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REZUMAT. În această lucrare se prezintă o metodă modernă de optimizare a alegerii materialului. Alegerea unui 
materialului pentru un produs sau înlocuirea acestuia cu un alt material superior din punct de vedere ingineresc, 
economic și al impactului asupra mediului este o cerinţă foarte importantă și este o etapă importantă în 
procesul de optimizare a proiectării. Autorul propune o lucrare care este o provocare pentru diferite arii de 
expertiză și care contribuie la acest nou domeniu in curs de dezvoltare: „selecţia materialelor”. 
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ABSTRACT. The present paper presents a modern and original method for optimizing the selection of the 
material. The selection of a material for an application in engineering or its replacement with another material, 
superior in terms of engineering, economics and environmental impact is an important stage in the design 
process of a product. The author, submit a paper that is a challenge for different fields of expertize and which 
contributes to this new emerging field of „material selection”. 
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1. INTRODUCERE 

Alegerea unui materialului pentru un produs sau 
înlocuirea acestuia cu un alt material superior din 
punct de vedere ingineresc, economic și al impactu-
lui asupra mediului este o cerință foarte importantă 
și este o etapă importantă în procesul de optimizare a 
proiectării. 

În această lucrare se prezintă o metodă modernă 
de optimizare a alegerii. 

Modul de lucru cuprinde aplicarea demersului 
analizei valorii pentru obținerea unui material pentru 
produsul ales, pentru optimizarea raportului valoare-
performanță /cost. 

Considerând experiența în domeniu, diferitele 
aplicații pentru proiectarea produselor, autorul 
prezintă metoda Analizei Valorii aplicată domeniul 
optimizării selecției materialelor [1, 2, 3]. 

Optimizarea se face prin stabilirea funcțiilor 
elementelor componente, a operațiilor ce au ca efect 
schimbarea structurii și implicit a proprietăților 
materialelor însoțită de reducerea costurilor, dar fără 
afectarea proprietăților. 

În societatea noastră absolut totul gravitează în 
jurul noțiunii de VALOARE. În domeniul ingineriei 
Valoarea este judecata făcută asupra produsului, pe 
baza aşteptărilor şi a motivaţiilor utilizatorului, ex-
primată printr-o mărime ce creşte sau cel puţin 
rămâne egală când satisfacerea necesităţilor utiliza-
torului creşte şi/sau cheltuielile aferente produsului 
scad. Un demers care folosește și operează cu noțiunea 
de Valoare este Analiza Valorii. 

Analiza Valorii este o metodă de competitivitate 
organizată şi creativă ce vizează satisfacerea nece-
sităţilor utilizatorului printr-un demers specific de 
concepţie, funcţional, economic şi pluridisciplinar [4]. 

2. ALEGEREA MATERIALELOR 

Criteriile de alegere a materialelor sunt multiple: 
scop, solicitări în exploatare, posibilități tehnologice, 
mediul de lucru, caracterul producției, fiabilitate, 
estetica, posibilități de aprovizionare, cost etc. 

Un aspect al optimizării procesului de proiectare 
a unui produs este acela de a alege materialele și 
procesele care satisfac cel mai bine cerințele func-
ționale și inginerești, maximizează performanțele 
sale și minimizează costul. 

În această lucrare se prezintă o aplicație a Analizei 
Valorii la alegerea materialului pentru o piesă 
importantă din componența automobilelor, motorul. 

Funcțiile blocului motor sunt următoarele: 
– asigură fixarea arborelui cotit; 
– asigură paralelismul cilindrilor; 
– asigură bazarea și fixarea pe șasiul mașinii; 
– asigură bazarea și fixarea echipamentelor auxi-

liare (compresor, alternator, pompă); 
– permite răcirea motorului; 
– asigură lubrifiere motorului. 
Pentru alegerea unui material utilizat la realizarea 

motoarelor auto autorul a creat două programe (în 
Excel și Visual Basic) pentru automatizarea calcule-
lor [5]. 
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3. DEMERSUL ANALIZEI VALORII 

Obiectul Analizei Valorii îl formează activitatea, 
produsul sau componentele sale. Numai produsul 
este purtător de valoare, iar subansamblele sau 
părţile componente contribuie la utilitatea produ-
sului. 

Deci, aparent o piesă, un reper dintr-un aliaj nu ar 
putea fi abordată cu ajutorul demersului Analizei 
Valorii. Dacă pătrundem însă în interiorul structurii 
sale [6], la nivel micro observăm că piesa este 
compusă din mai mulți constituenți, din mai multe 
componente (figura 1). 

Denumim acești constituenți subansamble și păr-
țile componente ale piesei, care la nivel micro este 
un ansamblu. 

Dacă este un ansamblu cu mai mulți constituenți/ 
elemente de aliere putem să aplicăm demersul 
Analizei Valorii acestui ansamblu, care este aliajul 
piesei. 

Constituenții/elementele de aliere și operațiile de 
tratament termic, într-o anumită proporție contribuie 
fiecare la creșterea sau descreșterea unor proprietăți 
ale aliajului piesei. 

 

 
 

Fig. 1. Ansamblul aliajului piesei [6] 
(foto: https://www.google.ro/search?q = 

aluminium+microstructure&client = firefox-  [6]). 

La acest punct trebuie făcute trei precizări im-
portante: 

1 – se consideră de fapt un ansamblu, căruia i se 
poate aplica demersul Analizei Valorii, aliajul piesei, 

2 – fiecare element de aliere și fiecare operație de 
tratament termic costă, 

3 – această abordare, după știința autorului este 
unică și prima de acest fel în domeniu. 

Demersul propriu-zis al Analizei Valorii nu se 
mai prezintă, fiind deja cunoscut. 

Se vor prezenta iterațiile și concluziile desprinse 
din aplicarea demersului Analizei Valorii în ipotezele 
prezenate mai sus. 

3.1. Aliaje de fontă pentru motoarele 
auto 

Compoziția chimică a aliajelor de fontă utilizate 
și costul elementelor de aliere se prezintă în tabelul 1 
[7, 8, 9]. 

Influența elementelor de aliere asupra caracteris-
ticilor aliajului de fontă este prezentată în tabelul 2. 

Condițiile de formare a structurilor primare și se-
cundare, caracteristicile structurale, cât și proprietățile 
fizico-mecanice, tehnologice și de exploatare ale 
fontelor sunt determinate de un număr mare de factori: 

– structura fontei în stare lichidă, 
– compoziția chimică a fontei, 
– viteza de răcire, 
– tratamentele termice aplicate pieselor după 

solidificare. 
Influența elementelor de aliere asupra fontelor 

este prezentată, pe scurt în cele ce urmează [10]. 
Creșterea conținutului de carbon determină mic-

șorarea rezistenței și a durității fontelor. 
Mărirea conținutului de siliciu determină mărirea 

proporției de ferită și scăderea celei de perlită și scad 
astfel rezistența și duritatea și crește alungirea. 

Având în vedere similitudinile și diferențele dintre 
acțiunile carbonului și siliciului asupra structurii și 
proprietăților fontelor, trebuie ca pentru obținerea unor 
fonte cenușii cu grafit lamelar cu proprietăți cât mai 
bune să se mărească raportul Si/C. 

 
Tabelul 1. Compoziția chimică a fontei FrCr2,5  

Marca Fr Cr 2,5 [7]  
Total 

 Fe C Si Mn-max S-max P-max Cr 

Maximum [%] 88,28 3,8 3,8 1 0,12 0,3 2,7 100 

Cost [$/kg] 1,8 6,62 2,75 3,2 2,2 4,1 5,5 26,17 

Cost total [$] 158,9 25,156 10,45 3,2 0,264 1,23 14,85 214,05 

Marca Fc 250 [8], [9] 

Maximum [%] 93,3 3,3 2,1 1 0,1 0,2  100 

Cost [$/kg] 1,8 6,62 2,75 3,2 2,2 4,1  20,67 

Cost total [$] 167,94 21,846 5,775 3,2 0,22 0,82  199,8 
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Tabelul 2. Influența elementelor de aliere asupra proprietăților  

                           
Proprietăți 
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Siliciu - - ↓ ↓ - - - - ↑ - - 

Mangan - ↑ ↑↓ ↑  ↑↓   ↓ ↑ - 

Sulf ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ - 

Fosfor ↑ - ↑↓ - - - - ↑ - - - 

Nichel - - ↑ - - - - - - - - 

Cupru - - ↑↓ ↑ - ↓ - - - - - 

Crom - - - - - ↑ - ↑↑ - - ↑ 

Molibden - - ↑ - - - - - - - ↑ 

Vanadiu - - ↑ ↑ - ↓ - - - - - 

Pb, AL, Zn, As, Sb, Ti, Bi - - ↑ ↑ - ↓ - - - - - 

↑ - creștere mică; ↑↑ - creștere medie; ↑↑↑ - creștere mare; ↓ - scădere mică; ↓↓ - scădere medie; ↑↓ - creștere până 
la o anumită valoare, urmată de scădere. 

 
Mărirea conținutului de mangan duce la creșterea 

rezistenței și durității și micșorarea plasticității și 
tenacității. Manganul este elementul principal în cazul 
fontelor cenușii care reglează cantitatea de perlită din 
structură, deci asigurarea unor caracteristici de re-
zistență superioare. Depășirea unor cantități critice 
determină apariția cementitei libere și deci crește 
duritatea, iar rezistența și prelucrabilitarea scad. 

La o structură feritică, conținutul de până la 0,6 
% Mn nu afectează practic caracteristicile fonte-

lor, în timp ce la valori mai mari sunt îmbunătățite 
proprietățile de rezistență, dar scade alungirea, dato-
rită fragilizării feritei. 

Pentru obținerea unor fonte feritice se recomandă 
conținuturi de mangan mai mici de 0,6 %, în timp ce 
la proporții mai mari de perlită, acesta poate atinge 
valori peste 1%. Corelația dintre componența masei 
metalice de bază și conținutul de mangan permite 
obținerea structurii dorite direct din turnare sau 
micșorarea duratei tratamentului termic, în special în 
cazul tratamentului de feritizare. 

Sulful influențează negativ proprietățile fontei da-
torită efectului de fragilizare manifestat de eutecticele 
bogate în sulf. 

În cazul fontelor cenușii, creșterea conținutului 
de fosfor determină inițial o creștere a rezistenței 
mecanice (datorită creșterii proporției de perlită din 
structură), după care are loc o scădere a acesteia. 

La fontele cu tenacitate și plasticitate mari, fos-
forul are o acțiune fragilizantă mai accentuată. 
Alierea fontelor cu fosfor (0,25-1,5%) are ca scop fie 
mărirea fluidității, fie creșterea rezistenței la uzare. 

Elementele însoțitoare (Pb, AL, Zn, As, Sb, Ti, 
Bi), în marea lor majoritate determină creșterea duri-

tății și a rezistenței, dar scade prelucrabilitatea fonte-
lor cenușii. 

 

Nichelul nu are efecte nedorite asupra fontei, 
crescând rezistența mecanică. 

Cuprul crește rezistența mecanică și duritatea 
fontelor, deoarece micșorează tendința formării 
feritei și finisează perlita. 

Cromul accentuează tendința de albire a structurii 
la solidificare. De asemenea cromul crește rezistența 
la uzură a fontei, rezistența la cald și rezistența la 
oxidare. 

Molibdenul este un foarte bun element de aliere, 
datorită efectului său de creștere a rezistenței fonte-
lor, mai ales la cald, mărind rezistența lor la fluaj. 

Vanadiu este foarte activ în privința formării 
carburilor și se utilizează mai ales pentru efectul său 
de finisare a structurii primare [10]. 

3.2. Iteraţia 1. Ponderea funcţiilor  
în valoare. Dimensionarea 
economică a funcţiilor 

Prima fază a Analizei Funcționale cuprinde enun-
țarea funcțiilor, urmată de validarea funcțiilor. 
Enunțarea funcțiilor se prezintă în continuare. 

În tabelul 3 se prezintă funcțiile reținute în urma 
validării acestora. 

Pe parcursul celor două iterații ale Analizei 
Valorii se vor păstra cele 9 funcții prezentate în 
tabelul 3. În tabelul 4 se prezintă ponderea funcţiilor 
în valoare. 
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Tabelul 3. Nomenclatorul funcţiilor 

Simbol Denumirea funcţiei Tipul funcţiei 

F5 Asigură rezistență mecanică *FC 

F1 Susține ansamblul FC 

F8  Asigură duritatea FC 

F4 Asigură prelucrarea prin așchiere FC 

F6 Asigură rezistența la vibrații FC 

F7 Asigură mentenanța (prelucrabilitate mecanică, sudabilitate, ...,) FC 

F3 Asigură rezistența la coroziune FC 

F2 Asigură rezistența la cald FC 

F15 Asigură conductibilitatea FC 

* FC – Funcţie de Constrângere. 
 

Tabelul 4. Ponderea funcţiilor în valoare 

Funcții F5 F1 F8 F4 F6 F7 F3 F2 F15 Total 

No. de puncte 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45 

Raport 0,2 0,178 0,156 0,133 0,111 0,089 0,067 0,044 0,022 1 

*Procentaj [%] 20 17,8 15,6 13,3 11,1 8,89 6,67 4,44 2,22 100 

* Coordonata X. 
 

Tabelul 5. Repartizarea costurilor pe funcţii  

 
Funcții 

Costul total** 
F5 F1 F8 F4 F6 F7 F3 F2 F15 

Costul total 196,2 149,6 156,5 168,9 73,34 128,8 27,61 29,3 13,81 944,04 

Raport 0,208 0,158 0,166 0,179 0,078 0,136 0,029 0,031 0,015 1 

Costul 
funcțiilor [%] 

20,8 15,8 16,6 17,9 7,77 13,6 2,92 3,1 1,46 100 

** coordonata Y, cost [$]. 
 

Autorul a elaborat un program care calculează 
toate valorile din tabelele prezentate și trasează toate 
diagramele necesare prezentării concluziilor, în toate 
iterațiile demersului Analizei Valorii. Calculele se 
efectuează cu metoda celor mai mici pătrate. 

Valorile procentuale ale participării funcţiilor în 
valoare sunt valorile prezentate pe ultimul rând al 
tabelului 4. 

Dimensionarea economică a funcțiilor este etapa 
cea mai dificilă a metodei Analizei Valorii. 

Pentru o repartizare corectă a costurilor, în ta-
belul 2 s-a prezentat influența elementelor de aliere 
asupra proprietăților. 

Repartizarea costurilor pe funcţii s-a efectuat în 
matricea funcţii – costuri din tabelul 5. 

În tabelul 5 costul este distribuit pe funcția/func-
țiile la care participă. 

În prima iterație se aleg: 
– fonta refractară Fr Cr 2,5, cu compoziția chimică 

prezentată în tabelul 1, (structura Gl+Perlită+(FeCr)3C 
[7] – pag.102); 

– elementele de aliere la procentajul maxim; 
Se aplică următoarele tratamente termice: 
– recoacerea de relaxare, ce constă din încălzirea la 

650oC și are drept scop eliminarea tensiunilor interne, 

– recoacerea de feritizare, prin încălzirea la 750oC și 
realizează descompunerea perlitei în ferită și grafit, 

– călire + revenire. 
Valorile procentuale ale participării funcţiilor în 

costul total sunt prezentate pe ultimul rând al tabe-
lului 5. 

3.3. Compararea / Ponderarea 
funcţiilor în valoare şi în cost 

Compararea/ponderea funcțiilor în valoare și în 
cost se face cu ajutorul analizei de regresie, deter-
minându-se funcţia liniară (dreapta de regresie) ce 
reprezintă proporționalitatea medie. 

Dreapta de regresie trece prin origine, deoarece o 
funcţie cu valoare „0“ costă „0“. Dreapta are ecuația 
următoare:  

 y = a * x (1) 

În cazul unei proporţionalităţi perfecte toate 
punctele sunt pe dreapta (1). 

Pentru simplificare calculul se face tabelar. 
Coordonatele xi şi yi sunt date în tabelele 4 şi 5 şi 

pe baza datelor calculate şi prezentate în acest tabel 
se trasează diagramele din figurile 2, 3 și 4. 
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Din tabelele 4 şi 5 se extrag valorile necesare cu 
ajutorul cărora se pot trasa următoarele tipuri de 
diagrame: 

– diagrama ponderii funcţiilor în valoare (fig. 2); 
– diagrama ponderii funcţiilor în cost (fig. 3); 
– diagrama ponderii funcţiilor în valoare şi în 

cost (fig. 4). 
 

 
 

Fig. 2. Ponderea funcţiilor în valoare. 
 

 
 

Fig. 3. Ponderea funcţiilor în cost. 
 

În diagrama din figura 2 se prezintă ordonarea, 
ierarhizarea, ponderarea funcţiilor în valoare. 

Aproximarea distribuției ponderii funcțiilor în 
valoare este făcută de dreapta de regresie: 

y1 = – 2,2222 * x + 22,222,  
cu coeficientul de corelație R2 = 1 

Evaluarea funcţiilor prezentată în figura 3 evi-
denţiază cele mai scumpe funcţii. 

Diagrama permite comparaţii între costurile totale 
ale funcţiilor şi în cadrul costurilor totale se evi-
denţiază: 

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

– funcţiile a căror realizare necesită costuri dis-
proporţionate, față de alte funcții. 

Diagrama relevă o distribuţie de tip Pareto, adică 
20 – 30 % din numărul total al funcţiilor înglobează 
50 – 70 % din totalul costurilor funcţiilor. Aceste 
funcţii sunt în exemplul din figura 3, funcţiile F5, 
F1, F8 și F4. 

Dacă se constată o asemenea distribuţie, aceste 
funcţii, reprezentând 20 – 30% din numărul total al 
funcţiilor, sunt considerate scumpe. 

Aproximarea distribuției costurilor funcționale 
este făcută de dreapta de regresie: 

y2 = – 2,4513 * x + 23,368,  
cu coeficientul de corelație R2 = 0,8314 

Diagrama din figura 4 prezintă compararea func-
ţiilor în valoare şi în cost și: 

– dreapta y3 (1), prima bisectoare; 
– dreapta de regresie y4 trasată cu ajutorul meto-

dei celor mai mici pătrate. 
În diagrama din figura 4 se pot observa urmă-

toarele drepte: 
– dreapta de ecuație y3 = x (1), 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 y4 = 1,075 * x – 
– 0,7497, cu coeficientul de corelație R2 = 0,8643, 
care aproximează dispunerea punctelor, exprimă 
situația reală a disproporției celor două ponderi, pon-
derea funcțiilor în valoare și în cost, 

– funcțiile: F8 – asigură duritatea, F4 – asigură 
prelucrarea prin așchiere; F7 – asigură mentenanța 
se situează deasupra dreptelor de mai sus.  

Ponderea costului este mai mare decât ponderea 
valorii acestor funcții. Aceste funcții sunt deficitare 
și atenția trebuie îndreptată asupra lor. Costul aces-
tor funcții trebuie redus. 

Un criteriu de bază al Analizei Valorii este obţi-
nerea unei valori minime pentru dispersia punctelor 
în jurul dreptelor de regresie. Pentru a micşora 
aceaste dispersii punctele trebuie aliniate cât mai 
perfect pe dreapta de ecuaţie y = a * x (1), prin 
reproiectarea funcţiile care sunt plasate deasupra 
dreptei de regresie (1), pentru a le micşora costul. 

Practic, criteriul minimizării dispersiei punctelor 
în jurul dreptelor de regresie duce la efectuarea stu-
diilor de Analiza Valorii în cascadă, optimizarea 
soluţiei constructive fiind un proces iterativ. Se 
analizează în primul rând funcţiile de deasupra drep-
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tei de regresie (1) şi se ieftinesc, se trasează din nou 
dreapta de regresie şi se constată că acum au trecut 
alte funcţii deasupra ei; se analizează aceste funcţii, 
căutând soluţii pentru a le micşora costul şi apoi se 
trasează din nou dreapta de regresie etc. etc. soluţia 
constructivă îmbunătăţindu-se de la o iteraţie la alta. 

 

 
 

Fig. 4. Ponderea funcţiilor în valoare şi în cost. 
 
În cadrul celei de a doua iterații a demersului 

Analizei Valorii se vor avea în vedere funcțiile 
situate deasupra dreptei de regresie ideală (1). 

3.4. Iteraţia 2. Dimensionarea 
economică a funcţiilor 

Ponderea funcţiilor în valoare este neschimbată 
față de prima iterație, deoarece nu au fost adăugate 
sau scoase funcții din sistem. 

Fiind puse în evidență în figura 4, funcțiile care 
costă mult, se vor propune soluții inginerești pentru 
reducerea costului acestor funcții deficitare. 

Costul acestor funcții se poate reduce răspunzând 
la întrebările următoare: 

– se pot utiliza alte elemente de aliere mai ieftine ? 
– se poate renunța la anumite elemente de aliere 

prea scumpe ? 

– se poate micșora cantitatea de elemente de aliere ? 
– regimurile termice ale tratamentelor termice pot 

să fie reduse (timp și temperatură) ? 
– se poate renunța la o operație de tratament 

termic ? 
– se poate utiliza o altă operație de tratament 

termic, termochimic ? 
Răspunsul la aceste întrebări trebuie dat astfel ca 

proprietățile, caracteristicile și performanțele ali-
ajului piesei să nu fie afectate, dacă se poate să fie 
îmbunătățite ! 

În a doua iterație se alege: 
– fonta Fc 250, cu compoziția chimică prezentată 

în tabelul 1 (structura Gl+Ferită [9]); 
– elementele de aliere la procentajul maxim al 

intervalului standardizat; 
– se aplică un tratament termic de călire + revenire. 
Repartizarea costurilor pe funcţii s-a efectuat în 

matricea funcţii - costuri din tabelul 6. 
Valorile procentuale ale participării funcţiilor în 

costul total sunt prezentate pe ultimul rând al tabelu-
lui 6. 

3.5. Compararea / Ponderarea 
funcţiilor în valoare şi în cost 

Coordonatele xi şi yi sunt date în tabelele 4 şi 7 şi 
pe baza datelor calculate şi prezentate în acest tabel 
se trasează diagramele din figurile  5 și 6. 

Din tabelele 4 şi 6 se extrag valorile necesare cu 
ajutorul cărora se pot trasa următoarele tipuri de 
diagrame: 

– diagrama ponderii funcţiilor în valoare (iden-
tică cu figura 2 – iterația 1); 

– diagrama ponderii funcţiilor în cost (fig.  5); 
– diagrama pondereii funcţiilor în valoare şi în 

cost (fig. 6). 
Evaluarea critică a funcţiilor prezentată în figura 

6 evidenţiază cele mai scumpe funcţii. 
Aproximarea distribuției costurilor funcționale 

este făcută de dreapta de regresie: 

y5 = – 3,1316 * x + 26,769, 
  

cu coeficientul de corelație R2 = 0,8993, mai mare 
decât în prima iterație. 

 
Tabelul 6. Repartizarea costurilor pe funcţii 

 
Funcții Costul 

pieselor** F5 F1 F8 F4 F6 F7 F3 F2 F15 

Costul total 162,2 115,6 122,5 74,37 46,84 34,26 12,61 21,8 13,81 604,04 

Raport 0,269 0,191 0,203 0,123 0,078 0,057 0,021 0,036 0,023 1 

Costul  funcțiilor [%] 26,9 19,1 20,3 12,3 7,75 5,67 2,09 3,61 2,29 100 

** coordonata Y, cost [$] 
 



ALEGEREA ALIAJULUI DIN FONTĂ PENTRU MOTOARELE AUTO 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 53

 
 

Fig. 5. Ponderea funcţiilor în cost. 
 

 
 

Fig. 6. Ponderea funcţiilor în valoare şi în cost. 
 

Diagrama din figura 6 reprezintă dreapta de 
regresie trasată cu ajutorul metodei celor mai mici 
pătrate şi prezintă compararea funcţiilor în valoare şi 
în cost. 

În diagrama din figura 6 se pot observa urmă-
toarele drepte: 

– dreapta de ecuație y3 = x (1), 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 y6 = 1,2976 * x – 
– 2,9762, cu coeficientul de corelație R2 = 0,8962, 
mai mare decât în prima iterație, care aproximează 
dispunerea punctelor, exprimă situația reală a dis-
proporției celor două ponderi, ponderea funcțiilor în 
valoare și în cost. 

În urma celei de a doua iterații se poate observa 
din figura 6 că funcțiile deficitare (care costă mult – 
situate deasupra dreptei de regresie ideale (1) sunt 
funcțiile F5 – asigură rezistență mecanică și F8 – 
asigură duritatea (fig. 6). 

Se poate observa comparativ cu figura 4 (iterația 1), 
în figura 6 (iterația 2) că funcțiile sunt grupate mai 
aproape de dreptele de regresie ideală. 

În continuare se prezintă comparativ ecuațiile 
dreptelor de regresie (situația reală) și coeficienții de 
corelație R2 în cazul celor două iterații: 

Iterația 1: y4 = 1,075 * x – 0,7497,   R2 = 0,8643, 

Iterația 2: y6 = 1,2976 * x – 2,9762,   R2 = 0,8962. 

Se poate observa creșterea valorii coeficientului 
de corelație R2 la cea de a doua iterație, față de prima 
iterație, rezultând faptul că dispersia punctelor față 
de dreapta de regresie s-a micșorat. 

Iterațiile continuă până când coeficientul de 
corelație R2 tinde spre valoarea 1, iar dreapta de 
regresie (situația reală) tinde spre forma y = x (1) 
(situația ideală) 

4 – REZULTATE 

În două iterații ale studiului Analizei Valorii 
„produsul” a fost reproiectat și optimizat din punct 
de vedere: 

1) ingineresc: 
– s-au renunțat la fonta refractară Fr Cr 2,5, din 

prima iterație și s-a ales fonta Fc 250, în a doua iterație; 
– s-a renunțat la tratamentele termice de recoacere 

și de freitizare, fără a schimba cu nimic proprietățile 
cerute unui astfel de aliaj; 

2) economic: 
– costul funcției F4 – asigură prelucrarea prin 

așchiere, a scăzut de la 17,89 % în prima iterație, la 
12,31 %, în a doua iterație, o scădere cu 45,3 %; 

– costul funcției F6 – asigură rezistența la 
vibrații, a scăzut de la 7,77 % în prima iterație, la 
7,75 %, în a doua iterație, o scădere cu 0,18 %; 

– costul funcției F7 – asigură mentenanța, a 
scăzut de la 13,64 % în prima iterație, la 5,67 %, în a 
doua iterație, o scădere cu 140 %; 

– costul funcției F3 – asigură rezistența la 
coroziune, a scăzut de la 2,92 % în prima iterație, la 
2,09 %, în a doua iterație, o scădere cu 40,1 %; 
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– costul funcției F5 – asigură rezistență mecanică, a 
crescut de la 20,79 % în prima iterație, la 26,86 %, 
în a doua iterație, o scădere cu 22,6 %; 

– costul funcției F1 – susține ansamblul, a crescut 
de la 15,85 % în prima iterație, la 19,14 % în a doua 
iterație, o creștere cu 17,2 %; 

– costul funcției F8 – asigură duritatea, a crescut 
de la 16,58 % în prima iterație, la 20,28 % în a doua 
iterație, o creștere cu 18,3 %; 

– costul funcției F2 – asigură rezistența la cald, a 
crescut de la 3,10 % în prima iterație, la 3,61 % în a 
doua iterație, o creștere cu 14 %; 

– costul funcției F15 – asigură conductibilitatea, 
a crescut de la 1,46 % în prima iterație, la 2,29 % în 
a doua iterație, o creștere cu 36 %; 

– costul funcțiilor F5, F1, F8, F2 și F15 a crescut 
în cea de a doua iterație, dar costul produsului a 
scăzut. 

– costul produsului a scăzut de la 944,04 $, în 
prima iterație la 604,04 $, în a doua iterație, o 
scădere cu 36,01 %. 

În a treia iterație a studiului Analizei Valorii se 
vor analiza funcțiile care se situează deasupra dreptei 
de regresie y = x (1), (F5 – asigură rezistență 
mecanică, F1 – Susține ansamblul și F8 – asigură 
duritatea), se vor analiza „componentele” ce participă 
la realizarea acestor funcții și se vor propune soluții 
inginerești de reducere a costurilor și se poate 
continua cu iterația a patra, ..., dacă este cazul. 

5. APLICAŢII / CONCLUZII 

Acest ghid se poate utiliza pentru optimizarea 
raportului valoare/cost pentru: 

– diferite tipuri de aliaje ale pieselor (fontă, oțel, 
aliaje de aluminiu, aliaje de cupru etc.), 

– materiale compozite, 
– prin modelarea după metoda Analizei Valorii se 

poate observa repartizarea pe costurile funcțiilor, nu 
pe componentele produsului, acest unghi de vedere 
fiind unul care deschde posibilități nebănuite de 
interpretare a rezultatelor și de alăturare a com-
ponentelor produsului, 

Important este să se realizeze: 
1 – modelarea funcțională (cu ajutorul funcțiilor) 

a aliajului (privit ca un ansamblu) în cadrul 
demersului Analizei Valorii; 

2 – valorizarea funcțiilor aliajului; 
3 – repartizarea costului unui constituient al 

aliajului/ansamblului pe funcțiile la care participă; 
4 – modul de interpretare al rezultatelor din 

diagramele ce reprezintă ponderea funcțiilor în 
valoare, în cost și în valoare și în cost; 

5 – propunerea de variante inginerești pentru 
componentele produsului, cu cost mai scăzut, pentru: 

– elemente de aliere; 
– operațiile de tratamente termice aplicate; 

6 – modul de lucru cu programele puse la dis-
poziție de către autor. 

Conceperea unui model matematico-economic 
pentru luarea unor decizii privind optimizarea pro-
centului de elemente de aliere, a modului de aplicare a 
tratamentelor termice în cazul unor aliaje, prin prisma 
demersului Analizei Valorii este de o noutate absolută 
în domeniu. 

Această modelare are un rol important deoarece 
deschide o arie largă de aplicații inginerești. 

Modelarea produselor Analizei Valorii, cu diverse 
aplicații, de la inginerie, .., la servicii, au adus în ultimii 
65 de ani de aplicații progrese incontestabile. 

Cu acest studiu Analiza Valorii face un pas 
important în lumea „micro ansamblelor”, deschide 
noi orizonturi de aplicații și ține pasul cu direcțiile 
știinției de a pătrunde în limitele micro, nano, ... 
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