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ABSTRACT. The paper presents the well–known method of Value Analysis in optimizing the finding of a new 

material / alloy necessary to obtain a product to ensure success on the market. Although the method is 
already old and the applications in the design of machinery / equipment are many, the application of the 
method to obtain / select a new material / alloy, after and in the way presented in the paper has not been 
done so far, for the selected product, for optimizing the value for money. The design begins by determining 

the functions of the material / alloy elements, the operations that change the structure and properties of the 
material / alloy and finally aims to reduce costs, but what is important, without affecting the properties 
initially required. 

Keywords: value analysis, optimization, selection of material / alloy. 

REZUMAT. Lucrarea prezintă metoda binecunoscută de Analiza Valorii în optimizarea găsirii unui nou material 

/ aliaj necesar pentru obținerea unui produs care să asigure succesul pe piață. Deși metoda este deja veche 
și aplicațiile în domeniul proiectării mașinilor / echipamentelor sunt multe, aplicarea metodei pentru 
obținerea / selectarea unui nou material / aliaj, după și în modul prezentat în lucrare nu a fost făcută până 
acum, pentru produsul selectat, pentru optimizarea raportului calitate-preț. Proiectarea începe prin 

determinarea funcțiilor elementelor de material / aliaj, a operațiunilor care modifică structura și proprietățile 
materialului / aliajului și urmărește în cele din urmă să reducă costurile, dar ceea ce este important, fără a 
afecta proprietățile necesare inițial. 

Cuvinte cheie: analiza valorii, optimizare, selectarea materialului / aliajului. 

1. INTRODUCERE 

Această lucrare prezintă metoda Analizei Valorii 

aplicată în domeniul optimizării / selecției materialelor [1], 

[2], [3]. Analiza valorii este o metodă competitivă, 

organizată, creativă, menită să satisfacă nevoile clienților / 

cumpărătorilor, utilizând o abordare specifică, funcțională, 

economică și multidisciplinară [4]. 

Optimizarea unui proces de proiectare (în cazul nostru 

folosind Analiza Valorii) pentru un produs începe cu 

selectarea materialelor / aliajelor și asigurarea cerințelor 

funcționale și tehnice prin utilizarea celor mai eficiente 

procese de prelucrare. Selecția materialelor / aliajelor se face 

începând cu prima fază de proiectare și are ca scop 

maximizarea performanței și minimizarea costurilor 

materialelor / aliajelor / proceselor de prelucrare. 

2. ALEGEREA MATERIALULUI / 

ALIAJULUI 

Funcțiile unui bloc motor sunt: asigură fixarea arborelui 

cotit, asigură paralelismul cilindrilor, asigură fixarea 

echipamentelor auxiliare (compresor, alternator, pompă, ...), 

permite motorului să se răcească, asigură lubrifierea 

componentelor în mișcare ale motorului, asigură un regim 

de vibrații redus. 

Construcția unui bloc motor include: găuri filetate pentru 

fixarea chiulasei și cilindrilor, șuruburi pentru fixarea 

demarorului, țevi pentru circulația fluidului de răcire și 

pentru circulația uleiului de lubrifiere. 

Caracteristicile necesare aliajelor de aluminiu pentru 

producția de motoare auto sunt următoarele: mecanice, 

tehnologice, caracteristici de funcționare (generate de 

compoziția chimică și structură), caracteristici economice. 

Blocul motorului ca parte principală și importantă a 

motorului este supus unor solicitări mecanice și termice 

semnificative. Din acest motiv, cilindrii, pistoanele, blocul 

motor și alte componente trebuie să reziste la presiuni și 

temperaturi ridicate, să aibă un coeficient de frecare foarte 

scăzut între piesele în mișcare și o duritate ridicată. De 

asemenea, blocul motor trebuie să aibă o dimensiune mică și 

cea mai mică greutate posibilă. 

În general, blocurile motor sunt fabricate pe scară largă 

prin turnarea din aliaje ușore sau fontă de calitate. Unele 

motoare utilizează un bloc motor din aliaj de aluminiu cu 

unele avantaje față de fontă: densitate mai mică, 

conductivitate termică ridicată, rezistență mai mare la uzură 

și o mai bună prelucrare [5]. 

Pentru a alege un material / aliaj utilizat în producția 

de motoare auto, au fost create două programe / software 

(în Excel și Visual Basic) pentru automatizarea calculelor 

[6]. 

Programele includ mai multe subrutine și iterații în care 

se potate opta de la 7 la 20 de funcții, determinând: procentul 

funcțiilor în valoare, procentul funcțiilor în costuri, 

calculând parametrii folosind metoda celor mai mici pătrate și 

pot desena următoarele diagrame: procentul funcțiilor în 

valoare, procentul funcțiilor în costuri, procentul funcțiilor în 
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valoare și cost. Programele sunt ușor de utilizat și generale 

(pot fi rulate pentru mai multe date de intrare). 

3. APLICAREA METODEI  

ANALIZEI VALORII 

Aparent, o singură piesă nu poate fi supusă studiului 

folosind metoda de proiectare a Analizei Valorii. Cu toate 

acestea, dacă intrăm în microstructura sa intimă [7], la nivel 

micro observăm că piesa noastră este formată din mai multe 

componente (figura 1), pe care le vom numi subansamble și 

componente ale piesei noastre, materialul / aliajul. 

Având acum un ansamblu cu mai mulți constituenți / 

elemente de aliere, se poate aplica metoda Analizei Valorii 

ansamblului noastru (materialul / aliajul). Componentele / 

elementele din aliaj și operațiile de tratament termic fac 

parte din întregul material / aliaj și contribuie la creșterea / 

scăderea unor proprietăți ale aliajului piesei și la creșterea 

/ scăderea costului. 

Această abordare, în cunoașterea autorilor, este unică și 

prima de acest fel din literatura de specialitate consultată 

pe această temă. 

În cele ce urmează, vor fi prezentate doar două dintre 

iterațiile metodei Analizei Valorii pentru produsul studiat 

(materialul motorului / aliajul). 

3.1. Aliaje de aluminiu pentru motoarele 

vehiculelor 

Pentru exemplificarea metodei Analizei Valorii se aleg 

două aliaje de aluminiu pentru producția motoarelor 

vehiculului. Compoziția chimică a aliajelor de aluminiu și 

costurile elementelor de aliere sunt prezentate în tabelul 1 

[8]. 

 

 
 

Fig. 1. Componentele / ansamblul aliajului [7]. 

 

Tabelul 1. Compoziția chimică și costul total al elementelor 

 

Aliajul ATSi10Mg – 1 

 Al Si Mg Mn Fe Ni Cu Ti Total 

Max. (%) 87,8 10,2 0,55 0,52 0,52 0,11 0,14 0,16 100 

Cost (€)/kg, 3,1 3 4,55 3,3 1,83 18 7,5 13 54,28 

Total (€) 272,18 30,6 2,5025 1,716 0,9516 1,98 1,05 2,08 313,0601 

Aliajul ATSi8Mg – 2 

Max. (%) 90,54 8,1 0,22 0,22 0,52 0,11 0,14 0,15 100 

Cost (€)/kg. 3,1 3 4,53 3,3 1,84 18 7,5 13 54,27 

Total (€) 280,674 24,3 0,9966 0,726 0,9568 1,98 1,05 1,95 312,6334 

 

Tabelul 2. Influența elementelor de aliere asupra proprietăților aliajului de aluminiului [9] 

 

Elements Cum influențează proprietățile ? 

Siliciu Proprietățil de turnare – ↑ Plasticitatea – ↓ 

Cupru Rezistența mecanică – ↑ Proprietățil de turnare – ↓ 

Magnesiu Rezistența mecanică – ↑ Duritatea – ↑ 

Mangan Proprietățil de turnare – ↓ Rezistența mecanică – ↑ 

Zinc Proprietățil de turnare – ↓ Rezistență la coroziune – ↓  

Nichel Rezistența mecanică – ↑ Refractaritatea– ↑ 

↑ – crește; ↓ – scădere. 
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Tabelul 3. Funcțiile aliajului (* FC - Funcție de constrângere) 
 

*Simbol & Tip Funcții 

F5 – FC Asigură o bună stabilitate dimensională 

F1 – FC Asigură susținerea ansamblului 

F8 – FC Asigura o duritate medie 

F2 – FC Asigură o rezistență termică ridicată 

F6 – FC Asigură absorbția vibrațiilor 

F3 – FC Asigură o rezistență ridicată la coroziune 

F4 – FC Asigură o bună prelucrare 

F7 – FC Asigură o întreținere ușoară (prelucrată, sudabilă, ...) 

 

Pentru o alocare adecvată a costurilor, tabelul 2 arată 

influența elementelor de aliere asupra proprietăților 

aliajelor de aluminiu. 

3.2. Cercetarea funcțiile materialului / 

aliajului sistemului 

Cu ajutorul metodei numite Analiza Funcțională sunt 

determinate funcțiile unui sistem. Funcțiile acestui 

sistem sunt următoarele și asigură: asamblarea, rezistența 

termică, rezistența mecanică, rezistența la coroziune, 

prelucrarea prin așchiere, plasticitatea, compactitatea, 

turnarea, stabilitatea dimensională, rezistența la vibrații, 

întreținerea (prelucrată, sudabilitatea), conductivitatea 

termică, duritatea. 

Tabelul 3 prezintă funcțiile produsului, aliajele de 

aluminiu pentru motoarele auto. 

3.2.1. Iterare 1. Ponderarea funcțiilor  

în valoare și în costuri 

Etapa de alocare a costurilor pentru funcțiile la care 

participă (dimensionarea economică a funcțiilor) este o 

etapă dificilă a metodei Analizei Valorii. 

Pentru prima iterație, materialul / aliajul ATSi10Mg are 

următoarele proprietăți: 

– capacitate bună de umplere a formei, 

– tendința de apariție a fisurilorla cald este scăzută, 

– prelucrare bună prin așchiere, 

– rezistența la presiune este foarte bună, 

– aspectul suprafeței este bun / duritate redusă, 

– rezistența la coroziune în atmosferă este bună, 

– la temperaturi ridicate proprietățile mecanice sunt 

scăzute, 

– utilizat pentru piese cu rezistență mecanică bună, 

– tratamentul termic asigură proprietăți mecanice 

ridicate ale aliajelor de aluminiu [10]. 

Folosind software-ul pentru 8 funcții, în excel, creat de 

autor se determină / calculează următorii parametri: 

– ponderea funcțiilor în valoare, 

– ponderea funcțiilor în cost, 

și sunt trase următoarele diagrame: 

– ponderarea funcțiilor în valoare; 

– ponderarea funcțiilor în costuri; 

– ponderarea funcțiilor în valoare și cost (figura 2). 

 
 

Fig. 2. Compararea ponderii funcțiilor în valoare și în costuri. 

3.2.2. Relevanța funcțiilor în valoare și în 

cost 

Verificarea relevanței se realizează cu ajutorul analizei 

de regresie, determinând funcția liniară (linia de regresie) 

cu ecuația: y = a * x (1). La o proporționalitate perfectă, 

toate punctele funcțiilor sunt pe linia (1) sau foarte aproape 

de linia (1). 

În figura 2 se pot compara funcțiile în termeni de 

valoare și costuri, prezentând: 

– linia de regresie y3 (1), prima bisectoare, expresia 

situației ideale și dispersia celor două ponderi, în valoare și 

în costuri, 

– linia de regresie y4 = 0,6114 * x + 4,3182 cu  

R2 = 0,6376, care relevă dispersia reală a punctelor Fi = f 

(x = valoare, y = costuri), 

– funcțiile: F1 - asigură o bună stabilitate dimensională, 

F6 - asigură absorbția vibrațiilor, F3 - asigură o rezistență 

ridicată la coroziune, F4 - asigură o prelucrare bună și F7 

- asigură o întreținere ușoară (prelucrată, sudabilă, ...) sunt 

situate deasupra linia de regresie y4. 

Procentul din cost este mai mare decât procentul din 

valoarea acestor funcții, acestea sunt deficitare și atenția 

trebuie să se concentreze asupra lor, costul acestor funcții 

trebuie redus. 
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Reducerea costurilor funcțiilor deficitare se face în 

două moduri: 

1 - găsirea unor materiale similare din punct de vedere 

al caracteristicilor și 

2 - găsirea unor metode de procesare mai ieftine. 

3.2.3. Concluzii pentru prima iterație 

Diagrama din figura 2 reprezintă modelarea procesului 

de proiectare în cazul Analizei valorii, găsind în acest caz 

materiale / aliaje noi, cu proprietăți similare, dar cu un cost 

mai mic. Rezultatul din figura 2 reprezintă sfârșitul primei 

iterații a Analizei Valorii. Analiza Valorii își propune să 

obțină o valoare minimă a dispersiei punctelor din jurul 

primei bisectoare y3 (1). Pentru a le reduce costurile, 

funcțiile care sunt plasate deasupra liniei de regresie y3 (1) 

vor fi atacate mai întâi. 

Scăderea dispersiei ar trebui interpretată ca o creștere a 

valorii = necesități, raport funcții / cost, în al doilea rând. 

Această procedură de reducere a împrăștierii punctelor 

în jurul liniei de regresie y3 conduce la efectuarea studiilor 

de Analiza Valorii în cascadă și prin urmare, optimizarea 

soluției constructive este un proces iterativ. 

3.3. Iterare 2. Ponderea funcțiilor în valore și 
în costuri 

Având datele / informațiile din figura 2 putem trece la 

a doua iterație. Ponderea funcțiilor în valoare nu se 

modifică, ele rămân aceleași, nu au fost adăugate sau 

eliminate funcții din studiu. 

Vor fi analizate funcțiile de deasupra liniei de regresie 

ideale y3 (1), cele care au un procent de cost mai mare decât 

procentul valorilor funcției: F1 - asigură o bună stabilitate 

dimensională, F6 - asigură absorbția vibrațiilor, F3 - asigură 

o rezistență ridicată la coroziune, F4 - asigură o prelucrare 

bună și F7 - asigură o întreținere ușoară (prelucrată, sudabilă, 

...). 

Deoarece funcțiile deficitare / prea scumpe sunt 

evidențiate în raport cu valoarea adusă în sistem în figura 2, 

trebuie găsite soluții inginerețti pentru a reduce costurile 

acestor funcții. 

Costul funcțiilor de deasupra liniei de regresie y3 (1) 

poate fi redus având în vedere următoarele întrebări: 

– există elemente de aliere mai puțin costisitoare? 

– se pot îndepărta unele elemente de aliaj prea scumpe? 

– se poate reduce cantitatea de materiale de aliere? 

– se pot reduce regimurile termice ale tratamentelor 

termice? 

Răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să fie astfel 

încât caracteristicile proprietăților și performanța 

materialului / aliajului piesei să nu fie înrăutățite, ci 

îmbunătățite, dacă este posibil! 

În a doua iterație, au fost luate în considerare 

următoarele elemente de cost pentru aliajul ATSi8Mg: 

– elemente de aliere la procentul maxim din gama 

standardizată, costurile fiind prezentate în tabelul 1. 

– tratamentul termic prin imersiune într-o soluție de 

întărire artificială și îmbătrânire artificială nu se mai 

efectuează. 

3.3.1. Relevanța funcțiilor în valoare  

și în cost 

Folosind noile date de cost, le introducem în tabelul cu 

repartiția costurilor pe funcțiile la care participă, în 

software-ul utilizat pentru calcule, iar rezultatul este 

prezentat în diagrama din figura 3 cu procentul funcțiilor 

în valoare și în cost. Diagrama din figura 3 arată linia de 

regresie trasată folosind metoda celor mai mici pătrate și 

arată ponderarea funcțiilor în valoare și în cost. 
 

 
 

Fig. 3. Compararea ponderii funcțiilor în valoare  

și în costuri. 

 

Următoarele linii de regresie pot fi observate în 

diagrama din figura 3: 

– prima bisectoare a ecuației y3 = x (1), expresia 

situației ideale și dispersia celor două ponderi, în valoare și 

în costuri, 

– linia de regresie a ecuației y6 = 1,0604 * x – 0,6713, 

cu R2 = 0,8073, care relevă dispersia reală a punctelor  

Fi = f (x = valoare, y = costuri), 

3.3.2. Concluzii pentru a doua iterație 

După parcurgerea celei de-a doua iterații se poate 

observa în figura 3 că funcțiile deficitare / prea scumpe 

situate deasupra liniei de regresie ideale sunt funcțiile:  

F1 - asigură susținerea ansamblului și F7 - asigură o 

întreținere ușoară (prelucrată, sudabilă, ...). 

Din figura 2 (prima iterație) și figura 3 (a doua iterație) 

se poate observa că funcțiile sunt grupate mai aproape de 

liniile de regresie ideale. 

Din aceste două figuri putem vedea o creștere a valorii 

coeficientului de corelație R2 în a doua iterație comparativ 

cu prima iterație, rezultând astfel o dispersie a punctelor 

mai mică în comparație cu dispersia punctelor din prima 

iterație. 

Iterațiile studiului continuă până când coeficientul de 

corelație R2 tinde spre valoarea 1 și linia de regresie reală 
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tinde spre y3 = x (1), situația ideală în metoda Analizei 

valorii. 

4. REZULTATE 

În două iterații ale studiului Analizei Valorii produsul 

nostru (materialul / aliajul) a fost reproiectat și optimizat în 

termeni de: 

a - inginerie: 

– procentele elementelor de aliere au fost modificate, 

folosind în locul unui aliaj de aluminiu ATSi10Mg, un aliaj 

de aluminiu ATSi8Mg, 

– nu se mai efectuează tratamente termice prin 

imersiune în soluție de întărire artificială și îmbătrânire, iar 

proprietățile necesare unui astfel de aliaj nu sunt 

modificate. 

b - economie: 

– rezultatele obținute după a doua iterație pot fi 

rezumate în figura 4, figura 5 și în tabelul 4. 

 

 
a       b 

 

Fig. 4. Compararea ponderii funcțiilor în valoare și în costuri în două iterații: 

a – prima iterație; b – a doua iterație. 

 

 
a        b 

 

Fig. 5. Compararea ponderii funcțiilor în valoare și în costuri în două iterații: 

a – prima iterație; b – a doua iterație. 
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Tabelul 4. Sintetizarea rezultatelor 
 

Funcții Creștere (↑) / 

Descreștere (↓) 

Valoare Procent 

(%) iterația 1 iterația 2 

F5  Asigură o bună stabilitate dimensională ↓ 13,17 12,82 2,66 

F1  Asigură susținerea ansamblului ↑ 21,75 29,07 – 33,66 

F8  Asigura o duritate medie ↑ 15,92 16,99 – 6,72 

F2  Asigură o rezistență termică ridicată ↓ 11,26 10,41 7,55 

F6  Asigură absorbția vibrațiilor ↓ 10,86 9,95 8,38 

F3  Asigură o rezistență ridicată la coroziune ↓ 9,61 6,90 28,2 

F4  Asigură o bună prelucrare ↓ 9,11 6,95 23,71 

F7  Asigură o întreținere ușoară (prelucrată, sudabilă, ...) ↓ 8,33 6,91 17,05 

 Cost total material / aliaj ↓ 432,11 311,67 27,87 

 

Semnul „–” reprezintă faptul că a crescut costul 

funcției. În a doua iterație, ca urmare a modificărilor 

costurilor părților ansamblului (material / aliaj), costul 

unor funcții scade, al altora crește, trecând sub sau 

deasupra liniei de regresie y3. 

Din diagramele din figurile 4 și 5 și din tabelul 4 se 

poate observa că a scăzut costul funcțiilor: F5 - asigură o 

bună stabilitate dimensională, F2 - asigură rezistență 

termică ridicată, F6 - asigură absorbția vibrațiilor, F3 - 

asigură rezistență ridicată la coroziune, F4 - asigură o 

prelucrare bună și F7 - asigură o întreținere ușoară, dar 

costul funcțiilor F1 - asigură susținerea ansamblului, iar F8 

- asigură o duritate medie a crescut. 

– costul produsului (material / aliaj) a scăzut de la 

432,11 € în prima iterație la 311,67 € în a doua iterație, o 

scădere de 27,87%. 

Din diagramele din figura 5a (prima iterație) se observă 

aproximarea distribuirii costurilor după linia de ecuație: 

y2 = – 1,2356 * x +26,079 

cu un coeficient de corelație R2 = 0,4839, și prin curba 

polinomială: 

y = 0,188 * x3 – 2,582 * x2 + 8,647 * x + 8,872,  

cu un coeficient de corelație R2 = 0,732, aceasta 

aproximând mai bine aranjarea costurilor, în prima 

iterație. 

Din diagramele din figura 5b (a doua iterație) se 

observă aproximarea distribuirii costurilor după linia de 

ecuație: 

y2 = – 3,0175 * x +18,06  

cu un coeficient de corelație R2 = 0,7558 și prin curba 

polinomială: 

y = 0,356 * x3 – 4,811 * x2 + 16,6 * x + 4,689,  

cu un coeficient de corelație R2 = 0,687, aproximarea 

distribuirii costurilor fiind mai bună în cazul liniei y2. 

În a treia iterație a studiului Analizei Valorii, vor fi 

analizate funcțiile de deasupra liniei de regresie ideale y3 = 

x (1) din figura 4b: F1 – asigură susținerea ansamblul și F7 

- asigură o întreținere uțoară (procesată, sudabilitate ....). 

Vor fi analizate „componentele” implicate în îndeplinirea 

acestor funcții și soluții de inginerie pentru a reduce 

costurile. 

Apoi putem continua cu a patra, a cincea, a șasea, ... 

iterație, pentru a reduce costul produsului (material / 

aliaj). 

5. CONCLUZII 

Materialul prezentat în această lucrare este un ghid ce 

poate fi utilizat pentru optimizarea raportului calitate-preț 

pentru: diferite tipuri de aliaje utilizate în fontă, oțel, 

materiale compozite, aliaje de aluminiu, aliaje de cupru, 

etc.). 

Trebuie subliniat încă o dată că modelarea utilizând 

metoda Analizei Valorii tratează costurile funcțiilor și nu 

costurile componentelor produsului (material / aliaj), aceasta 

deschide posibilități neprevăzute pentru interpretarea 

rezultatelor și asocierea componentelor produsului. 

Această lucrare evidențiază și prezintă: 

– cum se aplică metoda Analizei Valorii unui produs 

din aliaj de aluminiu pentru fabricarea motoarelor auto, 

– fazele de lucru pentru optimizarea raportului valoare 

/ cost, 

– un ghid util pentru specialiști, pentru a optimiza 

raportul valoare / cost al materialelor / aliajelor pentru 

diferite piese, într-un mod complet nou. 

Este important de știut și să fie făcute foarte bine: 

– modelare funcțională, utilizând funcțiile materialului 

/ aliajului (privite ca un întreg) în cadrul metodei Analizei 

Valorii, 

– valorificarea funcțiilor de material / aliaj, 

– alocarea costurilor unei componente de material / 

aliaj funcțiilor la care participă, 

– interpretarea rezultatelor din diagrame cu ponderea 

funcțiilor în valoare și în cost; 

– propunerea de variante cu costuri mai mici pentru: 

elemente de aliere și operații de tratament termic aplicate, 

– cum să se lucreze folosind software-ul creat. 

Proiectarea și obținerea unui model matematic-

ingineresc-economic pentru luarea deciziilor privind 

optimizarea procentului de elemente de aliere, cu privire la 

aplicarea tratamentului termic în cazul materialelor / 

aliajelor folosind metoda Analizei Valorii este o noutate 

absolută în acest domeniu. 

Modelarea joacă un rol important deoarece deschide o 

gamă largă de aplicații inginerești / științifice în domeniul 

materialelor /aliajelor. 

Modelarea produselor / echipamentelor folosind Analiza 

Valorii, cu diverse aplicații din inginerie, medicină, servicii 

a adus progrese mari în ultimii 65 de ani. 

Cu această lucrare, Analiza Valorii face un pas 

important în lumea „micro-ansamblurilor”, deschide noi 

orizonturi în aplicațiile studiului materialelor și ținând 
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pasul cu direcțiile științei pentru a intra în lumea micro, 

nano, ... 

Până în prezent, se consideră că diagrama din figura 4 

este cea mai importantă parte a studiului Analizei Valorii, 

de unde toate concluziile necesare. 

Într-un articol viitor, această situație va fi reconsiderată 

și se va demonstra că diagrama din figura 5 (ponderea 

funcțiilor în cost) are o importanță la fel sau chiar mai mare 

în stabilirea concluziilor și stabilirea direcțiilor de studiu 

viitoare în Analiza Valorii. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Chichernea. Fl., Chichernea. Al., Iterațiile Analizei Valorii, 

ISBN 978–606–19–0040–4, Editura Universităţii 

Transilvania Braşov, 2012 

[2] Chichernea. Fl., Chichernea. Al., Analiza Valorii de la teorie 

la practică, ISBN 978–606–19–0039–8, Editura Universităţii 

Transilvania Braşov, 2012  

[3]  NF EN 12973, NF X–50.150, NF X–50.151 

[4] http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/28-

bloc-motor.html – last accessed July, 2020 

[5] http://facultate.regielive.ro/laboratoare/metalurgie_si_siderurgie/ 

alegerea materialul optim pentru confectionarea_unei_piese-

134112.html, kw:alege materialul unei piese – last accessed 

July, 2020 

[6] Image analysis used for aluminium alloy microstructure 

investigation, www. researchgate.net/...aluminium_alloy_ 

micr... – last accessed July, 2020 

[7] STAS 201/2–80 și SR EN 1706:2000 

[8] Șontea. S., Metale și aliaje neferoase de turnătorie. Editura 

Scrisul Românesc. Craiova. 1981 

[9] http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/TRATAMENTE-

TERMICE-ALIAJE-DE-A65511.php – last accessed July, 

2020 

 


