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REZUMAT. Proiectarea modulară este o tehnică recunoscută pentru organizarea și simplificarea sistemelor complexe. De la 
părțile componente, elementare, la cele complexe, proiectarea modulară a demonstrat o eficiență ce nu poate fi pusă la 
îndoială. Analiza Valorii contribuie substanțial în domeniul proiectării modulare, prin abordarea creativă, munca 
interdisciplinară, tehnici de inovare și găsire a soluțiilor noi și, nu în ultimul rând ,prin latura economică. Analiza 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 proiectare modulară, utilizând demersul Analizei Valorii într-un caz concret al utilajelor pentru sfărâmarea 
materialelor (concasoare cu fălci, concasoare cu cilindri şi concasoare hibride). 
 
Cuvinte cheie: proiectare modulară, modelarea proiectării, analiza valorii, analiza funcțională, concasoare cu fălci. 
 
ABSTRACT. Modular design is a recognized technique for organizing and simplifying complex systems. From the basic, to the 
complex components modular design showed a maximum efficiency. Value analysis helps substantially in modular design 
with a creative, interdisciplinary work, technical innovation and finding new solutions and not least the economic side. Value 
Analysis is defined as a method of competition, organized and creative, why does the need for user satisfaction with a 
specific design approach, by functional, economic and multidisciplinary approach. The paper presents a concrete example of 
modular design using Value Analysis approach in a specific case of machinery for material crushing (Jaw crushers, rollers 
crushers and hybrid crushers) 
 
Keyword: modular design, modeling design, value analysis, functional analysis, jaw crushers. 
 

1. INTRODUCERE 

Proiectarea modulară este o tehnică recunoscută 
pentru organizarea și simplificarea sistemelor com-
plexe. De la părțile componente, elementare, la cele 
complexe, proiectarea modulară a demonstrat o 
eficiență ce nu poate fi pusă la îndoială. [1] 

Evoluțiile cele mai recente ale tehnologiei se traduc 
printr-o mare complexitate a produselor și a funcțiilor 
care integrează utilajul, echipamentul, produsul. 

În ultimii zece ani numeroase cercetări și studii 
subliniază emergența spre demersul de proiectare 
modular, în definirea unui produs complex și în 
organizarea producției. 

Proiectarea modulară este un concept generic și 
se poate aplica unei mari diversități de situații. 

În același timp, în toată diversitatea sa, această 
noțiune revine la ideea unei simplificări a realității 
printr-o descompunere clară a sistemelor considerate. 

În ciuda renașterii sale recente, termenul de 
proiectare modulară este relativ recent.. 

La origine, termenul de proiectare modulară face 
referire la o metodă înoitoare în designul/proiectarea 
produselor complexe. Aceste idei își găsesc funda-
mentele teoretice în lucrările unor autori (Simon și 
Alexander) în jurul anilor 1960 [2, 3, 4]. 

Această metodă constă în descompunerea pro-
dusului/echipamentului/utilajului final în mai multe 

sub sisteme ce pot fi proiectate și fabricate separat/ 
independent. 

Obiectivele lucrării sunt de a prezenta: 
1 – cum alegerea unei arhitecturi a unui produs/ 

echipament/utilaj afectează caracteristicile utilajului/ 
utilajelor și costurile, legate de proiectare și 
fabricare, utilizând metodologia Analizei Valorii; 

2 – gama de utilaje ce se poate obține prin această 
proiectare modulară; 

3 – definirea și descrierea arhitecturii produselor/ 
echipamentelor/utilajelor prezentând: 

- alocarea funcțiilor/componentelor, Alocarea 
componentelor pe funcții este denumită 
modulară în momentul când pentru o func-
ție nu corespunde o singură componentă; 

- caracteristicile interfețelor de montaj; inter-
feețele definesc caracteristicile relaționale 
între componente și întruchipează regulile 
care specifică modul în care componentele 
se integrează. 

Interfețele se definesc, pe de o parte prin gradele 
de interdependență pe care le generează între diferite 
module care se conectează între ele și pe de altă 
parte prin nivelul de standardizare. 

Există trei caracteristici ale interfețelor modulelor: 
1 – rolul în funcționarea produsului; 
2 – ușurința de montare/demontare; 
3 – nivelul de standardizare [5]. 
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2. CĂUTAREA IDEILOR ŞI A 
SOLUŢIILOR TEHNICE 

Căutarea ideilor în Analiza Valorii se face 
utilizând cel mai adesea Analiza Morfologică. 

Această analiză morfologică s-a făcut în două 
etape: 

1 – proiectarea/fabricarea unor utilaje de sfărâ-
mare modulate; 

2 – proiectarea unor variante de cilindrii pentru 
concasorul cu cilindrii. 

În cazul unui produs existent metoda este 
recomandabilă atunci când se pune problema 
reconcepţiei produsului respectiv în întregime, la 
nivel de ansamblu sau subansamble mai importante 
care concură la realizarea mai multor funcţii. 

În acest scop se întocmesc anumite diagrame care 
permit inventarierea tuturor combinaţiilor coerente, 
compatibile cu tema dată. Aceste cutii morfologice 
sau mulţimi formatoare sunt construcţii „n” dimen-
sionale. 

Prin morfologie se înţelege structura studiată şi 
de aceea metoda se poate numi şi analiza struc-
turală. 

O structură concretă sau abstractă, formată din 
anumite elemente bine definite, poate cuprinde, aso-

ciate elementelor structurale, oricâte alte elemente 
omoloage capabile să joace acelaşi rol în structură. 

3. PROIECTAREA/FABRICAREA UNOR 
UTILAJE DE SFĂRÂMARE MODULATE 

Utilizând un grup de creativitate se propune 
morfologia din tabelul 1. 

Căutarea soluțiilor tehnice s-a făcut în consens cu 
funcțiile utilajelor pentru sfărâmarea materialelor, 
prezentate în tabelul 2. 

4. PROIECTAREA UNOR VARIANTE DE 
CILINDRI PENTRU CONCASORUL  
CU CILINDRI 

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 3 și în figurile 1...5. 

Departajarea acestor variante, considerând anumite 
criterii, care au fost notate cu note de la 1 la 10, se 
prezintă în tabelul 4. 

 
Tabelul 1 

Cutia morfologică 

Simbol Funcție Utilaj / instalație / echipament Proiectare/Construcție 

F1 

 

Asigură sfărâmarea, 
mărunțirea 

materialului 

Concasor cu falcă mobilă – varianta 1 simplă 

Concasor cu falcă mobilă – varianta 2 simplă 

Concasor cu doi cilindrii simplă 

Concasor cu falcă mobilă și un cilindru modulată 

Concasor cu falcă mobilă și trei cilindrii modulată 
 

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, mărunțirea 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 alimentarea materialelor FS debit m3/h 1 - 2 

F11 Asigură evacuarea materialelor FS debit m3/h 1 - 2 
 



PROIECTAREA MODULARĂ A UTILAJELOR INDUSTRIALE 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2013 ● aprilie-iunie 41

 
 

a b c 

Fig. 1. Varianta F11 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D. 

 
Tabelul 3 

Cutia morfologică 

Funcţia No. 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 pentru strângere, 
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 și cu piulițe+șaibă, filet pe arbore, 
6 F16 – cilindru conic cu filet interior, strâns cu piese conice lungi filetate la interior+hexagon de 

strângere, 
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, 
21 F121 – cilindru+capace conice scurte filetate, cu filet pe arbore doar într-o parte, 

…  
32 F132 – arbore +capace cilindrice neegale montat cu șuruburi lungi , 
33 F133 – capace prinse în partea superioară cu șuruburi + știfturi și strânse 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 circulară, dar fragmentată, prinsă cu șuruburi de cilindru 

 

  

a b c 

Fig. 2. 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. 3. Varianta F14 – 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. 4. Varianta F112 – 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. 5. Varianta F113 – cilindru conic la interior, strâns cu piese conice lungi și șuruburi sau prezoane lungi: 
a – reprezentare 2D; b – foto; c – reprezentare 3D.  

 
Tabelul 4 

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 mecanică 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 
10 Masa (kg) 5,52 5,53 5,30 5,30    5,88 5,65    
 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 
1 Cost material 100 100 100 100    50     
2 Cost manoperă 150 150 150 150    50     
3 Cost total 250 250 250 250    100     

 

4. CONCLUZII 

În urma studierii datelor obținute în tabelul 4 au 
rezultat următoarele variante ca fiind optime: 

F18 – cilindru+arbore dintr-o singură bucată + 
+ manta detașabilă pentru uzura cilindrului (figura 6, 
figura 10), 

F127 – arbore dintr-o singură bucată, cu canal 
frontal + manta de uzură (figura 7, figura 11), 

F128 – arbore dintr-o singură bucată, cu 6 găuri + 
+ manta de uzură (figura 8), 

 

 
Fig. 6. Varianta F18 – cilindru+arbore dintr-o singură 

bucată+manta de uzură. 
 

 
Fig. 7. Varianta F127 – arbore dintr-o singură bucată, 

cu canal frontal + manta de uzură. 
 

 
Fig. 8. Varianta F128 – arbore dintr-o singură bucată, 

cu 6 găuri + manta de uzură. 
 

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, 
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– montarea și demontarea subansamblului se fac 
foarte ușor; 

– aceste trei variante oferă cea mai mare rigiditate 
dintre toate variantele prezentate în tabelul 3; 

– 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 ase-
mănătoare la toate variantele prezentate; 

– singurul dezavantaj este faptul că aceste trei 
variante au o masă mare (tabelul 4) 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 4 sunt: 

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

de precizie înaltă pentru prelucrarea lor. 
 

 
 

Fig. 9. Varianta F11. 
 

 
 

Fig. 10. Varianta F18. 
 

 
 

Fig. 11. Varianta F127. 
 

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

f) proiectare, 

g) felul materialului, 
h) cantitatea de material înglobată în produs, 
i) modul de prelucrare prin așchiere, 
j) modul de asigurare a reparației în urma func-

ționării. 
Avantajele proiectării modulare: 
1 – sistemul satisface ușor toate exigențele esen-

țiale de securitate și tehnologie; 
2 – construcția modulară este logică, ușor de 

instalat și ușor de extins, pentru a se obține alte 
utilaje hibride; 

3 – toate modulele sunt clar ordonate; 
4 – interfețele pentru montare sunt simple; 
5 – utilajele obținute sunt robuste; 
6 – consumul de materiale este redus. 
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