiectivele principale și modul de îndeplinire al 

acestora pentru organizarea rațională a depozitelor destinate activităților de 

mentenanță. 

Tab. 7 

Obiective principale în organizarea depozitelor de piese de schimb  

Obiective Mijloace de realizare 

Asigurarea unei distribuiri 

rapide a pieselor de 

schimb și materialelor 

specifice mentenanței 

 Aplicarea unui plan rațional de aranjare a pieselor de schimb și 

materialelor specifice aflate în depozit. 

 Folosirea unor mijloace de depozitare adecvate. 

 Utilizarea de mijloace moderne pentru ridicare și transport. 

 Simplificarea documentației de eliberare din depozite. 

Asigurarea unui cost minim 

de depozitare. 

 Utilizarea rațională a suprafețelor şi volumului disponibile. 

 Folosirea utilajelor de manipulare și stocare. 

 Optimizarea stocurilor. 

 Întreținerea corespunzătoare a depozitelor și a instalațiilor 

aferente. 

 Folosirea unui personal adecvat gestiunii lor. 

Conservarea materialelor 

depozitate în conformitate 

cu cerințele impuse. 

 Protejarea pieselor de schimb, ungerea și conservarea conform 

cerințelor. 

Inventariere rapidă a 

pieselor de schimb și 

materialelor specifice. 

 Amplasarea rațională a pieselor de schimb în funcție de tipo-

dimensiuni, solicitări etc. 

 Utilizarea mijloacelor moderne de depozitare. 

 Accesibilitate directă la materialele depozitate. 

Modificarea rapida a 

organizării interioare a 

depozitelor. 

 Folosirea de rafturi adecvate, mobile și ușor de manevrat. 

 Utilizarea unor metode de organizare tip, specifice 

tipodimensiunilor de piese depozitate 

 

1.3.6. Recuperarea, recondiționarea și refolosirea pieselor uzate 

 

Recuperarea pieselor uzate începe de la demontarea mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor care trebuie să se facă după o anumită tehnologie pentru a nu 

deteriora piesele, apoi continuă cu degresarea și spălarea acestora.  

Piesele care vizual prezintă garanții de refolosire sunt măsurate și încadrate in una din 

următoarele categorii: 

 piese bune de utilizat în forma respectivă; 
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 piese bune de utilizat prin recondiționări; 

 piese inutilizabile din cauza unei uzuri excesive sau deteriorări 

ireparabile. 

 

Piesele bune se re-introduc în fluxul de circulație a pieselor de schimb, cu 

respectarea regulilor interne de inventariere și control. 

Piesele uzate dar care se pot recondiționa sunt preluate de muncitorii însărcinați 

cu activitățile de recondiționare, din cadrul structurii de mentenanță, unde după o 

anumită tehnologie, cu anumite utilaje, AMC-uri și SDV-uri se readuc la dimensiunile 

și formele cerute prin documentația tehnică sau piesele de montaj. Se verifică 

parametrii sau dimensiunile și apoi se reintroduc în fluxul de circulație al pieselor de 

schimb. 

Recondiționarea impune pe lângă cele de mai sus și aplicarea de tehnologii 

specifice de recondiționare: clasice (lipire, sudură, înlocuire parțială) sau speciale 

(încărcare cu plasmă etc.) și apoi prelucrare, măsurare și probe. Refolosirea pieselor 

recondiționate impune evidenta acestora, organizarea și păstrarea în condiții bune 

pentru a fi utilizate când este nevoie. 

În figura 60 se prezintă schema logică de desfășurare a procesului de 

recuperare, recondiționare și refolosire a pieselor. Pentru efectuarea lucrărilor de 

recondiționare este nevoie și de organizarea activităților conexe acesteia și care 

începe cu estimări ale planului de recondiționări, aprovizionare cu materii prime și 

materiale, elaborarea documentațiilor, programare, etc. așa cum se prezintă în 

schema logică de organizare din figura 61. 

Un aspect important al activității de recondiționare este cel financiar. Pentru 

stabilirea valorii activității de recondiționare se pornește de la: 

 inventarierea pieselor cu uzură rapidă (sub un an) de la mașinile din dotare; 

 stabilirea utilajelor ce se casează și care se dezmembrează; 

 estimarea recondiționărilor ce au caracter accidental, sunt unicate sau se 

uzează lent; 

 estimarea manoperei totale de recondiționare a pieselor, adică: 

 număr de tipuri de mașini înmulțit cu numărul acestora din fiecare tip și 

înmulțit cu numărul de piese din fiecare mașină ce se recondiționează; 

 estimarea valorică a recondiționărilor cu forțe proprii; 

 estimarea valorică a colaborărilor. 

 

În funcție de aceste elemente, pe tipuri de utilaje, se stabilesc: 

 manopera totală ce servește ulterior la stabilirea numărului de muncitori 

necesari; 

 estimarea valorică a planului de recondiționare. 

 



 

97  

FIABILITATE, MENTENANȚĂ ȘI LOGISTICĂ IN INGINERIE 

Dr. Ing. Nicolae Stelian UNGUREANU 

 

 
 

Fig. 60. Schema logică de desfășurare a procesului de recuperare, recondiționare și 

refolosire a pieselor 

 



 

98 

FIABILITATE, MENTENANȚĂ ȘI LOGISTICĂ IN INGINERIE 

Teză de abilitare 

 

 
Fig. 61. Schema logică de organizare a activității de recondiționare 
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1.4. Preocupări științifice în domeniul inovării și transferului tehnologic 

 

Preocupările științifice în domeniul inovării și transferului tehnologic au fost 

concentrate pe identificarea modului în care acestea influențează activitățile de 

mentenanță, plecând de la idee ca în mentenanță inovarea și transferul tehnologic 

trebuie să se manifeste mai pregnant decât în alte domenii datorită unui principiu 

enunțat anterior: transformarea mentenanței din o activitate generatoare de pierderi în 

o activitate care să conducă la creșterea competitivității companiei. 

În literatura de specialitate este enunțat în numeroase lucrări 

[5][21][27][34][35][43] faptul că la nivelul întreprinderilor industriale una dintre cele mai 

importante modalități de creștere sau menținere a competitivității o constituie 

dezvoltarea si introducerea pe piața de produse noi sau de îmbunătățire a celor 

existente. 

Conform definiției date de Kotler: “Un produs este orice lucru oferit pe piața, în 

scopul captării interesului, al achiziționării, utilizării sau consumului și care poate 

satisface o nevoie sau o dorința, el include obiecte fizice (tangibile), servicii, persoane, 

locuri, organizații sau idei”. [38][39] Analiza acestei definiții arată strânsa legătură între 

mentenanță și produs. Astfel se poate interpreta ca produs orice tehnologie, 

metodologie, instrucțiune, sculă, dispozitiv, aparat oferit pe piață (firmelor specializate 

în service, întreprinderilor industriale cu activitate de mentenanță proprie, etc.), în 

scopul captării interesului, al achiziționării, utilizării și care poate satisface o nevoie sau 

o dorință legată de întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și echipamentelor. 

Produsul este văzut și în acest caz ca o oferta multidimensionala, ca un amestec de 

atribute tangibile si intangibile care pot fi structurate pe trei nivele (figura 59): 

 
 

Fig. 62. Componentele produsului  
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 produsul de baza care reprezintă serviciile sau avantajele principale pe care 

le caută cumpărătorul când achiziționează produsul de mentenanță (daca 

clientul nu percepe utilitatea lui practic produsul nu exista pentru acesta); 

 produsul real aflat în jurul produsului de baza care conține funcții 

suplimentare, nesolicitate de client. De asemenea produsul real combină 

trăsături cum sunt: 

 calitatea; 

 caracteristicile tehnico - economice; 

 marca; 

 ambalajul; 

 produsul total care adaugă produsului real o serie de caracteristici intangibile 

care sporesc atractivitatea si utilitatea produsului (garanție, schimbarea 

produselor defecte, service gratuit, creditul, livrarea la domiciliu, o imagine 

de marca etc.). 

 

Legătura dintre mentenanță și produs se face în special la nivelul produsului 

total, dar prin evidențierea ca trăsătură distinctă a calității la nivelul produsului real se 

regăsește această legătură și aici. Aplicarea inovării și transferului tehnologic la aceste 

nivele cresc atractivitatea pentru clienți prin creșterea calității activității de service, 

scăderea timpilor de service, etc. 

Caracteristicile intangibile pot fi decisive în alegerea unui produs. În condițiile 

unei standardizări accentuate a produselor, a uniformizării ofertelor, consumatorii își 

bazează, din ce în ce mai mult, opțiunile pe elementele de ordin intangibil care însoțesc 

produsul real, lucru de natură să sporească eforturile îndreptate spre inovare, 

creativitatea manifestată în acest domeniu fiind vitala în surclasarea concurenței. 

Astfel, concurența se manifestă începând de la ambalajul produselor, serviciile 

conexe furnizate, publicitate, până la consilierea clienților, finanțare, livrare, 

depozitare. Un loc important în această enumerare îl ocupă activitățile de întreținere și 

de reparare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor. În limbajul curent de marketing 

toate sunt înglobate în noțiunea de „service complet”.  

Prin urmare, datorită complexității sale, produsul trebuie privit sub aspect tehnic 

(conform opticii inginerului din cercetare, producție și service), psihologic și sociologic 

(aspecte legate de moda, tradiții, comportamente, prejudecăți etc.) si economic (din 

punct de vedere al costului, prețului, rentabilității, utilității etc.), fiecare aspect având o 

anumită pondere în luarea unei decizii. 

Caracterizarea modernă a  unui produs include performanțe de natură tehnică, 

mai precis performanțe de concepție și de execuție precum performanțe de 

disponibilitate (cum sunt soluția constructivă, natura și structura materialelor, precizia 

și siguranța în funcționare, caracteristicile ergonomice), performanțe economice (care 

se referă la consumurile specifice, indicatorii de utilizare intensivă, gradul de 
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automatizare, cheltuieli de întreținere și reparare), precum și alte performanțe 

(utilitatea produsului și efectele asupra mediului înconjurător, psiho-senzoriale și 

estetice, finisarea, concordanța cu moda, confortul în exploatare etc.) (figura 63). 

 

 
 

Fig. 63. Caracteristicile produsului 

 

Pentru a analiza corespunzător modul în care inovarea și transferul tehnologic 

influențează activitățile de mentenanță este nevoie de o clasificare a produselor, de și 

pentru mentenanță. Un prim criteriu ar fi acela al destinației acestora: 

 bunuri de consum (destinate satisfacerii nevoilor personale si familiale ale 

cumpărătorilor); 

 bunuri industriale (cumpărate pentru a fi folosite în activitățile firmei cum sunt 

materiile prime, materialele și componentele, utilajele și echipamentele de 

producție, piesele de schimb, mașinile și echipamentele destinate întreținerii 

și reparării, furniturile și serviciile). 

 

Această clasificare este utilă având în vedere că între cele două categorii de 

produse există o serie de diferențe notabile în ceea ce privește specificitatea pieței 

(dictată de natura și comportamentul consumatorilor), modul de manifestare a cererii, 

posibilitățile de previziune a acesteia, modalități de promovare, distribuție, dar și politici 

de preț. 

La nivelul producătorilor este util criteriul de clasificare a produselor din punct 

de vedere al importanței si profitabilității lor: 
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 produse leader apărute ca urmare a procesului inovațional, care aduc 

succese financiare și renume firmelor care le lansează și comercializează 

pe piață; 

 produse „locomotivă”, de multe ori leader, care datorită unor atuuri 

particulare duc în „spate” celelalte produse ale întreprinderii; 

 produse tactice cu ajutorul cărora întreprinderea completează gama de 

produse oferite pe piață pentru a determina fidelizarea și chiar dependența 

cumpărătorilor de produsele lor; 

 produse de apel sunt, de regulă, cele cu prețuri scăzute sau de serie mică 

care servesc ca element de chemare pentru alte produse ale întreprinderii.  

 

Un alt criteriu important este gradul de noutate. Astfel Leduc [41] face o 

clasificare a produselor după gradul lor de noutate, grupându-le în opt categorii:  

 produse noi care creează nevoi inexistente anterior; 

 produse noi pentru nevoi existente; 

 produse ameliorate ce satisfac mai bine nevoia existentă; 

 produse în variante noi, specifice unor segmente noi de consumatori; 

 utilizări noi pentru produsele existente; 

 un nou ambalaj pentru produs; 

 noua formă de distribuție pentru produsele existente; 

 un nou preț pentru produsele existente. 

 

Din punct de vedere al activităților de mentenanță raportate la cele trei criterii 

importanță o prezintă produsele industriale, produsele leader și cele ”locomotivă” 

respectiv produsele noi pentru nevoi existente (nevoi generate de necesitatea unei 

întrețineri adecvate și a unor reparații de calitate superioară), prin produse ameliorate 

și produse în variante noi a produselor existente. 

Procesul de inovare în mentenanță este unul complex, care nu poate fi privit 

drept un model liniar, ca o succesiune de etape prestabilite, datorită numeroaselor 

conexiuni și interdependențe existente între acestea. Pot fi date spre exemplificare trei 

probleme: 

 care sunt locurile, din cadrul procesului de mentenanță, în care este indicat 

să se demareze acțiuni de inovare și transfer tehnologic ? 

 cine este responsabil pentru acțiunile de inovare și transfer tehnologic în 

mentenanță de-a lungul ciclului de viață al unui produs? 

 care este dimensiunea procesului de inovare? 

 

Răspunsul la prima problemă poate fi oferit de analiza globală a activității de 

mentenanță și construirea unei diagrame pe care pot fi ilustrate locurile pretabile 

acțiunilor de inovare. Evident sunt locuri în care este vorba doar de soluții pur tehnice 
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(acțiuni preventive sau corective de mentenanță, acțiuni de modernizare, acțiuni de 

recondiționare sau fabricare a pieselor de schimb) sau locuri în care sunt așteptate 

inovații organizatorice. (politicile de mentenanță, strategiile de mentenanță, 

organizarea acțiunilor de mentenanță, coordonarea și controlul acțiunilor de 

mentenanță).  

 

 
 

Fig. 64. Locuri pretabile inovării în mentenanță 

 

Pentru cea de-a doua problemă plecând de la aceiași analiză globală a activității 

de mentenanță se iau în considerare trei categorii de mașini, utilaje și echipamente: 

cele noi, cele aflate în producție și exploatare și produsele scoase din producție, dar 
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care sunt în exploatare. Pentru acestea a fost construită matricea din figura 62, matrice 

în care sunt nominalizați responsabili acțiunilor de inovare și transfer tehnologic, 

producătorul mașinii, utilajului sau echipamentului, deținătorul acestuia sau firme 

specializate în mentenanță. 

 

 
 

Fig. 65. Responsabilii pentru acțiuni de inovare în mentenanță 

 

În ceea ce privește dimensiunea procesului de inovare trebuie de asemenea 

găsite criterii de evaluare. Acestea vor ține seama de poziția care se dorește a fi 

ocupată în urma procesului de inovare, practic de ”ambițiile” managementului de top 
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al companiei. Spre exemplu pot fi considerate ca și criterii amploarea procesului de 

inovare, pornind de la nivelul componentelor produsului și ajungând la nivelul întregului 

sistem sau gradul de noutate pe care îl aduce procesul de inovare (îmbunătățire, 

transfer tehnologic, invenție).  

 

 

 

 
 

Fig. 66. Dimensiunea acțiunilor de inovare în mentenanță 

 

Procesul de dezvoltare a produselor noi a constituit obiectul a numeroase studii 

și modele menite să determine etapele acestuia, succesiunea și conținutul lor, criteriile 

decizionale precum și modalitățile de eficientizare și scurtare a duratei și reducere a 

riscurilor implicate. [41][44][45][62] 

Un model des utilizat în întreprinderile europene este cel cunoscut sub 

denumirea de “Stage-Gate Process”, un model conceptual si operațional care prezintă 

drumul parcurs de un proiect de produs nou, de la apariția ideii, până la lansarea sa 

pe piață.  

Dezvoltat de Product Developement Management Association (PDMA), 

sistemul este larg utilizat în prezent în numeroase firme mari, cunoscând mai multe 

modalități de aplicare care, în esență, pornesc de la aceiași abordare a procesului 

inovațional drept o succesiune de etape între care sunt intercalate „porți decizionale”, 

respectiv deciziile manageriale care permit sau nu continuarea procesului. [22]  

Un model ”Stage Gate Process” particularizat pentru activitățile de mentenanță 

este prezentat în figura 67. Potrivit acestuia procesul de inovare este format dintr-un 

set de etape predeterminate, fiecare etapă la rândul său constând din o serie de 

activități paralele și intercorelate, prestabilite, la începutul fiecărei etape aflându-se un 
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punct decizional (o poartă care servește drept control de calitate) de continuare sau 

stopare a procesului inovațional. 

 
Fig. 67. Modelul ”Stage Gate Process” particularizat pentru activitățile de mentenanță 

 

Selecția dintre mai multe proiecte de produse noi sau adoptarea unui proiect se 

poate face utilizând un set de criterii care trebuie să fie prestabilit și să aibă în vedere 

o cât mai mare varietate de factori de influență. Un asemenea set de criterii care poate 

fi folosit în domeniul mentenanței arată astfel: 

Tab. 8 

Corespondenta cu 

strategiile companiei 

 Modul în care se încadrează în strategia de mentenanță 

 Importanța pentru activitatea de mentenanță 

Avantajul competitiv 

al produsului 

 Modul în care îmbunătățește activitatea în domeniu 

 Economiile financiare sau de altă natură pe care le generează 

Piața de desfacere  Mărimea pieței interne și externe 

 Potențialul pieței 

Dezvoltarea 

întreprinderii 

 Dezvoltare tehnică și tehnologică 

 Dezvoltare logistică 

 Dezvoltare operațională 

Studii de fezabilitate  Analiza potențialului tehnic 

 Analiza resurselor angajate 

 Analiza riscurilor 

Analize economice  Mărimea fondurilor angajate 

 Timp de recuperare a investițiilor 

 Venituri prognozate 
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O altă metodă de analiză a procesului de inovare se bazează pe împărțirea 

acestuia în trei mari faze: 

 faza de generare a ideilor și de conturare a conceptului de produs nou 

 faza de dezvoltare a produsului nou 

 faza de producție și comercializare. 

Fiecare fază este urmată de etape de analiză și decizie care permit optimizarea 

procesului (figura 68). 

 

 
 

Fig. 68. Faze ale procesului de inovare în mentenanță 

 

Prima fază a procesului, cea de generare a ideilor și de conturare a conceptului 

de produs este faza în care spiritul inovativ și creativitatea trebuie să se manifeste cel 

mai pregnant și fără manifestarea sa procesul poate fi considerat încheiat. Această 

fază cuprinde mai multe etape, dintre care unele pot avea loc succesiv, cu posibile 

îmbunătățiri ale procesului, iar altele simultan, în funcție de modul de organizare la 



 

108 

FIABILITATE, MENTENANȚĂ ȘI LOGISTICĂ IN INGINERIE 

Teză de abilitare 

nivelul întreprinderii, de politica de inovare adoptată la nivelul acesteia, de 

complexitatea problemei ce trebuie soluționată. [43] 

Prima etapă de generare de idei pentru noi produse, este menită să producă o 

cantitate mare de idei care, ulterior trecute prin diverse filtre, să fie supuse unui proces 

de selecție a celor mai valoroase si fezabile dintre ele, pentru a fi rafinate si dezvoltate 

în următoarele etape. (figura 69) 

 

 
 

Fig. 69. Sursele de idei de inovare în mentenanță 

 

O sursă importantă de idei este transferul tehnologic. În această fază transferul 

tehnologic poate îmbrăca forme diferite: colaborarea cu firme specializate, cumpărarea 

de brevete de invenție, etc. Căutarea noilor idei trebuie sa fie direcționată, iar 

generarea acestora să se facă în mod sistematic și nu întâmplător, un flux permanent 

de idei fiind necesar pentru a putea avea o bază suficient de mare de selecție. În acest 

sens, foarte importantă este strategia generală a întreprinderii, precum și strategia în 

privința produselor noi, obiectivele fixate în acest domeniu trebuie sa fie în concordanță 

cu strategiile care vizează modul de utilizare a resurselor materiale, umane, financiare 

și informaționale de care dispune întreprinderea.  

 Dintre toate sursele de idei, compartimentele de cercetare proprie constituie 

cadrul cel mai propice de manifestare al creativității la nivelul întreprinderii și o sursă 

permanentă de idei noi, având la rândul ei numeroase alte surse de inspirație interne 

si externe. În actualele condiții însă menținerea unui compartiment specializat pentru 
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cercetare dezvoltare în mentenanță este dificilă acest lucru fiind posibil doar în cazul 

firmelor mari sau în cazul firmelor cu activitate deosebit de profitabilă. Pentru celelalte 

firme soluția transferului tehnologic reprezintă o variantă acceptabilă. 

Pasul următor este acela de selectare a unui număr de idei, care urmează sa 

fie supuse unei evaluări minuțioase în vederea stabilirii perspectivelor tehnice și 

comerciale de dezvoltare. Este un proces necesar și important menit să canalizeze 

eforturile către anumite direcții stabilite prin strategia de inovare de la nivelul 

întreprinderii. Este vorba de ierarhizarea tuturor ideilor funcție de unul sau mai multe 

criterii stabilite de managementul întreprinderii. Ca exemple de criterii pot fi menționate 

criteriile economice, gradul de originalitate, gradul de dificultate în introducerea pe 

piață, gradul de dificultate al găsirii soluției tehnologice, gradul de dificultate al realizării 

efective al produsului, etc. 

Spre exemplu în cazul alegerii gradului de originalitate și a gradului de 

introducere pe piață poate fi construită o matrice de evaluare. După încadrarea ideilor 

în matrice fiecare cadran este completat obținându-se astfel o clasificare. (figura 67) 

 

 
 

Fig. 70. Matrice de evaluare 

 

Următoarea etapă este aceea de transformare a ideilor în concepte viabile. Este 

o etapă dificilă care presupune cunoștințe deosebite legate de funcționarea propriu-

zisă a mașinilor și utilajelor precum o bază solidă legată de aspectele legate de 

exploatarea, întreținerea și repararea acestora. Pe lângă acestea este nevoie și de 

flexibilitate în abordarea și rezolvarea problemelor, de folosirea unor tehnici de grup 
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de stimulare a inovativității. Spre exemplu se poate folosi brainstormingul ca metodă 

de lucru, metodă populară în multe domenii. 

În această etapă sunt schițate caracteristicile tehnice ale viitorului produs și se 

realizează simulări ale modului de funcționare a acestuia. Tot acum pot fi realizate 

testări ale potențialilor clienți (serviciile de mentenanță proprii sau clienți externi) pentru 

determinarea gradului de satisfacție pe care l-ar atinge noul produs sau serviciu oferit.. 

În cadrul simulărilor pot fi reproduse condițiile de funcționare interne și externe, 

(microclimatul tehnic) sau pot fi făcute simulări de anduranță. Este adevărat însă că 

veridicitatea acestor simulări depinde în mare măsură de softurile utilizate și de nivelul 

de pregătire și de experiența specialiștilor implicați.  

În această etapă se fac o serie de estimări pentru: 

 necesarul de investiții în materiale, resurse umane, echipamente, A.M.C.-

uri, S.D.V.-uri, consumabile; 

 costuri și cheltuieli funcționale; 

 nivelul vânzărilor; 

 profit planificat; 

 economii la costurile de mentenanță; 

 durata de viață a produsului; 

 costuri directe și indirecte; 

 pragul de rentabilitate; 

 

Dacă simulările, evaluările și estimările sunt pozitive se poate trece la lansarea 

produsului. 

După lansarea produsului se revine la abordarea globală a proiectului pentru o 

reevaluare a acestuia. Informațiile fiind mult mai complexe și complete și evaluarea 

proiectului este mai precisă fundamentând astfel decizia de continuare a procesului de 

inovare. Și de această dată se recomandă elaborarea unor criterii standard care 

trebuie îndeplinite cum ar fi: 

 beneficiile; 

 corespondenta cu strategiile întreprinderii; 

 avantajele strategice; 

 probabilitatea de succes comercial 

 probabilitatea de succes tehnic. 

 

O posibilă schemă logică pentru îndeplinirea acestor criterii este prezentată în 

figura 71. Se menționează că schema este perfectibilă, fiecare întreprindere putând 

să-și creeze propriul sistem de evaluare a ideilor și proiectelor de inovare în 

mentenanță. Singura condiție care se impune este aceea ca sistemul de evaluare să 

fie capabil să răspundă la întrebarea legată de oportunitatea continuării sau 

abandonării proiectului. 
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Fig. 71. Evaluarea proiectelor de inovare în mentenanță 
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Trebuie menționat faptul că inovarea și transferul tehnologic în mentenanță are 

o serie de particularități față de inovarea în sens general. Spre exemplu inovarea este 

obligatorie în cazul unor mașini, utilaje sau echipamente care sunt în exploatare dar 

au ieșit din producție. Aceeași obligativitate apare în momentul în care o acțiune de 

mentenanță corectivă este condiționată de timp și mai mult, nerealizarea ei poate 

conduce la pagube materiale importante sau chiar la afectarea personalului deservent 

si a mediului. 
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Secțiunea II 
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Pagină albă 
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2.1. Sinteza realizărilor științifice și a activităților didactice 

 

 Pentru o imagine completă a activității științifice și didactice a fost întocmită o 

sinteză care arată astfel: 

 

 Cărți/ capitole ca autor - 12 (2 prim/unic autor) 

 Manuale didactice /monografii - 2 (2 prim/unic autor) 

 Îndrumare de laborator/aplicații - 3 (2 prim/unic autor) 

 Cărți ca editor - 4 (2 prim/unic autor) 

 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională 

recunoscute - reviste cotate ISI - 10 (3 prim/unic autor) 

 Brevete de invenție - 2 

 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională 

recunoscute - reviste indexate în baze de date internaționale - 48 (27 

prim/unic autor) 

 Articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale 

recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN/ ISBN) - 81 (40 prim/unic 

autor) 

 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională 

recunoscute CNCSIS, articole/studii publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice naţionale (cu ISSN/ISBN) - 24 (19 prim/unic autor) 

 Proiecte educaționale, de cercetare-dezvoltare - 44 (12 coordonator principal 

sau manager) 

 Contracte cu mediul economic - 17 (14 responsabil de contract) 

 Coordonare de proiecte de licență/diplomă/masterat - peste 50 în ultimii 10 

ani 

 Participări în comisii de susținere a examenelor/referatelor de doctorat - 

peste 30 în ultimii 10 ani 

 Participări în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat - peste 15 în 

ultimii 10 ani 

 

De asemenea, așa cum a fost specificat, activitățile de cercetare științifică pe 

direcțiile dezvoltate în teza de abilitare au fost completate de o serie de activități 

desfășurate în colaborare cu cadre didactice și cercetători științifici din Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, din țară și din străinătate. În această categorie pot fi 

menționate: cercetări științifice legate de comportamentul rulmenților radiali în anumite 
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condiții de lubrifiere [2][3][4], cercetări legate uzura sculelor așchietoare în procesul de 

prelucrare a pieselor [6][37] precum și modelarea, proiectarea și simularea anumitor 

procese tehnologice [32][40][65], cercetări legate de actuatorii electomecanici 

[55][56][58], cercetări legate de funcționarea instalațiilor de extracție miniere [67][68], 

și a transportului minier pe cale ferată [49][50], cercetări legate de utilizarea 

materialelor plastice în industrie [24], dezvoltarea ontologiilor produselor industrial [59], 

utilizarea senzorilor pentru monitorizare [61]. 

Un aspect deosebit de important, relevat atât de sinteza realizărilor științifice și 

didactice cât și de curriculum vitae este capacitatea de conducere și coordonare a unor 

colective. De-a lungul activității colectivele coordonate au avut variații semnificate, ca 

număr (de la câteva persoane la peste 200 de persoane) sau ca pregătire profesională 

(de la persoane cu minim de pregătire până la persoane cu maxim de pregătire). 

Indiferent de aceste variații colectivele coordonate au obținut rezultate notabile în 

activitatea de producție, de cercetare sau didactică. 

 

2.2. Planuri de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și 

academice 

 

Planurile de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și 

academice se bazează, ca și până acum, pe un set de principii:  

 îmbunătățirea permanentă a activității didactice, pe baza evaluării 

rezultatelor învățării de către studenți și a evaluării periodice de către studenți 

și de către colegi; 

 analiza calităților și defectelor cursurilor predate, dezvoltarea 

aspectelor pozitive și eliminarea sau reducerea defectelor. 

 analiza calităților și defectelor programelor de învățământ 

coordonate și propunerea către factorii de decizie, pe baza unor fapte și 

indicatori, a îmbunătățirii acestora; 

 activitatea de cercetare fiind un element cheie al unei cariere 

academice trebuie desfășurată permanent, la un nivel calitativ maxim; 

 dezvoltarea, în continuare, a curiozității științifice și spiritului 

investigativ, susținute de eforturi constante; 

 deschiderea către nou, spirit de echipă, comunicare, 

transparență; 

 publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste recunoscute 

la nivel național și internațional; 
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 diseminarea rezultatelor cercetării științifice prin participarea la 

conferințe științifice naționale și internaționale, deschizând astfel posibilitatea 

unor colaborări viitoare; 

 aplicarea rezultatelor cercetării științifice prin colaborarea cu 

mediul industrial, implicând în această activitate specialiști din industrie care pot 

deveni doctoranzi, studenți și masteranzi care la rândul lor pot continua studiile; 

 accesarea programelor și granturilor naționale și europene, ca 

mijloace eficiente de dezvoltare a anumitor direcții de cercetare; 

 respectarea în orice împrejurare a standardele eticii universitare;  

 

Având la bază acest set de principii viitoarele cercetări științifice și activități 

didactice consider că se vor îmbunătății continuu.  

Planurile de evoluție și dezvoltarea științifică și didactică se vor axa în 

continuare pe cele două mari domenii în care mi-am desfășurat până în prezent 

activitatea, logistica industrială și fiabilitatea, mentenabilitatea și disponibilitatea 

mașinilor și echipamentelor fără să exclud însă și alte domenii specifice ingineriei 

industriale și managementului.  

 

 

2.2.1. Planuri de evoluție și dezvoltare a activităților didactice 

 

Planurile și direcțiile de dezvoltare în viitor a activităților didactice au în vedere: 

 dezvoltarea noțiunilor logistică industrială și concentrarea acestora în o 

monografie; 

 dezvoltarea materialelor didactice în domeniul logisticii serviciilor 

(logisticii suport), cu legătură directă cu activitățile de mentenanță, având 

ca finalitate un îndrumar de calcul a stocurilor de mentenanță; 

 identificarea noilor tendințe la nivel mondial în domeniul mentenanței și 

axarea activităților didactice pe aceste tendințe. Este vorba de tendințele 

mentenanță productivă (Total Productive Maintenance) mentenanță 

redusă (Lean Maintenance) sau mentenanță bazată pe monitorizare și 

internet (E-maintenance). Este preconizată o detaliere a acestor noțiuni 

în o monografie. Tot în această direcție se dorește dezvoltarea unor 

parteneriate cu companiile industriale din zonă pentru organizarea în 

comun a unor laboratoare care să permită studenților o aprofundare a 

cunoștințelor teoretice; 
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 coordonarea în continuare a studenților și a colectivelor de studenți 

pentru realizarea obiectivelor didactice (promovarea disciplinelor din 

planurile de învățământ și a examenelor de licență și masterat); 

 

2.2.2. Planuri de evoluție și dezvoltare a cercetărilor științifice 

 

 Planurile și direcțiile de dezvoltare în viitor a cercetărilor științifice au în vedere: 

 dezvoltarea de studii și cercetări științifice în domeniul logisticii 

industriale, bazate pe cazuri concrete, care să contribuie la eficientizarea 

activității firmelor din zonă; 

 particularizarea pe baze științifice a noțiunilor de logistica serviciilor 

(logistica suport) cu legătură directă cu mentenanța; 

 pe baza noilor tendințe la nivel mondial în domeniul mentenanței (TPM,  

Lean Maintenance, E-Maintenance) să dezvolt o serie de studii și 

cercetări științifice care să evidențieze avantajele și dezavantajele 

aplicării lor, pentru condiții date. Astfel, în această direcție se dorește 

dezvoltarea unor parteneriate cu companiile industriale din zonă pentru 

implementarea noilor sisteme de mentenanță sau pentru identificarea 

sistemelor optime de mentenanță; 

 continuarea cercetări științifice legate de calculul indicatorilor de 

fiabilitate a mașinilor, utilajelor și echipamentelor și de identificare a 

soluțiilor concrete de creștere a acestora; 

 continuarea și dezvoltarea cercetărilor științifice legate de inovarea și 

transferul tehnologic în activitățile de mentenanță. Această direcție o 

consider una deosebit de importantă, datorită implicațiilor tehnice, 

economice și chiar sociale pe care le are; 

 participarea la manifestări științifice de valoare, din țară și din străinătate, 

considerând că acestea reprezintă locul de diseminare a cercetărilor, de 

discuție și validare a rezultatelor; 

 continuarea activităților de publicare a cercetărilor științifice, în special în 

publicații cotate ISI, SCOPUS, BDI pentru creșterea vizibilității acestora 

și deschiderea unor posibile direcții de colaborare; 

 

Tot în direcția dezvoltării profesionale viitoare am în vedere obținerea după 

abilitare a calității de conducător de doctorat în cadrul Universității Tehnice din Cluj-

Napoca. În acest cadru, deosebit de select, recunoscut la nivel național și internațional, 

planurile sunt de coordonare, în domeniul Inginerie Industrială și Management, a unor 
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studenți doctoranzi (inițial 1-2) pe care să-i pot ajuta să dobândească, pe lângă 

diploma de doctor în științe, o serie de cunoștințe, abilități și competențe care să-i 

transforme în specialiști. De asemenea, profitând de bunele și multiplele relații 

profesionale pe care le am la universități de prestigiu din țară și din străinătate (Franța, 

Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria și din alte țări), se înscriu planurile de coordonare, 

în cotutelă, a unor studenți din alte centre sau din alte țări sau de atragere a acestora 

pentru continuarea studiilor în Universitatea Tehnică din Cluj. Nu este lipsită de interes 

direcția de atragere pentru continuarea studiilor a specialiștilor din mediul industrial 

ținând seama că astfel se pot dezvolta și proiecte de cercetare benefice firmelor din 

care provin specialiștii dar și Universității. 

Implicarea în programele de colaborare educațională internațională, CEEPUS, 

ERASMUS, etc. este o direcție viitoare, care îmi doresc să o mențin, cel puțin, la nivelul 

actual, oferind în continuare studenților mei oportunitatea studiului la alte Universități 

din Europa. 

 Colaborarea activă cu membrii Departamentului de Inginerie și Managementul 

Tehnologiei și din alte departamente din cadrul Facultății de Inginerie a Centrului 

Universitar Nord din Baia Mare constituie o direcție viitoare extrem de importantă. 

Aceasta presupune cooptarea specialiștilor pentru colaborări didactice și științifice bine 

precizate pe teme proprii dar și sprijinirea acestora în activitățile personale. 

 Pentru o eficiență maximă trebuie ca fiecare direcție de cercetare să fie 

analizată astfel încât să fie nominalizate obiectivele generale, rezultatele vizate, 

importanța, precum și alte date legate de resursele necesare: resurse financiare și 

surse, resurse umane, bază materială, timp alocat, etc. 

 Această analiză o să permită planificarea activităților didactice și științifice în 

condiții optime, la un nivel calitativ maxim. 
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Structura programului TRANSP.SPR 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
*        08/22/15             TRANSP.SPR                21:50:49  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Author's Name Nicolae 
Ungureanu 
*        Copyright (c) 2000 Company Name                          
*        Address                                                  
*        City,     Zip                                            
*        Description:                                             
This program was automatically generated by GENSCRN. 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
#REGION 0 
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat 
IF SET("TALK") = "ON" 
 SET TALK OFF 
 m.talkstat = "ON" 
ELSE 
 m.talkstat = "OFF" 
ENDIF 
m.compstat = SET("COMPATIBLE") 
SET COMPATIBLE FOXPLUS 
m.currarea = SELECT() 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
*                       MS-DOS Window definitions                 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
IF NOT WEXIST("fer1") ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER1")) == "FER1.PJX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER1")) == "FER1.SCX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER1")) == "FER1.MNX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER1")) == "FER1.PRG" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER1")) == "FER1.FRX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER1")) == "FER1.QPR" 
 DEFINE WINDOW fer1 ; 
  FROM INT((SROW()-23)/2),INT((SCOL()-75)/2) ; 
  TO INT((SROW()-23)/2)+22,INT((SCOL()-75)/2)+74 ; 
  TITLE " CALCULUL TRANSPORTORULUI CU BANDA PE ROLE " ; 
  FOOTER "UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE "  
  NOFLOAT ; 
  NOCLOSE ; 
  SHADOW ; 
  NOMINIMIZE ; 
  DOUBLE ; 
  COLOR SCHEME 1 
ENDIF 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
*      TRANSP/MS-DOS Setup Code - SECTION 2            
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄREGION 1 
CLEAR 
SET TALK OFF 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
*                      TRANSP/MS-DOS Screen Layout                
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
#REGION 1 
IF WVISIBLE("fer1") 
 ACTIVATE WINDOW fer1 SAME 
ELSE 
 ACTIVATE WINDOW fer1 NOSHOW 
ENDIF 
@ 10,19 SAY "DORITI SA UTILIZATI ACEST PROGRAM?" ; 
 SIZE 1,34, 0 
@ 14,28 GET da_nu ; 
 PICTURE "@*HN \!\<OK;\?\<Cancel" ; 
 SIZE 1,8,5 ; 
 DEFAULT 1 ; 
 VALID _03z1atqc6() 
IF NOT WVISIBLE("fer1") 
 ACTIVATE WINDOW fer1 
ENDIF 
READ CYCLE 
RELEASE WINDOW fer1 
SELECT (m.currarea) 
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#REGION 0 
IF m.talkstat = "ON" 
 SET TALK ON 
ENDIF 
IF m.compstat = "ON" 
 SET COMPATIBLE ON 
ENDIF 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
*                     TRANSP/MS-DOS Cleanup Code               
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
#REGION 1 
CLEAR 
CLEAR ALL 
CLOSE DATABASES 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
*        _03Z1ATQC6           da_nu VALID                         
*        Function Origin:                                         
*        From Platform:       MS-DOS                             
*       From Screen:         TRANSP,     Record Number:    3     
*        Variable:            da_nu                               
*        Called By:           VALID Clause                        
*        Object Type:         Push Button                         
*        Snippet Number:      1                                   
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄFUNCTION _03z1atqc6     &&  
da_nu VALID 
#REGION 1 
IF da_nu = 1 
   DO princip.prg 
ELSE 
   CLEAR 
   CLEAR ALL 
   DO iesire.spr 
ENDIF 

Structura programului PRINCIP.PRG 
CLEAR 
SET TALK OFF 
cont = 0 
DO WHILE (cont = 0) 
   cont = 1 
   @ 1, 30 SAY 'INTRODUCETI:' 
   Q = 0 
   L1 = 0 
   L2 = 0 
   L3 = 0 
   ro = 0 
   vmax = 0 
   beta = 0 
   amax = 0 
   @ 3, 1 SAY 'Debitul de material transportat (Q [t/h]):' GET Q PICTURE '999' 
   @ 4, 1 SAY 'Lungimea pe tronsonul L1 ([m]):' GET L1 PICTURE '999' 
   @ 5, 1 SAY 'Lungimea pe tronsonul L2 ([m]):' GET L2 PICTURE '999' 
   @ 6, 1 SAY 'Lungimea pe tronsonul L3 ([m]):' GET L3 PICTURE '999' 
   @ 7, 1 SAY 'Masa specifica a materialului afanat (ro [t/mc]):' GET ro PICTURE '9.9' 
   @ 8, 1 SAY 'Viteza maxima a transportorului (vmax [m/s]):' GET vmax PICTURE '9.9' RANGE 
0.4, 4 
   @ 9, 1 SAY 'Unghiul de inclinare al transportorului (beta [grade]):' GET beta PICTURE '99' 
RANGE 0, 25 
   @ 10, 1 SAY 'Marimea materialului (amax [mm]):' GET amax PICTURE '999' RANGE 10, 250 
   READ 
   tgro = TAN(DTOR(ro)) 
   k1 = (100-0.5*beta)/100 
   k2 = 0.9 
   omega = 0.04 
   CLEAR 
   @ 1, 5 SAY 'Determinarea suprafetei sectiunii curentului de material' 
   A0 = Q/(3600*vmax*k1*k2) 
   @ 2, 1 SAY 'A0 = ' + STR(A0, 6, 4) + '[mp]' 
   @ 4, 5 SAY 'Determinarea latimii benzii' 
   B = 1000*SQRT(A0/(0.16*TAN(DTOR(20)))) 
   @ 5, 1 SAY 'B = ' + STR(B, 9, 4) + '[mm]' 
   B_vechi = B 
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   READ 
   CLEAR 
   @ 1, 5 SAY 'ALEGEREA UNEI BENZI DIN STAS 2077/1-79' 
   DO CASE 
      CASE B <= 650 
         B = 650 
      CASE (B > 650) AND (B <= 800) 
         B = 800 
      CASE (B > 800) AND (B <= 1000) 
         B = 1000 
      CASE (B > 1000) AND (B <= 1200) 
         B = 1200 
      OTHERWISE 
         cont = 0 
         CLEAR 
         @ 10, 10 SAY 'EROARE!!! - Latimea maxima a benzii a fost depasita' 
         READ 
         CLEAR 
   ENDCASE 
ENDDO             
@ 3, 5 SAY 'S-a ales banda avand o latime de ' + STR(B, 4, 0) + '[mm]' 
@ 5, 5 SAY 'Verificarea conditiei: B >= 2*amax+200' 
IF B < (2*amax+200) 
   @ 6, 25 SAY STR(B, 4, 0) + ' < ' + STR(2*amax+200, 7, 2) 
   @ 7, 15 SAY 'EROARE!!! - Conditia nu este indeplinita' 
   @ 8, 15 SAY 'Se alege urmatoarea latime din STAS' 
   IF B = 650 
      B = 800 
   ELSE 
      IF B = 800 
         B = 1000 
      ELSE 
         IF B = 1000 
            B = 1200 
         ELSE 
            @ 11, 15 SAY 'LATIMEA BENZII NU SE INCADREAZA IN INTERVALUL [650, 1200] 
mm!!!'    
            READ 
            QUIT 
         ENDIF    
      ENDIF 
   ENDIF 
ELSE 
   @ 6, 25 SAY STR(B, 4, 0) + ' >= ' + STR(2*amax+200, 7, 2) 
   @ 7, 1 SAY 'Conditia este indeplinita!'    
ENDIF          
@ 8, 5 SAY 'Determinarea grosimii benzii si a numarului de insertii' 
IF B = 650 
   ni = 3 
ELSE 
   IF B = 800 
      ni = 6 
   ELSE 
      IF B = 1000 
         ni = 8 
      ELSE 
         ni = 10 
      ENDIF    
   ENDIF 
ENDIF 
@ 10, 1 SAY 'Numarul de insertii este, ni = ' + STR(ni, 2, 0) 
Sp = 5 
Si = 2 
Sn = 3 
Sb = Sp+ni*Si+Sn 
@ 12, 1 SAY 'Grosimea benzii este, Sb = ' + STR(Sb, 2, 0) + '[mm]' 
READ 
CLEAR 
@ 1, 5 SAY 'Alegerea rolelor si a pasului dintre role' 
CLOSE DATABASES 
SELECT 0 
USE rolsup.dbf 
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GO TOP 
SCAN 
   IF camp1 = B 
      dsup = camp2 
      lsup = camp3 
      psup = camp4 
   ENDIF 
ENDSCAN 
USE 
SELECT 0 
USE rolinf.dbf 
GO TOP 
SCAN 
   IF camp1 = B 
      dinf = camp2 
      linf = camp3 
      pinf = camp4 
   ENDIF 
ENDSCAN 
USE 
@ 2, 1 SAY 'Diametrul rolelor superioare este, ds = ' + STR(dsup, 3, 0) + '[mm]' 
@ 3, 1 SAY 'Lungimea rolelor superioare este, ls = ' + STR(lsup, 3, 0) + '[mm]' 
@ 4, 1 SAY 'Pasul rolelor superioare este, ps = ' + STR(psup, 4, 0) + '[mm]' 
@ 5, 1 SAY 'Diametrul rolelor inferioare este, di = ' + STR(dinf, 3, 0) + '[mm]' 
@ 6, 1 SAY 'Lungimea rolelor inferioare este, li = ' + STR(linf, 4, 0) + '[mm]' 
@ 7, 1 SAY 'Pasul rolelor inferioare este, pi = ' + STR(pinf, 4, 0) + '[mm]' 
READ 
CLEAR 
@ 1, 5 SAY 'Determinarea greutatii incarcaturii' 
g = 9.81 
ginc = (Q*g)/(3.6*vmax) 
@ 2, 1 SAY 'Greutatea incarcaturii este, q = ' + STR(ginc, 7, 2) + '[N/m]' 
@ 4, 5 SAY 'Determinarea greutatii pe metru liniar de rola' 
Gsup = 230*B*0.001+130 
qIr = Gsup/(psup*0.001) 
@ 5, 1 SAY 'Greutatea pe metru liniar de rola superioara este, qIr = ' + STR(qIr, 7, 2) + '[N/m]' 
Ginf = 140*B*0.001+80 
qIIr = Ginf/(pinf*0.001) 
@ 6, 1 SAY 'Greutatea pe metru liniar de rola inferioara este, qIIr = ' + STR(qIIr, 7, 2) + '[N/m]' 
@ 8, 5 SAY 'Determinarea greutatii pe metru liniar de banda' 
gama = 12 
qb = gama*1000*B*0.001*Sb*0.001 
@ 9, 1 SAY 'Greutatea pe metru liniar de banda este, qb = ' + STR(qb, 7, 2) + '[N/m]' 
READ 
CLEAR 
@ 1, 5 SAY 'Determinarea rezistentelor pe ramura superioara' 
WP01 = (ginc+qb+qIr)*omega*L1 
@ 2, 1 SAY 'Pe tronsonul L1, rezistenta este, WP01 = ' + STR(WP01, 9, 2) + '[N]' 
WPi2 = ((ginc+qb+qIr)*omega*COS(DTOR(beta))+(ginc+qb)*SIN(DTOR(beta)))*L2 
@ 3, 1 SAY 'Pe tronsonul L2, rezistenta este, WPi2 = ' + STR(WPi2, 9, 2) + '[N]' 
WP03 = (ginc+qb+qIr)*omega*L3 
@ 4, 1 SAY 'Pe tronsonul L3, rezistenta este, WP03 = ' + STR(WP03, 9, 2) + '[N]' 
@ 6, 5 SAY 'Determinarea rezistentelor pe ramura inferioara' 
WG01 = (qb+qIIr)*omega*L1 
@ 7, 1 SAY 'Pe tronsonul L1, rezistenta este, WG01 = ' + STR(WG01, 9, 2) + '[N]' 
WGi2 = ((qb+qIIr)*omega*COS(DTOR(beta))-qb*SIN(DTOR(beta)))*L2 
@ 8, 1 SAY 'Pe tronsonul L2, rezistenta este, WGi2 = ' + STR(WGi2, 9, 2) + '[N]' 
WG03 = (qb+qIIr)*omega*L3 
@ 9, 1 SAY 'Pe tronsonul L3, rezistenta este, WG03 = ' + STR(WG03, 9, 2) + '[N]' 
READ 
CLEAR 
S1 = (0.63*WG03+0.62*WGi2+0.6*WG01+0.57*WP01+0.55*WPi2+0.54*WP03)/0.37 
cont = 0 
DO WHILE (cont = 0) 
   cont = 1 
   S2 = S1+WG03 
   S3 = 1.03*S2 
   S4 = S3+WGi2 
   S5 = 1.03*S4 
   S6 = S5+WG01 
   S7 = 1.06*S6 
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   S8 = S7+WP01 
   S9 = 1.03*S8 
   S10 = S9+WPi2 
   S11 = 1.03*S10 
   S12 = S11+WP03 
   W23 = 0.03*S2 
   W45 = 0.03*S4 
   W89 = 0.03*S9 
   W1011 = 0.03*S10 
   @ 1, 5 SAY 'Rezistente in punctele de inflexiune sunt:' 
   @ 2, 1 SAY 'W2-3 = '+ STR(W23, 7, 2) + '[N]' 
   @ 3, 1 SAY 'W4-5 = '+ STR(W45, 7, 2) + '[N]' 
   @ 4, 1 SAY 'W8-9 = '+ STR(W89, 7, 2) + '[N]' 
   @ 5, 1 SAY 'W10-11 = '+ STR(W1011, 7, 2) + '[N]' 
   Wt = S6*0.06 
   @ 7, 1 SAY 'Rezistenta pe toba de intoarcere este, Wt = ' + STR(Wt, 7, 2) + '[N]' 
   @ 9, 5 SAY 'Determinarea celor trei tensiuni principale:' 
   S1min = S1 
   Spmin = S7 
   Smax = S12 
   @ 10, 1 SAY 'S1min = '+ STR(S1min, 7, 2) + '[N]' 
   @ 11, 1 SAY 'Spmin = '+ STR(Spmin, 7, 2) + '[N]' 
   @ 12, 1 SAY 'Smax = '+ STR(Smax, 7, 2) + '[N]' 
   READ 
   CLEAR 
   @ 7, 10 SAY 'Verificarea conditiei: Spmin >= 5*(q+qb)*psup' 
   IF Spmin < (5*(ginc+qb)*psup*0.001) 
      @ 10, 30 SAY STR(Spmin, 8, 2) + ' < ' + STR(5*(q+qb)*psup*0.001, 8, 2) 
      @ 12, 15 SAY 'EROARE!!! - Conditia nu este verificata' 
      READ 
      CLEAR 
      cont = 0 
      S1 = 0.6*S12 
   ELSE 
      @ 10, 30 SAY STR(Spmin, 8, 2) + ' >= ' + STR(5*(q+qb)*psup*0.001, 8, 2) 
      @ 12, 15 SAY 'Conditia este verificata' 
      READ 
      CLEAR 
   ENDIF 
ENDDO    
@ 1, 5 SAY 'Determinarea rezistentei la tractiune a benzii:' 
Sr = 8*Smax 
sigmari = Sr/(ni*B) 
sigmari_vechi = sigmari 
@ 2, 1 SAY 'Rezistenta la tractiune a benzii este, sigma_r = ' + STR(sigmari, 7, 2) + '[N/mm]' 
@ 4, 5 SAY 'Alegerea clasei de rezistenta a benzii, din STAS 2077/1-79' 
DO CASE 
   CASE sigmari <= 250 
      sigmari = 250 
   CASE (sigmari > 250) AND (sigmari <= 315) 
      sigmari = 315 
   CASE (sigmari > 315) AND (sigmari <= 400) 
      sigmari = 400 
   CASE (sigmari > 400) AND (sigmari <= 500) 
      sigmari = 500 
   CASE (sigmari > 500) AND (sigmari <= 630) 
      sigmari = 630 
   CASE (sigmari > 630) AND (sigmari <= 800) 
      sigmari = 800 
   CASE (sigmari > 800) AND (sigmari <= 1000) 
      sigmari = 1000 
   CASE (sigmari > 1000) AND (sigmari <= 1250) 
      sigmari = 1250 
   CASE (sigmari > 1250) AND (sigmari <= 1500) 
      sigmari = 1500 
   CASE (sigmari > 1500) AND (sigmari <= 1600) 
      sigmari = 1600 
   CASE (sigmari > 1600) AND (sigmari <= 2000) 
      sigmari = 2000 
   CASE (sigmari > 2000) AND (sigmari <= 2500) 
      sigmari = 2500 
   OTHERWISE 
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      sigmari = 3150 
ENDCASE 
@ 5, 1 SAY 'Clasa de rezistenta a benzii este, sigma_r = ' + STR(sigmari, 4, 0) + '[N/mm]' 
@ 7, 5 SAY 'Raze minime de curbura in zona de curbura in jos:' 
R45 = S4/(qb+(COS(DTOR(beta)))*(COS(DTOR(beta)))) 
R89 = S8/(qb+(COS(DTOR(beta)))*(COS(DTOR(beta)))) 
@ 8, 1 SAY 'R4-5 = ' + STR(R45, 6, 2) + '[m]' 
@ 9, 1 SAY 'R8-9 = ' + STR(R89, 6, 2) + '[m]' 
@ 11, 5 SAY 'Raza minima de curbura in zona de curbura in sus:' 
R2min = 2*12*B*0.001 
@ 12, 1 SAY 'R2min = ' + STR(R2min, 6, 2) + '[m]' 
READ 
CLEAR 
L0 = L1+L2*COS(DTOR(beta))+L3 
IF L0 <= 10 
   ks = 4.5 
ELSE 
   IF L0 <= 100 
      ks = 1.75 
   ELSE 
      ks = 1.08 
   ENDIF 
ENDIF       
W0 = S12-S1+0.05*(S12+S1) 
@ 1, 1 SAY 'Forta de antrenare a benzii este, W0 = ' + STR(W0, 8, 2) + '[N]' 
P = 1.1*W0*vmax/(1000*0.85*0.96) 
@ 3, 1 SAY 'Puterea de antrenare a motorului este, P = ' + STR(P, 3, 0) + '[kW]' 
@ 7, 5 SAY 'Alegerea motorului electric conform' 
@ 8, 5 SAY 'Motoare electrice construite in Romania' 
SELECT 0 
USE motoare 
GO TOP 
DO WHILE NOT EOF() 
   IF P > putere 
      gasit = 0 
      SKIP 
   ELSE 
      gasit = 1 
      temp = RECNO() 
      GO BOTTOM    
      SKIP 
   ENDIF    
ENDDO 
IF gasit = 1 
   motor_tip = 1 
   @ 10, 1 SAY 'S-a ales motorul:' 
   @ 11, 1 SAY ' ' 
   GOTO RECORD temp 
   DISPLAY NEXT 1 
   tip_tip = tip 
   P = putere 
   n = rotatii 
   cosfi_tip = cosfi 
   nr_poli_tip = nr_poli 
ENDIF    
IF gasit = 0 
   motor_tip = 2 
   GO TOP 
   DO WHILE NOT EOF() 
      IF (P/2) > putere 
         SKIP 
      ELSE 
         temp = RECNO() 
         GO BOTTOM    
         SKIP 
      ENDIF    
   ENDDO 
   @ 10, 1 SAY 'S-au ales doua motoare' 
   @ 11, 1 SAY ' ' 
   GOTO RECORD temp 
   DISPLAY NEXT 1 
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   P = 2*putere 
   n = rotatii 
   tip_tip = tip 
   cosfi_tip = cosfi 
   nr_poli_tip = nr_poli 
   USE 
ENDIF    
USE 
READ 
CLEAR 
@ 1, 5 SAY 'Determinarea conditiei de nealunecare a benzii' 
Fi = 2*S1 
@ 2, 1 SAY 'Fi = ' + STR(Fi, 8, 2) + '[N]' 
@ 4, 5 SAY 'Determinarea conditiei de sageata' 
fmax = 0.025*psup*0.001 
@ 5, 1 SAY 'fmax = ' + STR(fmax, 8, 2) + '[mm]' 
@ 7, 5 SAY 'Determinarea cursei de intindere' 
c = 11.5*L0 
c_vechi = c 
@ 8, 1 SAY 'c = ' + STR(c, 8, 2) + '[mm]' 
@ 10, 5 SAY 'Alegerea cursei de intindere din STAS 11667-80' 
DO CASE 
   CASE c <= 320 
      c = 320 
   CASE (c > 320) AND (c <= 500) 
      c = 500 
   CASE (c > 500) AND (c <= 800) 
      c = 800 
   CASE (c > 800) AND (c <= 1100) 
      c = 1100 
   CASE (c > 1100) AND (c <= 1600) 
      c = 1600 
   CASE (c > 1600) AND (c <= 2000) 
      c = 2000 
   CASE (c > 2000) AND (c <= 2400) 
      c = 2400 
   CASE (c > 2400) AND (c <= 3000) 
      c = 3000 
ENDCASE 
@ 11, 1 SAY 'c = ' + STR(c, 4, 0) + '[mm]' 
READ 
CLEAR 
@ 1, 5 SAY 'Determinarea diametrului tamburului de antrenare' 
Da = 130*ni 
Da_vechi = Da 
@ 2, 1 SAY 'Da = ' + STR(Da, 4, 0) + '[mm]' 
@ 4, 1 SAY 'Alegerea diametrului tamburului de antrenare din STAS 7541-80' 
@ 5, 1 SAY ' ' 
SELECT 0 
USE diamtamb 
GO TOP 
DO WHILE NOT EOF() 
   IF (b_stas = B) AND (Da > da_stas) 
      SKIP 
   ELSE 
      temp = RECNO() 
      GO BOTTOM    
      SKIP 
   ENDIF    
ENDDO 
GOTO RECORD temp 
DISPLAY NEXT 1 
Da = da_stas 
la_tip = la_stas 
USE 
@ 9, 5 SAY 'Determinarea diametrului tamburului liber' 
Di = 0.7*Da 
Di_vechi = Di 
@ 10, 1 SAY 'Di = ' + STR(Di, 4, 0) + '[mm]' 
@ 12, 1 SAY 'Alegerea diametrului tamburului liber din STAS 7540-80' 
@ 13, 1 SAY ' ' 
SELECT 0 
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USE tamblib 
GO TOP 
DO WHILE NOT EOF() 
   IF (b_stas = B) AND (Di > di_stas) 
      SKIP 
   ELSE 
      temp = RECNO() 
      GO BOTTOM    
      SKIP 
   ENDIF    
ENDDO 
GOTO RECORD temp 
DISPLAY NEXT 1 
Di = di_stas 
li_tip = li_stas 
USE 
READ 
CLEAR 
@ 1, 5 SAY 'Determinarea turatiei tamburului de antrenare' 
na = 19100*vmax/Da 
@ 2, 1 SAY 'na = ' + STR(Di, 7, 2) + '[rot/min]' 
@ 4, 5 SAY 'Determinarea raportului de transmisie a reductorului' 
in = n/na 
@ 5, 1 SAY 'in = ' + STR(in, 5, 2) 
DO CASE 
   CASE in <= 8 
      in = 8 
   CASE (in > 8) AND (in <= 10) 
      in = 10 
   CASE (in > 10) AND (in <= 12.5) 
      in = 12.5 
   CASE (in > 12.5) AND (in <= 16) 
      in = 16 
   CASE (in > 16) AND (in <= 20) 
      in = 20 
   CASE (in > 20) AND (in <= 25) 
      in = 25 
   CASE (in > 25) AND (in <= 31.5) 
      in = 31.5 
   CASE (in > 31.5) AND (c <= 40) 
      in = 40 
ENDCASE 
@ 6, 1 SAY 'Dupa rotunjire, in = ' + STR(in, 4, 1) 
SELECT 0 
USE reductor 
SET SAFETY OFF 
COPY TO red_sort ALL FOR (n = turatia) AND (in = raport) 
USE 
SELECT 0 
USE red_sort 
GO TOP 
IF gasit = 1 
   red_tip = 1 
   DO WHILE NOT EOF() 
      IF P > put_red 
         SKIP 
      ELSE 
         temp = RECNO() 
         GO BOTTOM    
         SKIP 
      ENDIF    
   ENDDO 
   GOTO RECORD temp 
   @ 7, 1 SAY 'S-a ales un reductor:' 
   @ 8, 1 SAY ' ' 
   DISPLAY NEXT 1 
   nume_reductor = nume_red 
   putere_reductor = put_red 
   tur = turatia 
   rap = raport 
ENDIF 
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IF gasit = 0 
   red_tip = 2 
   GO TOP 
   DO WHILE NOT EOF() 
      IF (P/2) > put_red 
         SKIP 
      ELSE 
         temp = RECNO() 
         GO BOTTOM    
         SKIP 
      ENDIF    
   ENDDO 
   GOTO RECORD temp 
   @ 7, 1 SAY 'S-au ales doua reductoare' 
   @ 8, 1 SAY ' ' 
   DISPLAY NEXT 1 
   nume_reductor = nume_red 
   putere_reductor = 2*put_red 
   tur = turatia 
   rap = raport 
ENDIF 
USE    
@ 12, 5 SAY 'Determinarea lungimii maxime a transportorului:' 
temp1 = (ginc+2*qb+qIr+qIIr)*0.04*COS(DTOR(beta)) 
temp2 = ginc*SIN(DTOR(beta)) 
Lmax = (1000*P*0.85*0.96)/(vmax*1.1*1.08*(temp1 + temp2)) 
@ 13, 1 SAY 'Lmax = ' + STR(Lmax, 7, 2) + '[m]' 
@ 15, 5 SAY 'Verificarea conditiei: L1 + L2 + L3 < Lmax' 
IF (L1+L2+L3)<Lmax 
   @ 17, 5 SAY STR(L1, 3, 0)+' + '+STR(L2, 3, 0)+' + '+STR(L3, 3, 0)+' < '+STR(Lmax, 6, 2) 
   @ 18, 5 SAY 'Conditia este verificata!' 
ELSE 
   @ 17, 5 SAY STR(L1, 3, 0)+' + '+STR(L2, 3, 0)+' + '+STR(L3, 3, 0)+' > '+STR(Lmax, 6, 2) 
   @ 18, 5 SAY 'Conditia nu este verificata!' 
ENDIF    
READ 
tip = 0 
CLEAR 
@ 5, 21 SAY 'Doriti imprimarea rezultatelor?' 
@ 10, 29 GET tip FUNCTION '*H OK; Cancel' 
READ 
IF tip = 1 
   SET DEVICE TO PRINTER 
   @ 1, 25 SAY 'CALCULUL TRANSPORTORULUI CU BANDA PE ROLE' 
   @ 5, 10 SAY 'Debitul de material transportat, Q = ' + STR(Q, 3, 0) + '[t/h]' 
   @ 6, 10 SAY 'Lungimea pe tronsonul L1 = ' + STR(L1, 3, 0) + '[m]' 
   @ 7, 10 SAY 'Lungimea pe tronsonul L2 = ' + STR(L2, 3, 0) + '[m]' 
   @ 8, 10 SAY 'Lungimea pe tronsonul L3 = ' + STR(L3, 3, 0) + '[m]' 
   @ 9, 10 SAY 'Masa specifica a materialului afanat, ro = ' + STR(ro, 3, 1) + '[t/mc]' 
   @ 10, 10 SAY 'Viteza maxima a transportorului, vmax = ' + STR(vmax, 3, 1) + '[m/s]' 
   @ 11, 10 SAY 'Unghiul de inclinare al transportorului, beta = ' + STR(beta, 2, 0) + '[grade]' 
   @ 12, 10 SAY 'Marimea materialului, amax = ' + STR(amax, 2, 0) + '[mm]' 
   @ 14, 15 SAY 'Determinarea suprafetei sectiunii curentului de material' 
   @ 15, 10 SAY 'A0 = ' + STR(A0, 6, 4) + '[mp]' 
   @ 17, 15 SAY 'Determinarea latimii benzii' 
   @ 18, 15 SAY 'B = ' + STR(B_vechi, 7, 2) + '[mm]' 
   @ 20, 15 SAY 'ALEGEREA UNEI BENZI DIN STAS 2077/1-79' 
   @ 21, 15 SAY 'S-a ales banda avand o latime de ' + STR(B, 4, 0) + '[mm]' 
   @ 23, 15 SAY 'Verificarea conditiei: B >= 2*amax+200' 
   @ 24, 35 SAY STR(B, 4, 0) + ' >= ' + STR(2*amax+200, 7, 2) 
   @ 25, 30 SAY 'Conditia este indeplinita!'    
   @ 27, 15 SAY 'Determinarea grosimii benzii si a numarului de insertii' 
   @ 28, 10 SAY 'Numarul de insertii este, ni = ' + STR(ni, 2, 0) 
   @ 29, 10 SAY 'Grosimea benzii este, Sb = ' + STR(Sb, 2, 0) + '[mm]' 
   @ 31, 15 SAY 'Alegerea rolelor si a pasului dintre role' 
   @ 32, 10 SAY 'Diametrul rolelor superioare este, ds = ' + STR(dsup, 3, 0) + '[mm]' 
   @ 33, 10 SAY 'Lungimea rolelor superioare este, ls = ' + STR(lsup, 3, 0) + '[mm]' 
   @ 34, 10 SAY 'Pasul rolelor superioare este, ps = ' + STR(psup, 4, 0) + '[mm]' 
   @ 35, 10 SAY 'Diametrul rolelor inferioare este, di = ' + STR(dinf, 3, 0) + '[mm]' 
   @ 36, 10 SAY 'Lungimea rolelor inferioare este, li = ' + STR(linf, 4, 0) + '[mm]' 
   @ 37, 10 SAY 'Pasul rolelor inferioare este, pi = ' + STR(pinf, 4, 0) + '[mm]' 
   @ 39, 15 SAY 'Determinarea greutatii incarcaturii' 
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   @ 40, 10 SAY 'Greutatea incarcaturii este, q = ' + STR(ginc, 7, 2) + '[N/m]' 
   @ 42, 15 SAY 'Determinarea greutatii pe metru liniar de rola' 
   @ 43, 10 SAY 'Greutatea pe metru liniar de rola superioara este, qIr = ' + STR(qIr, 7, 2) + 
'[N/m]' 
   @ 44, 10 SAY 'Greutatea pe metru liniar de rola inferioara este, qIIr = ' + STR(qIIr, 7, 2) + 
'[N/m]' 
   @ 46, 15 SAY 'Determinarea greutatii pe metru liniar de banda' 
   @ 47, 10 SAY 'Greutatea pe metru liniar de banda este, qb = ' + STR(qb, 7, 2) + '[N/m]' 
   @ 1, 15 SAY 'Determinarea rezistentelor pe ramura superioara' 
   @ 2, 10 SAY 'Pe tronsonul L1, rezistenta este, WP01 = ' + STR(WP01, 9, 2) + '[N]' 
   @ 3, 10 SAY 'Pe tronsonul L2, rezistenta este, WPi2 = ' + STR(WPi2, 9, 2) + '[N]' 
   @ 4, 10 SAY 'Pe tronsonul L3, rezistenta este, WP03 = ' + STR(WP03, 9, 2) + '[N]' 
   @ 6, 15 SAY 'Determinarea rezistentelor pe ramura inferioara' 
   @ 7, 10 SAY 'Pe tronsonul L1, rezistenta este, WG01 = ' + STR(WG01, 9, 2) + '[N]' 
   @ 8, 10 SAY 'Pe tronsonul L2, rezistenta este, WGi2 = ' + STR(WGi2, 9, 2) + '[N]' 
   @ 9, 10 SAY 'Pe tronsonul L3, rezistenta este, WG03 = ' + STR(WG03, 9, 2) + '[N]' 
   @ 11, 15 SAY 'Rezistente in punctele de inflexiune sunt:' 
   @ 12, 10 SAY 'W2-3 = '+ STR(W23, 7, 2) + '[N]' 
   @ 13, 10 SAY 'W4-5 = '+ STR(W45, 7, 2) + '[N]' 
   @ 14, 10 SAY 'W8-9 = '+ STR(W89, 7, 2) + '[N]' 
   @ 15, 10 SAY 'W10-11 = '+ STR(W1011, 7, 2) + '[N]' 
   @ 17, 10 SAY 'Rezistenta pe toba de intoarcere este, Wt = ' + STR(Wt, 7, 2) + '[N]' 
   @ 19, 15 SAY 'Determinarea celor trei tensiuni principale:' 
   @ 20, 10 SAY 'S1min = '+ STR(S1min, 7, 2) + '[N]' 
   @ 21, 10 SAY 'Spmin = '+ STR(Spmin, 7, 2) + '[N]' 
   @ 22, 10 SAY 'Smax = '+ STR(Smax, 7, 2) + '[N]' 
   @ 24, 20 SAY 'Verificarea conditiei: Spmin >= 5*(q+qb)*psup' 
   @ 25, 40 SAY STR(Spmin, 8, 2) + ' >= ' + STR(5*(q+qb)*psup*0.001, 8, 2) 
   @ 26, 25 SAY 'Conditia este verificata' 
   @ 28, 15 SAY 'Determinarea rezistentei la tractiune a benzii:' 
   @ 29, 10 SAY 'Rezistenta la tractiune a benzii este, sigma_r = ' + STR(sigmari_vechi, 7, 2) + 
'[N/mm]' 
   @ 31, 15 SAY 'Alegerea clasei de rezistenta a benzii, din STAS 2077/1-79' 
   @ 32, 10 SAY 'Clasa de rezistenta a benzii este, sigma_r = ' + STR(sigmari, 4, 0) + '[N/mm]' 
   @ 34, 15 SAY 'Raze minime de curbura in zona de curbura in jos:' 
   @ 35, 10 SAY 'R4-5 = ' + STR(R45, 6, 2) + '[m]' 
   @ 36, 10 SAY 'R8-9 = ' + STR(R89, 6, 2) + '[m]' 
   @ 38, 15 SAY 'Raza minima de curbura in zona de curbura in sus:' 
   @ 39, 10 SAY 'R2min = ' + STR(R2min, 6, 2) + '[m]' 
   @ 41, 10 SAY 'Forta de antrenare a benzii este, W0 = ' + STR(W0, 8, 2) + '[N]' 
   @ 1, 15 SAY 'Alegerea motorului electric conform' 
   @ 2, 15 SAY 'Motoare electrice construite in Romania' 
   IF motor_tip = 1 
      @ 3, 10 SAY 'S-a ales motorul:' 
   ENDIF    
   IF motor_tip = 2 
      @ 3, 10 SAY 'S-au ales doua motoare:' 
   ENDIF    
   @ 4, 10 SAY 'Tipul: ' + tip_tip 
   @ 5, 10 SAY 'Putere: '+STR(P, 5, 1)+' kW' 
   @ 6, 10 SAY 'cosfi: '+STR(cosfi_tip, 4, 2) 
   @ 7, 10 SAY 'Turatia: '+STR(n, 4, 0)+' rot/min' 
   @ 8, 10 SAY 'Numar poli: '+STR(nr_poli_tip, 1, 0) 
   @ 11, 15 SAY 'Determinarea conditiei de nealunecare a benzii' 
   @ 12, 10 SAY 'Fi = ' + STR(Fi, 8, 2) + '[N]' 
   @ 14, 15 SAY 'Determinarea conditiei de sageata' 
   @ 15, 10 SAY 'fmax = ' + STR(fmax, 8, 2) + '[mm]' 
   @ 17, 15 SAY 'Determinarea cursei de intindere' 
   @ 18, 10 SAY 'c = ' + STR(c_vechi, 7, 2) + '[mm]' 
   @ 19, 15 SAY 'Alegerea cursei de intindere din STAS 11667-80' 
   @ 20, 10 SAY 'c = ' + STR(c, 4, 0) + '[mm]' 
   @ 22, 15 SAY 'Determinarea diametrului tamburului de antrenare' 
   @ 23, 10 SAY 'Da = '+STR(Da_vechi, 7, 2)+' [mm]' 
   @ 24, 10 SAY 'Alegerea diametrului tamburului de antrenare din STAS 7541-80' 
   @ 25, 10 SAY 'Da = '+STR(Da, 4, 0)+' [mm]' 
   @ 26, 10 SAY 'La = '+STR(la_tip, 4, 0)+'[mm]' 
   @ 28, 15 SAY 'Determinarea diametrului tamburului liber' 
   @ 29, 10 SAY 'Di = '+STR(Di_vechi, 7, 2)+' [mm]' 
   @ 30, 10 SAY 'Alegerea diametrului tamburului liber din STAS 7540-80' 
   @ 31, 15 SAY 'Determinarea turatiei tamburului de antrenare' 
   @ 32, 10 SAY 'na = ' + STR(Di, 7, 2) + '[rot/min]' 
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   @ 33, 15 SAY 'Determinarea raportului de transmisie a reductorului' 
   @ 34, 10 SAY 'Dupa rotunjire, in = ' + STR(in, 4, 1) 
   @ 35, 10 SAY 'Di = '+STR(Di, 4, 0)+' [mm]' 
   @ 36, 10 SAY 'Li = '+STR(li_tip, 4, 0)+' [mm]' 
   @ 38, 15 SAY 'Alegerea reductorului conform STAS' 
   IF red_tip = 1 
      @ 40, 10 SAY 'S-a ales reductorul:' 
   ENDIF    
   IF red_tip = 2 
      @ 40, 10 SAY 'S-au ales doua reductoare:' 
   ENDIF    
   @ 41, 10 SAY 'Tipul: ' + nume_reductor 
   @ 42, 10 SAY 'Putere: '+STR(putere_reductor, 5, 1)+' kW' 
   @ 43, 10 SAY 'Turatia: '+STR(tur, 4, 0)+' rot/min' 
   @ 44, 10 SAY 'Raport de transmisie: '+STR(rap, 4, 1) 
   @ 46, 15 SAY 'Determinarea lungimii maxime a transportorului' 
   @ 47, 10 SAY 'Lmax = ' + STR(Lmax, 7, 2) + '[m]' 
   @ 49, 15 SAY 'Verificarea conditiei: L1 + L2 + L3 < Lmax' 
   @ 50, 15 SAY STR(L1, 3, 0)+' + '+STR(L2, 3, 0)+' + '+STR(L3, 3, 0)+' < '+STR(Lmax, 6, 2) 
   @ 51, 15 SAY 'Conditia este verificata!' 
   SET DEVICE TO SCREEN 
ENDIF    
CLEAR 
@ 10, 24 SAY 'Doriti sa refaceti calculele?' 
Structura programului IESIRE.SPR 
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
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This program was automatically generated by GENSCRN. 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ˝ 
#REGION 0 
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat 
IF SET("TALK") = "ON" 
 SET TALK OFF 
 m.talkstat = "ON" 
ELSE 
 m.talkstat = "OFF" 
ENDIF 
m.compstat = SET("COMPATIBLE") 
SET COMPATIBLE FOXPLUS 
m.currarea = SELECT() 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
*                       MS-DOS Window definitions                 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ˝ 
IF NOT WEXIST("fer2") ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER2")) == "FER2.PJX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER2")) == "FER2.SCX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER2")) == "FER2.MNX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER2")) == "FER2.PRG" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER2")) == "FER2.FRX" ; 
 OR UPPER(WTITLE("FER2")) == "FER2.QPR" 
 DEFINE WINDOW fer2 ; 
  FROM INT((SROW()-15)/2),INT((SCOL()-50)/2) ; 
  TO INT((SROW()-15)/2)+14,INT((SCOL()-50)/2)+49 ; 
  TITLE " CALCULUL TRANSPORTORULUI CU BANDA PE ROLE " ; 
  FOOTER " UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE  
  NOFLOAT ; 
  NOCLOSE ; 
  SHADOW ; 
  NOMINIMIZE ; 
  DOUBLE ; 
  COLOR SCHEME 1 
ENDIF 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
*                      IESIRE/MS-DOS Screen Layout                
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ˝ 
#REGION 1 
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Teză de abilitare 

IF WVISIBLE("fer2") 
 ACTIVATE WINDOW fer2 SAME 
ELSE 
 ACTIVATE WINDOW fer2 NOSHOW 
ENDIF 
@ 11,21 SAY "Informatii: 
 SIZE 1,26, 0 
@ 5,14 SAY "TRANSP versiunea 1.0" ; 
 SIZE 1,20, 0 
@ 6,13 SAY "(c) 2000, 
 SIZE 1,22, 0 
@ 7,2 SAY "Sef lucr. ing. Nicolae UNGUREANU" ; 
    SIZE 1,45, 0 
IF NOT WVISIBLE("fer2") 
 ACTIVATE WINDOW fer2 
ENDIF 
READ CYCLE 
RELEASE WINDOW fer2 
SELECT (m.currarea) 
#REGION 0 
IF m.talkstat = "ON" 
 SET TALK ON 
ENDIF 
IF m.compstat = "ON" 
 SET COMPATIBLE ON 
ENDIF 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
*                      IESIRE/MS-DOS Cleanup Code                 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ˝ 
REGION 1 
CLEAR 
CLEAR ALL 
CLOSE DATABASES 
QUIT 

Baze de date folosite (exemple) 
 

MOTOARE.DBF 

Descriere Tipul motorului 
Puterea 

motorului 
Coeficientul cosinus  Turaţia Număr de poli 

Nume câmp TIP PUTERE COSFI ROTATII NR_POLI 

Tip C, 10 N, 5, 1 N, 4, 2 N, 4, 0 N, 1, 0 

 AE2-160S-8 4.0 0.73 750 8 

 AE2-160M-8 5.5 0.75 750 8 

 AE2-180S-8 7.5 0.77 750 8 

 AE2-180M-8 10.0 0.78 750 8 

 AE2-200S-8 13.0 0.79 750 8 

 AE2-200M-8 17.0 0.80 750 8 

 AE2-250S-8 22.0 0.81 750 8 

 AE2-250M-8 30.0 0.82 750 8 

 AE2-280S-8 40.0 0.83 750 8 

 AE2-280M-8 55.0 0.84 750 8 

 AE2280-M-6 75.0 0.88 1000 6 

 AE2-280M-4 100.0 0.90 1500 4 

 

REDUCTOR.DBF 

Descriere Tipul reductorului 
Puterea 

reductorului 
Turaţia 

Raportul de 
transmitere 

Nume câmp NUME_RED PUT_RED TURAŢIA RAPORT 

Tip C, 9 N, 5, 1 N, 4, 0 N, 4, 1 

 

0 1 2 3 

2CH-N-80 6.0 1500 8.0 

2CH-N-80 5.0 1500 10.0 

2CH-N-80 3.7 1500 12.5 

2CH-N-80 2.9 1500 16.0 

2CH-N-80 2.2 1500 20.0 

2CH-N-80 1.7 1500 25.0 

2CH-N-80 1.4 1500 31.5 

2CH-N-80 0.9 1500 40.0 

2CH-N-80 4.1 1000 8.0 
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2CH-N-80 3.4 1000 10.0 

2CH-N-80 2.5 1000 12.5 

2CH-N-80 1.3 1000 25.0 

2CH-N-80 0.9 1000 31.5 

2CH-N-80 0.7 1000 40.0 

2CH-N-80 3.2 750 8.0 

2CH-N-80 2.6 750 10.0 

2CH-N-80 2.0 750 12.5 

2CH-N-80 1.5 750 16.0 

2CH-N-80 1.2 750 20.0 

2CH-N-80 0.9 750 25.0 

2CH-N-80 0.7 750 31.5 

 2CH-N-80 0.5 750 40.0 

 

ROLINF.DBF 

Descriere B DINF LINF PINF 

Nume câmp CAMP1 CAMP2 CAMP3 CAMP4 

Tip N, 4, 0 N, 3, 0 N, 4, 0 N, 4, 0 

 650 108 940 3000 

 800 133 940 2800 

 1000 133 1140 2600 

 1200 133 1390 2400 

 

ROLSUP.DBF 

Descriere B DSUP LSUP PSUP 

Nume câmp CAMP1 CAMP2 CAMP3 CAMP4 

Tip N, 4, 0 N, 3, 0 N, 3, 0 N, 4, 0 

 650 89 310 1400 

 800 108 300 1000 

 1000 108 370 900 

 1200 159 450 900 

 

TAMBLIB.DBF 

Descriere Lăţimea benzii 
Diametrul 

benzii 
Lăţimea 

tamburului 

Nume câmp B_STAS DI_STAS LI_STAS 

Tip N, 4, 0 N, 4, 0 N, 4, 0 

 650 320 750 

 650 400 750 

 650 500 750 

 650 630 750 

 800 320 1000 

 800 400 1000 

 800 500 1000 

 800 630 1000 

 800 800 1000 

 800 1000 1000 

 1000 400 1150 
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