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REZUMAT. Ingineria Valorii este definită ca o metodă de competitivitate, organizată şi creativă, ce urmărește satisfacerea 
necesităţii utilizatorului printr-un demers specific de concepţie, pe cale funcţională, economică şi pluridisciplinară. În cadrul 
lucrării se prezintă un exemplu concret de aplicare a demersului Ingineriei Valorii într-un caz concret. În prima iterație se face 
modelarea proiectării, iar în a doua iterație se face optimizarea proiectării unui concasor cu cilindri. 
 
Cuvinte cheie: modelarea proiectării, Ingineria Valorii, analiza funcțională. 
 
ABSTRACT. Value Engineering is defined as a method of competition, organized and creative, who wishes to satisfy the user 
need by functional, economic and multidisciplinary demarche. The paper presents a concrete example of the application of  
Value engineering approach in a particular case. In the first iteration is make the modeling design and in the second iteration 
is make a crusher cylinder design optimization. 
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1. INTRODUCERE 

Ingineria Valorii este o „metodă de competitivitate, 
organizată şi creativă, vizând satisfacerea necesităţii 
utilizatorului printr-un demers specific de concepţie, 
pe cale funcţională, economică şi pluridisciplinară”. 

Ingineria Valorii se caracterizează printr-un: 
 demers funcţional care impune formularea 

problemei în termeni de finalitate şi nu în termeni de 
soluţii tehnice pentru găsirea esenţialului şi a ceea ce 
este competent, evitând astfel tendinţa de limitare la 
soluţiile existente şi interzicerea inconştientă a 
numeroase posibilităţi; 

 demers cu caracter economic prin referirea 
sistematică la costuri, atât la cele aferente produselor 
anterioare din aceeaşi familie şi la funcţiile lor, cât şi 
la ceea ce se poate estima pentru fiecare funcţie sau 
pentru fiecare soluţie nouă; 

 demers pluridisciplinar prin lucrul în grup, 
făcând apel la un animator şi la un factor de decizie. 
Lucrul în grup reuneşte toate competenţele cerute şi 
persoane de formaţiuni şi responsabilităţi diferite, 
permite găsirea unui consens asupra funcţiilor, 
performanţelor, principiilor, soluţiilor şi a costurilor, 
toate favorizând exerciţiul creativităţii şi îmbogăţirea 
informaţiilor disponibile. Acest lucru în grup permite 
reglarea concomitent a problemelor, care în caz 
contrar nu vor fi abordate decât succesiv şi izolat de 
către diverşi participanţi la crearea şi realizarea 
produsului. Grupul trebuie mai ales să poată dispune 
în mijlocul său de competenţele necesare în estimarea 
costurilor pe baza elementelor disponibile la acest 

stadiu. Grupul propune, dar decizia rămâne în 
sarcina celui care decide. 

Acest demers creativ vizează atingerea unui 
evantai larg de posibilităţi, permite să se ţină cont de 
evoluţiile pieţei, de mediului înconjurător şi de 
soluţiile tehnice și se particularizează prin: 

 analiza critică a datelor, informaţiilor şi soluţiilor; 
 caracterul său iterativ; 
 utilizarea specifică a anumitor mijloace şi 

metode; 
 un demers sistematic, organizat şi participativ, 

făcând apel la un plan de lucru tip, dezvoltat în cele 
ce urmează; 

 motivarea ce o antrenează la utilizator. 
Ingineria Valorii cuprinde 7 faze, iar aplicaţia sa 

reală este iterativă: fiecare fază poate fi reluată cu 
noi completări aduse fazelor din urmă. 

Aceste faze şi responsabilităţile aferente sunt 
următoarele: 

 faza 1: Orientarea acţiunii Ingineriei Valorii; 
 faza 2: Căutarea informaţiilor; 
 faza 3: Analiza funcţiilor şi a costurilor, vali-

darea necesităţilor şi a obiectivelor; 
 faza 4: Căutarea ideilor şi a căilor de soluţionare; 
 faza 5: Studiul şi evaluarea soluţiilor; 
 faza 6: Bilanţul provizoriu, prezentarea soluţiilor 

reţinute, decizia; 
 faza 7: Realizarea, urmărirea, bilanţul. 
Pentru fiecare din cele 7 etape ale Ingineriei 

Valorii au fost dezvoltate demersuri metodologice 
cu reguli simple şi generale. 

În tabelul 1 se prezintă etapele Ingineriei Valorii, 
însoţite de obiective, factori ce intervin şi exemple de 
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metode utilizate. Demersul Ingineriei Valorii constă în 
trei analize succesive, care permit transformarea 
ansamblului necesităţilor exprimate sau nu de 
utilizatori, în soluţii optime ale unui studiu tehnico – 
economic. 

1 – Primul punct cheie al demersului, Analiza 
Funcţională a Necesităţii (AFN) este identificarea şi 
formalizarea necesităţilor pe care produsul, serviciul, 
etc. trebuie să le satisfacă. 

2 – Apoi, Analiza Funcţională a Produsului 
(AFP) va traduce aceste necesităţi în soluţii tehnice. 

3 – În sfârşit, Ingineria Valorii (IV) este o opti-
mizare a acestor soluţii pentru a obţine compromisul 
acceptabil între nivelul de satisfacere a necesităţilor 
şi a costurilor. 

Cele trei analize sunt efectuate succesiv şi 
iterativ. Datele obţinute din analiza precedentă vor 
servi următoarei analize, ele sunt logic dependente 
(1). 

Schema concasorului se poate observa în figura 1, 
iar în figura 2 se poate observa varianta inițială a 
cilindrului de sfărâmare. 

 
Tabelul 1 

Etape Obiective Cine intervine Exemple de metode 

1. Orientarea acţiunii 

Determinarea subiectului de studiu şi 
a obiectivelor, evaluarea mizelor şi 
nivelul de abordare, formarea 
grupului de lucru 

Cel care decide 
Specialistul IV 

Analize de rentabilitate,      
planuri strategice, check-liste 

2. Cunoaşterea 
problemei sau căutarea 
informaţiilor 

Clasificarea problemelor, asamblarea 
informaţiilor tehnice, comerciale, 
economice, de proprietate industrială, 
normele. Asamblarea informaţiilor

Specialistul IV 
Membrii grupului 
Alţi experţi 

Ciclul de viaţă al produsului, 
organigrama tehnică a 
produsului, analiza cererilor 
clienţilor 

3. Modelarea 
problemei  sau Analiza 
Funcţională 

Creerea unui model funcţional al 
produsului, stabilirea Caietului de 
Sarcini Funcţional al necesităţilor 
clienţilor, analiza economică a 
produsului şi a produselor concurente 

Specialistul IV 
Grupul de lucru 

Studiul sistematic al mediului 
înconjurător al produsului, 
diagrame FAST, AMDEC, 
matrice de cost şi de valoare a 
funcţiilor 

4. Creativitate sau 
căutarea soluţiilor 

Mobilizarea creativităţii grupului, 
căutarea mai multor soluţii, suscitarea 
inovării 

Specialistul IV 
Grupul de lucru 

Brainstorming, matrice de 
descoperire, analogii, matrice 
de analiză morfologică 

5. Aprofundarea 
soluţiilor sau studiul de 
fezabilitate 

Izolarea soluţiilor realizabile, fiabile, 
economic viabile 

Specialistul IV. Grupul de 
lucru. Serviciile 
specializate ale 
întreprinderilor 

Table de bord de concepţie, 
matrice de cost previzional, 
organigrama produsului 

6. Analiza soluţiilor şi 
alegerea lor 

Sinteza proiectelor, prezentarea 
soluţiilor şi selecţionarea unei soluţii 

Specialistul IV 
Grupul de lucru 
Cel care decide 

Analize economice, analize 
comparative a soluţiilor, 
matrice de decizie 

7. Punerea în lucru a 
soluţiilor 

Industrializarea, lansarea pe piaţă, 
capitalizarea experienţei 

Specialistul IV. Grupul de 
lucru, serviciile 
întreprinderii 

Planul realizărilor, fişe de 
urmărire, fişe de bilanţ 

 

 
 

Fig. 1. Concasor cu cilindri: 
 1 – batiu; 2 – lagăre mobile; 3 – arcuri de presiune; 4 – șuruburi 
de reglaj; 5 – plăci suport; 6 – tiranți; 7 – lagăre fixe; 8 – sistem 

de ungere; 9 – motor electric; 10 – cuplaj; 11 – reductor;  
12, 13 – cilindru; 14 – roți dințate; 15 – pâlnie de încărcare;  

16 – jgheab. 

 
 

 
 

Fig. 2. Cilindrul de sfărâmare  
al concasorului. 
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2. ETAPELE INGINERIEI VALORII. 
MODELAREA FUNCŢIONALĂ  
A ECHIPAMENTULUI. ITERAŢIA 1 

Urmând metodologia de lucru prezentată în 
tabelul 1 se va trata în cadrul acestei lucrări modul 
de reproiectare a unui subansamblu al unui concasor 
cu cilindri pentru sfărâmarea diverselor materiale: 
cilindrul de sfărâmare. 

Funcțiile acestui utilaj sunt prezentate în tabelul 2 
(2). 

3. PONDEREA FUNCŢIILOR  
ÎN VALOARE. ITERAŢIA 1 

Ponderea funcţiilor în valoare se prezintă sintetic 
în tabelul 3, iar în figura 3 se poate observa ponderea 
funcțiilor în valoare (3). Valoarea produsului este 
egală cu suma nivelelor funcţiilor şi este egală cu 54. 

4. PONDEREA FUNCŢIILOR ÎN COST. 
ITERAŢIA 1 

Repartizarea costurilor pe funcţii s-a efectuat în 
matricea funcţii - costuri din tabelul 4, iar în figura 4 
se poate observa ponderea funcțiilor în cost. 

5. STABILIREA MODELULUI 
FUNCŢIONAL. PONDEREA 
FUNCŢIILOR ÎN VALOARE ŞI COST. 
ITERAŢIA 1 

Coordonatele x i şi y i sunt date în tabelul 5 şi pe 
baza datelor prezentate în acest tabel se trasează 
diagrama din figura 5. Calculele se fac cu metoda 
celor mai mici pătrate. 

 
 

Fig. 3. Ponderea funcțiilor în valoare. 
 

 
 

Fig. 4. Ponderea funcțiilor în cost. 
 

Tabelul 2 

Nomenclatorul de funcţii (FS - Funcţie de Servici; FC - Funcţie de Constrângere; FE - Funcţie de Estimare) 

Simbol Denumirea funcţiei Tipul funcţiei 
Dimensiunea  tehnică a funcţiei 

Denumire U.M. Valoare 
F1 Asigură sfărâmarea materialului FS grad de sfărâmare - 3 - 12 
F2 

 
Asigură protecția lanțului cinematic FC 

moment 
forță 

daN*m 
daN 

200 
100 

F3 

 
Asigură reglarea organelor de lucru FC cursă mm 10 - 25 

F4 Asigură susținerea ansamblului FS greutate daN 20000 
F5 

 
Asigură interfața cu utilizatorul, 
(place utilizatorului, estetica,) FE 

culoare; 
formă, 

Nr.informații 7 

F6 Furnizează energie de lucru FS moment daN*m 100 
F7 Asigură uniformizarea mișcării FS turația rot/minut  
F8 Asigură o capacitate de lucru FC volum m3 2 
F9 Rezistanţa la uzură FC material uzat g/an  
F10 Asigură evacuarea materialelor FS debit m3/h 1 - 2 
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Tabelul 3 

Ponderea funcțiilor în valoare. 

Funcții F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Punctaj 10 9 8 7 5 5 4 3 2 1 54 

Raport 0,182 0,164 0,145 0,127 0,0109 0,0909 0,0727 0,0545 0,0363 0,0182 1 

Procent, % 18,2 16,4 14,5 12,7 10,9 9,09 7,273 5,455 3,636 1,82 100 

 
Tabelul 4 

Ponderea funcțiilor în cost  (coordonata Y, ** unități monetare). 

No. 
 

Piese 
 

F    u    n    c    ț    i    i Cost 
piese** F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 Lagăr 15 25 400 100 10 55 100 705 

... 

7 Volant 20 200 15 140 480 28 10 893 

... 

17 Cilindru 250 30 130 150 70 160 120 30 940 

... ... 900 370 500 370 150 380 30 100 15 140 2955 

Cost total 1170 615 655 785 540 380 590 343 245 170 5493 

Raport 0,213 0,112 0,119 0,143 0,098 0,069 0,107 0,062 0,045 0,031 1 

Costul funcțional, % 21,3 11,2 11,92 14,29 9,831 6,918 10,74 6,244 4,46 3,095 100 
 

Tabelul 5 

Elemente de calcul pentru trasarea diagramelor. *S = Σ(Y i - a*Xi)
2;**S' = Σ(2*a*(Xi)

2 –2*Xi*Yi). 

No. 
 

Elemente 
de calcul 

F    u    n    c    ț    i    i Total 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 X i 18,2 16,4 14,5 12,7 10,9 9,09 7,273 5,455 3,636 1,82 100 

2 Y i 21,3 11,2 11,9 14,3 9,83 6,92 10,74 6,244 4,46 3,09 100 

3 (X i)
2 330,6 267,8 211,6 162 119 82,64 52,89 29,75 13,22 3,306 1273 

4 X i * Y i 387,3 183,2 173,4 181,9 107,2 62,89 78,11 34,06 16,21 5,627 1230 

5 *S 13,91 21,32 4,547 3,965 0,507 3,488 13,78 0,946 0,895 1,79 65,15 

6 **S' -135 151,1 62,03 -50,6 15,53 33,96 -54,0 -10,6 -6,88 -4,86 0 
 

Parametrii au următoarele valori calculate:  
a = 0,97,   44 o, S = 65,15, S' = 0. 

Din tabelul 5 se extrag valorile necesare cu 
ajutorul cărora se pot trasa următoarele tipuri de 
diagrame: 

 diagrama ponderii funcţiilor în valoare (fig. 3); 
 diagrama ponderii funcţiilor în cost (fig. 4); 
 diagrama ponderilor funcţiilor în valoare şi 

cost (fig. 5); 
Figura 3 evidenţiază ordonarea funcţiilor în 

raport cu valoarea lor. 
Figura 4 evidenţiază ordonarea funcţiilor în 

raport cu costul funcţional. 
Diagrama permite comparaţii semnificative între 

costurile totale ale funcţiilor şi în cadrul costurilor 
totale, între costurile de manoperă şi de material, 
evidenţiindu-se: 

 funcţiile foarte scumpe cu ponderea cea mai 
mare în costul total al produsului; 

 funcţiile secundare foarte scumpe în raport 
cu funcţiile de servici sau chiar mai scumpe decât 
acestea; 

 funcţiile a căror realizare necesită costuri dis-
proporţionate, fie de material, fie de manoperă. 

Această diagramă prezintă o distribuţie de tip 
Pareto, adică 20–30 % din numărul total al funcţiilor 
înglobează 70–80 % din totalul costurilor funcţiilor. 
Aceste funcţii sunt F1, F4 și F7. 

Dacă se constată o asemenea distribuţie, primele 
funcţii în ordinea costurilor, reprezentând 20–30% 
din numărul total al funcţiilor (în exemplul de mai 
sus, funcţiile F1, F4 și F7) sunt considerate funcţii 
foarte scumpe. 

Alura dreptei din figură (y = 0,8824*x + 1,06915), 
trasată cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate, 
reflectă disproporţii în repartizarea costurilor pe 
funcţii şi contribuţia funcţiilor la valoarea produsului 
reprezintă situaţia reală. 
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În diagrama din figura 5 se pot observa urmă-
toarele drepte: 

 dreapta de ecuație y = x (prima bisectoare), 
dreapta care mediează ponderea funcțiilor în valoare 
și în cost; exprimă situația ideală a disproporției 
celor două ponderi, ponderea funcțiilor în valoare și 
în cost; 

 dreapta de regresie, de ecuație y = 0,8824 * x + 
+ 1,0691, care aproximează dispunerea punctelor; 
exprimă situația reală a disproporției celor două 
ponderi, ponderea funcțiilor în valoare și în cost. 
 

 
 

Fig. 5. Ponderea funcțiilor în valoare și în cost. 
 

Analizând diagrama din figura 5 se observă că 
unele funcţii se situează deasupra dreptelor de regresie, 

acest lucru atestă costuri ridicate, nejustificate în 
raport cu valoarea. 

Pe aceste baze se prezumă că aceste funcţii sunt 
deficitare, urmând ca cercetarea soluţiilor să se 
concentreze cu prioritate asupra ansamblelor, 
reperelor, materialelor şi operaţiilor tehnologice care 
contribuie, în cadrul structurii de ansamblu a 
produsului, la realizarea acestor funcţii. 

În iterația 1 a studiului Ingineriei Valorii se va 
crea un model funcțional al acestui concasor cu 
cilindri, pentru a se observa funcțiile deficitare. 

Funcțiile deficitare sunt: 
 funcția F1 – asigură sfărâmarea materialului; la 

realizarea acestei funcții participarea cea mai mare o 
au cilindrii de sfărâmare; 

 funcția F4 – asigură susținerea ansamblului; la 
realizarea acestei funcții participă lagărele arborilor, 
care sunt conținute în batiul concasorului; 

 funcția F7 – asigură uniformizarea mișcării; la 
realizarea acestei funcții participarea preponderentă 
o are volantul concasorului. 

6. CĂUTAREA SOLUȚIILOR 

Pentru găsirea unor variante mai simple și mai 
ieftine, în urma etapei de găsire a soluțiilor noi, în 
cadrul grupului de lucru s-au propus 38 de variante 
de cilindri pentru sfărâmare, prezentate în cutia 
morfologică din tabelul 6 și în figurile 6, ..., 10. 

Departajarea acestor variante, considerând 
anumite criterii, care au fost notate cu note de la 1 la 
10, se prezintă în tabelul 7. 

 
Tabelul 6 

Cutia morfologică 

Funcţia Nr. Soluţii constructive 
F 1 : asigură 
sfărâmarea 
materialului 

 

1 F11 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi, 
2 F12 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi lungi, 
3 F13 – cilindru conic la interior, strâns prin filet cilindric pe piesele conice+hexagon, 
4 F14 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și cu piuliță, 
5 F15 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi, piulițe+șaibă, filet pe arbore, 
6 F16 – cilindru conic cu filet interior, strâns cu piese conice lungi filetate la interior+hexagon, 
7 F17 – cilindru conic cu filet interior, strâns cu piese conice lungi+hexagon, filet pe arbore, 
8 F18 – cilindru+arbore dintr-o singură bucată +manta de uzură, 
9 F19 – cilindru+arbore, separat+manta de uzură, arborele fixat prin presare, 

10 F110 – arborele fixat prin sudare, 
11 F111 – arborele fixat cu piulițe+filet pe arbore, 
12 F112 – arborele fixat pe caneluri+piuliță+filet pe arbore, 
13 F113 – cilindru+capace cilindrice scurte, strâns cu șuruburi sau prezoane lungi, 
14 F114 – cilindru+capace cilindrice scurte, strânse de piulițe+șaibe, filet pe arbore, 
15 F115 – cilindru+capace cilindrice scurte+hexagon de strângere, 
16 F116 – cilindru+capace cilindrice scurte sudate+manta de uzură, 
17 F117 – cilindru+capace conice scurte, strânse cu șuruburi sau prezoane lungi, 
18 F118 – cilindru+capace conice scurte, strânse de piulițe+șaibe, filet pe arbore, 
19 F119 – cilindru+capace conice scurte+hexagon de strângere, filet pe arbore, 
20 F120 – cilindru+capace conice scurte sudate+manta de uzură, 
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Tabelul 6 (continuare) 

Funcţia Nr. Soluţii constructive 
F 1 : asigură 
sfărâmarea 
materialului 

 

21 F121 – cilindru+capace conice scurte filetate, cu filet pe arbore doar într-o parte, 
22 F122 – cilindru filetat pe interior montat pe arbore filetat + piulițe+manta de uzură, 
23 F123 – arbore din două piese cilindrice scurte, sudate pe manșon + manta de uzură, 
24 F124 – arbore din două piese cilindrice scurte, asamblate prin filet + manta de uzură, 
25 F125 – arbore din două piese conice scurte sudate pe manșon + manta de uzură, 
26 F126 – arbore din două piese conice scurte asamblate prin filet + manta de uzură, 
27 F127 – arbore dintr-o singură bucată, cu canal frontal + manta de uzură, 
28 F128 – arbore dintr-o singură bucată, cu 6 găuri + manta de uzură, 
29 F129 – cilindru cu 4 – 6 găuri, montat pe arbore prin strângere + manta de uzură, 
30 F130 – cilindru cu 4 – 6 găuri, montat pe arbore prin sudură + manta de uzură, 
31 F131 – cilindru cu 4- 6 găuri, cu pană pe arbore + manta de uzură + inele de strângere, 
32 F132 – arbore +capace cilindrice neegale montat cu șuruburi lungi , 
33 F133 – capace prinse în partea superioară cu șuruburi + știfturi,  cu inele filetate pe arbore, 
34 F134 – capace prinse în partea superioară și inferioară cu șuruburi și știfturi, 
35 F135 – capace conice neegale strânse cu șuruburi, 
36 F136 – arbore +capace cilindrice  montat cu șuruburi lungi + piulițe, 
37 F137 – arbore+cilindru+manta de uzură circulară, prinsă cu șuruburi de cilindru, 
38 F138 – arbore+cilindru+manta de uzură  dar fragmentată, prinsă cu șuruburi de cilindru 

 

 

a b c 

Fig. 6. Varianta F11 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D. 

 

 

a b c 

Fig. 7. Varianta F12 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D. 

 

a b c 

Fig. 8. Varianta F14 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D. 

 

a b c 

Fig. 9. Varianta F112 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D. 
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a b c 

Fig. 10. Varianta F113 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D. 

 
 
 

7. CONCLUZII 

În urma studierii datelor din tabelul 7 au rezultat 
următoarele variante ca fiind optime: 

F18 – cilindru + arbore dintr-o singură bucată + 
+ manta detașabilă pentru uzura cilindrului (fig. 11); 

F127 – arbore dintr-o singură bucată, cu canal 
frontal + manta de uzură (fig. 12); 

Toate aceste trei variante sunt optime: 
 își îndeplinesc rolul funcțional pentru care au 

fost proiectate; 
 obținerea semifabricatelor este accesibilă; 
 prelucrarea mecanică a componentelor nu pune 

probleme; 
 montarea și demontarea subansamblului se fac 

foarte ușor; 
 aceste trei variante oferă cea mai mare rigiditate 

dintre toate variantele prezentate în tabelul 6; 
 problemele de mentenanță se rezolvă relativ 

ușor: 
 mantaua de uzură se poate înlocui foarte 

ușor, fie că se recondiționează, fie că se 
execută una nouă; 

 fusurile arborilor se remediază prin metodele 
deja cunoscute și nu ridică probleme în plus 
față de celelalte variante prezentate; 

 aspectele privind ergonomia (relaţiile dintre 
om, maşină şi mediul de muncă) sunt sensibil 
asemănătoare la toate variantele prezentate; 

 singurul dezavantaj este faptul că aceste trei 
variante au o masă mare (tabelul 7) și: 

 solicită foarte mult lagărele; 
 consum mare de material; 
 dificultăți în manipulare în cadrul operațiilor 

de prelucrare și de transport; 
 costul materialului este mare. 

 

 

Fig. 11. Varianta F18 – cilindru+arbore dintr-o singură 
bucată+manta de uzură. 

 

Fig. 12. Varianta F127 – arbore dintr-o singură bucată,  
cu canal frontal + manta de uzură. 

Fig. 13. Varianta F128 – arbore dintr-o singură bucată,  
cu 6 găuri + manta de uzură. 

 

 
Tabelul 7 

No. Criterii de analiză 
 

Variante 
F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F110 ... F138 

1 Caracteristicile 
funcţionale 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  10 

2 Obținere 
semifabricate 

1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 

3 Prelucrare 1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 
4 Montare 1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 
5 Rigiditate 1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 
6 Mentenanță 1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 
7 Ergonomie 1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 
8 Estetica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 
9 Cost 1 3 5 5 5 5 7 10 9 9  5 
 TOTAL 22 36 50 50 50 50 64 85 78 78  50 
 Numărul de piese 21 17 13 14 13 13 8 2 3 3  14 
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Alte avantaje, în afara celor puse în evidență prin 
alegerea din tabelul 7 sunt: 

 costul manoperei este scăzut; 
 nu sunt necesare utilaje speciale și specializate, 

de precizie înaltă pentru prelucrarea lor. 
Toate aceste trei variante sunt optime: 
 își îndeplinesc rolul funcțional pentru care au 

fost proiectate; 
 obținerea semifabricatelor este accesibilă; 
 prelucrarea mecanică a pieselor nu pune 

probleme; 
 montarea și demontarea cilindrului se fac ușor; 
 aceste trei variante oferă cea mai mare rigidi-

tate dintre toate variantele prezentate în tabelul 6; 
 problemele de mentenanță se rezolvă relativ 

ușor: 
 mantaua de uzură se poate înlocui foarte ușor, 

fie că se recondiționează, fie că se execută una nouă; 
 fusurile arborilor se remediază prin metodele 

deja cunoscute și nu ridică probleme în plus față de 
celelalte variante prezentate; 

 aspectele privind ergonomia (relaţiile dintre 
om, maşină şi mediul de muncă) sunt sensibil 
asemănătoare la toate variantele prezentate; 

 singurul dezavantaj este faptul că aceste trei 
variante au o masă mare (tabelul 7) și: 

 solicită foarte mult lagărele; 
 consum mare de material; 
 dificultăți în manipulare în cadrul operațiilor 

de prelucrare și de transport; 
 costul materialului este mare. 

Alte avantaje, în afara celor puse în evidență prin 
alegerea din tabelul 7 sunt: 

 costul manoperei este scăzut; 
 nu sunt necesare utilaje speciale și specializate, 

de precizie înaltă pentru prelucrarea lor. 

8. ETAPELE INGINERIEI VALORII. 
ITERAŢIA 2 

Variantele F18, F127 și F128 sunt optime. 
Cu aceaste variante se va continua în iterația 2 a 

studiului Ingineriei Valorii pentru a se optimiza 
acest echipament, din punct de vedere al valorii și al 
costului. Este vorba despre optimizarea raportului 
valoare / cost (1, 2, 3, 4). 

9. PONDEREA FUNCŢIILOR  
ÎN VALOARE. ITERAŢIA 2 

Ponderea funcţiilor în valoare a rămas aceeași ca în 
iterația I, deoarece în sistem nu au mai fost introduse 
sau scoase funcții. Această pondere se prezintă sintetic 
în tabelul 3, iar în figura 3 se poate observa ponderea 
funcțiilor în valoare, în iterația a II-a (5). 

10. PONDEREA FUNCŢIILOR ÎN COST. 
ITERAŢIA 2 

Ponderea funcțiilor în cost este diferită în iterația 
a II-a față de prima iterație, deoarece pentru funcția 
F1 – asigură sfărâmarea materialului, la care participă 
cu pondere mare cilindrii de sfărâmare, au fost aduse 
modificări în ceea ce privește proiectarea, alegerea 
materialului și modul de prelucrare prin așchiere a 
pieselor subansamblului cilindrului, modificări de cost. 

În situația prezentată mai sunt deficitare și funcția 
F4 – asigură susținerea ansamblului și funcția F7 – 
asigură uniformitatea mișcării, dar în cadrul acestei 
lucrări se prezintă modificările doar pentru funcția 
F1 – asigură sfărâmarea materialului. 

Repartizarea costurilor pe funcţii s-a efectuat în 
matricea funcţii - costuri din tabelul 8, iar în figura 14 
se poate observa ponderea funcțiilor în cost, pentru 
iterația a II-a (6). 
 

 
 

Fig. 14. Ponderea funcțiilor în cost. Iterația II. 

11. STABILIREA MODELULUI 
FUNCŢIONAL. PONDEREA 
FUNCŢIILOR ÎN VALOARE ŞI COST. 
ITERAŢIA 2 

Coordonatele x i şi y i sunt date în tabelul 9 şi pe 
baza datelor prezentate în acest tabel se trasează 
diagrama din figura 15, cu ponderea funcțiilor în 
valoare și în cost (7). Calculele se fac cu metoda 
celor mai mici pătrate. 

Parametrii au următoarele valori calculate:  
a = 0,95,    43,6 o, S = 853,17,5, S' = 0. 
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Din tabelul 9 se extrag valorile necesare cu ajutorul 
cărora se pot trasa următoarele tipuri de diagrame: 

 diagrama ponderii funcţiilor în valoare (diagramă 
identică cu cea din figura 3); 

 diagrama ponderii funcţiilor în cost (fig. 14); 
 diagrama ponderilor funcţiilor în valoare şi cost 

(fig. 15). 
Figura 14 evidenţiază ordonarea funcţiilor în raport 

cu costul funcţional. 
Diagrama permite comparaţii semnificative între 

costurile totale ale funcţiilor şi în cadrul costurilor 
totale, între costurile de manoperă şi de material, 
evidenţiindu-se: 

 funcţiile foarte scumpe cu ponderea cea mai 
mare în costul total al produsului; 

 funcţiile secundare foarte scumpe în raport cu 
funcţiile de servici sau chiar mai scumpe decât acestea; 

 funcţiile a căror realizare necesită costuri dis-
proporţionate fie de material, fie de manoperă. 

Această diagramă prezintă o distribuţie de tip 
Pareto, adică 20 – 30 % din numărul total al funcţiilor 
înglobează 70 – 80 % din totalul costurilor funcţiilor. 
Aceste funcţii sunt F1, F4 și F7. 

Dacă se constată o asemenea distribuţie, primele 
funcţii în ordinea costurilor, reprezentând 20 – 30% din 
numărul total al funcţiilor (în exemplul de mai sus, 
funcţiile F1, F4 și F7) sunt considerate funcţii foarte 
scumpe. 

Alura dreptei din figura 15, trasată cu ajutorul 
metodei celor mai mici pătrate reflectă disproporţii în 
repartizarea costurilor pe funcţii şi contribuţia funcţiilor 
la valoarea produsului, reprezintă situaţia reală. 

Analizând diagrama din figura 15 se observă că 
funcţiile F4 și F7 se situează deasupra dreptelor de 
regresie, acest lucru atestă costuri ridicate, nejustificate 
în raport cu valoarea, pentru funcțiile de mai sus. 

Pe aceste baze se prezumă că aceste funcţii sunt 
deficitare, urmând ca cercetarea soluţiilor să se 
concentreze cu prioritate asupra ansamblelor, reperelor, 
materialelor şi operaţiilor tehnologice care contribuie, 
în cadrul structurii de ansamblu a produsului, la re-
alizarea acestor funcţii. În a II-a iterație a studiului In- 

gineriei Valorii se observă funcțiile deficitare. Funcțiile 
deficitare sunt F4 – asigură susțierea ansamblului și 
funcția F7 – asigură uniformizarea mișcării. 

 

 
 

Fig. 15. Ponderea funcțiilor în valoare și în cost. Iterația II. 
 

În iterațiile următoare atenția se va îndrepta 
asupra funcțiilor situate deasupra dreptei y = x, 
pentru a le reduce costurile. 

12. CONCLUZII 

În două iterații ale studiului Ingineriei Valorii un 
subansamblu al unui concasor cu cilindri, subansam-
blul cilindrului de sfărâmare, care contribuie la funcția 
F1 – asigură sfărâmarea, mărunțirea materialului, a fost 
reproiectat și optimizat din punct de vedere: 

1) ingineresc: de la varianta inițială F11 (fig. 16, 
conține multe piese, prelucrările prin așchiere sunt de 
volum mare, asamblarea este pretențioasă etc.) la 
varianta F18 (fig. 17) sau la varianta F127 (fig. 18, 
conțin puține piese, prelucrările prin așchiere sunt de 
volum mic, asamblarea este ușoară etc.). 

 
Tabelul 8 

Ponderea funcțiilor în cost  (*coordonata Y, ** unități monetare) 

No. 
 

Piese 
 

F    u    n    c    ț    i    i Cost 
piese** F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 Lagăr   15 25 400 100   10 55 100   705 

...                       

7 Volant 20 200   15 140   480 28 10   893 

...                       

17 Cilindru 100 30 130   150   70 160 120 30 790 

... ... 900 370 500 370 150 380 30 100 15 140 2955 

Cost total 1020 615 655 785 540 380 590 343 245 170 5343 

Raport 0,191 0,115 0,123 0,147 0,101 0,071 0,11 0,064 0,046 0,032 1 

Costul funcțional, % 19,09 11,51 12,26 14,69 10,11 7,112 11,04 6,42 4,585 3,182 100 
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Tabelul 9 

Elemente de calcul pentru trasarea diagramelor. *S = Σ(Y i - a*Xi)
2; **S' = Σ(2*a*(Xi)

2 – 2*Xi*Yi) 

No. 
 

Elemente 
de calcul 

F    u    n    c    ț    i    i Total 
 F1 F4 F3 F7 F5 F6 F2 F8 F10 F9 

1 X i 18,2 16,4 14,5 12,7 10,9 9,09 7,273 5,455 3,636 1,82 100 

2 Y i 19,1 11,5 12,3 14,7 10,1 7,11 11,04 6,42 4,585 3,18 100 

3 (X i)
2 330,6 267,8 211,6 162 119 82,64 52,89 29,75 13,22 3,306 1272 

4 X i * Y i 347,1 188,4 178,3 187 110,3 64,66 80,30 35,01 16,67 5,785 1213 

5 *S 3,082 16,74 2,589 6,542 0,087 2,419 16,88 1,486 1,250 2,097 53,16

6 **S' -63,8 133,9 46,81 -65,1 6,421 28,28 -59,7 -13,3 -8,13 -5,26 0 
 

 
 

Fig. 16. Varianta F11. 
 

 
 

Fig. 17. Varianta F18. 
 

 
 

Fig. 18. Varianta F127. 
 

2) economic: costul funcției F1 descrește de la 
1170 unități monetare, reprezentând 21,3 % în prima 
iterație, la 1020 unități monetare, reprezentând 19,1%, 
în a doua iterație a studiului Ingineriei Valorii, având 
o scădere cu 11,57%. 

Reducerea s-a făcut acționând asupra următoarele 
articole ale costului: 

a) proiectare; 
b) felul materialului; 
c) cantitatea de material înglobată în produs; 
d) modul de prelucrare prin așchiere; 
e) modul de asigurare a reparației în urma func-

ționării. 

În final costul subansamblului cilindru de sfărâmare 
a scăzut de la 940 unități monetare, în prima iterație 
a studiului Ingineriei Valorii, la 790 unități monetare, 
în a doua iterație a studiului Ingineriei Valorii. 

În iterația a III-a a studiului Ingineriei Valorii se 
vor analiza alte  funcții ce se situează deasupra 
dreptei de regresie y = x (prima bisectoare). Pentru 
F4, de exemplu, se vor analiza subansamblele și 
piesele ce participă la realizarea acestor funcții și se 
vor propune soluții de reducere a costurilor (având 
în vedere punctele a, ..., e de mai sus). 

După acest proces se va trasa din nou diagrama 
cu ponderea funcțiilor în valoare și în cost. Se vor 
observa funcțiile plasate deasupra dreptei de regresie 
y = x și procesul se va relua în iterația a IV-a etc. 
etc.... 

La sfârșitul studiului Ingineriei Valorii punctele din 
această diagramă vor fi aliniate pe cât posibil în jurul 
dreptei de regresie y = x, aceasta fiind situația optimă, 
adică ponderea funcțiilor în valore este aproape egală 
cu ponderea funcțiilor în cost, ceea ce constituie scopul 
final al studiilor de Ingineria Valorii. 
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