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	Analiza calitativă
	Ku.e.=Qu.e./Qe.=17/27=0.63,
	Ks.st.=Do.s/Dm.o=31/32=0.968,
	Kp.s.=1-Dm.o/De=1-32/37=0.14
	Kf.m.=q/Q=9,5/11,5=0,82,
	Kp.t.=Qp.t./Qn.=1/2=0.5,
	Ss.f.=[(Si/1000)QKtKsKvKmKp]-(Q-q)(Sdeş/1000),[3.4.1]
	Ss.f.=[(360/1000)11,5 10.830.8410.52)-(11,5-9,5)(24.8/1000) = 1,45 u.c.
	Ss.f.=[(410/1000)11,51.050.830.8410.52)-(11,5-9,5)(24.8/1000)= 1,74 u.c.
	Fig.3.5.2.Instalare III. Strungire  exterioară de finisare
	(-eroarea de instalare
	(K=1[1,p.102,tab.4.29],
	(f-eroare de fixare, (f=120(m.
	2Apnom=2Apmin+Ti-1
	Amin=-1600 (m
	Cuţit de strugit exterior
	Tc.a.=Tb+Ta.o.
	Li=L+l1+l2+l3
	Taux=Tauxinst+Tauxoper+Tauxmăs
	Taux =0,68+0,5+2,55 =3,73 min
	Tbuc=(10,65+3,73)(1+0,09)=15.64min.
	; K=1,25
	4.1    Organizarea producerii
	4.1.1 Organizarea tipului de producţie
	Determin  tactul de producere a piesei
	-[1,p48]
	unde:Fr – fondul de timp de lucru al utilajului, min
	Fr=3880 ore,
	N – volumul anual de producţie, bucăţi
	Calculez timpul pe bucată mediu pentru procesul tehnologic
	-[1,p56]
	unde:   tbuc – timpul pe bucată la operaţia i
	n – numărul de operaţii
	n=1
	In procesul tehnologic proiectat pentru piesa dată, prelucrarea este executată într-o singură operaţie, executată pe centrul de prelucrare cu control numeric, în două instalări.
	Timpul pe bucată la operaţia dată tbuc= 17.2 min
	Determin coeficientul tipului de producţie pentru pocesul proiectat.
	Conform GOST 14004-75, ce caracterizează coeficientul de fixare a operaţiilor apreciem că coeficientul tipului de producere corespunde tipului de producţie de serie mică .
	4.1.2  Determinarea numărului necesar de utilaj şi a coeficientului de   încărcare a acestuia
	Determin numărul necesar de centre de prelucrare
	unde:   Fr – fondul de timp de lucru al utilajului, min
	Fr = 3880 ore,
	N – volumul anual de producţie, bucăţi
	tbuc – timpul pe bucată
	Nmu primit va fi Nmu=1
	Coeficientul de încărcare a centrului :
	-[1,p29]
	unde:   Nmuc – numărul de maşini calculat
	Nmup – numărul de maşini primit
	4.1.3  Determinarea numărului necesar de muncitori şi a coeficientului de încărcare a acestora
	Mărimea lotului de intrare concomitentă în producere:
	-[1,p62]
	unde:  k = 4.51 serie mică
	Tpî – timpul de pregătire încheere, Tpî=21,5
	Determin mărimea lotului optimal:
	unde:  X – număr întreg ales în aşa mod ca:
	Analizând această condiţie, stabilesc că acest număr întreg este: X = 1
	Determin numărul de lansări :
	Determin perioada de repetare:
	unde:  F = 250 zile – numărul de zile lucrătoare într-un an.
	Determin durata ciclului de prelucrare:
	În urma rezultatelor obţinute din calcul vom reprezenta grafic diagrama de lansare a pieselor în producere.
	Fig.  Schiţa  locului  de  muncă a operatorului M.U. cu CNC 17A20PF40-4
	Planarea optimă a locului de muncă dă posibilitatea muncitorului de a avea pierderi minime de timp şi forţă fizică. Semifabricatele vor fi instalate în dispozitiv la depozit astfel la locul de muncă va fi transportat  dispozitivul cu piese, masa dispo...
	Aria sectorului se determină după formula:
	Stot=Sind+Saux+Ssd+Sc+Sdep+Sadm ;
	Sind –suprafaţa industrială, care se determină după gabaritele M.U. Pentru    cazul dat la un strung se revine 12 m2.
	Saux – suprafaţă auxiliară-comună.
	Ssd – suprafaţa depozitului de scule-comună.
	Sc – secţia tehnică de control cuprinde 8 m2.
	Sdep – supafaţa de depozit-comună.
	Sadm – suprafaţa administrativă constituie 6 m2.
	4.2  Calculul costului de producţie
	4.2.1  Determinarea costului de material
	Cma=a(msf-b(md
	unde:  a,b-preţul unui kilogram de materie primă şi respectiv, deşeu
	msf-masa semifabricatului, kg
	md-masa deşeului, kg
	mp-masa piesei, kg
	mp=9.5kg; msf=11.5 kg, md=11.5-9.5=2 kg
	Cma=41,4 ( 11.5 - 0,7 ( 2 =474.7 lei
	4.2.2 Determinarea cheltuielilor pentru energie
	Pe-puterea energetică a MU,  47.2 kW
	Fmu=Fr=3880 h
	Kc-coeficientul cererii (0,4-0,45). Kc=0,43
	P-preţul unui kW/h=1.164lei
	Pentru PTP:
	Costul energiei pentru fabricarea unei piese:
	4.2.3 Determinarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii
	Calculez salariul tarifar pentru fabricarea unei piese după relaţia:
	-[1,p81]
	unde:  Ch – taxa tarifară în dependenţă de categoria muncitorului  lei/oră.
	Muncitorul care va deservi centrul de prelucrare va fi de categoria a VI-a, iar salariul său tarifar va constitui 9.65 lei/oră.
	Sporul la fondul de remunerare directă se stabileşte în valoare  de 20% din salariul tarifar:
	Salariul de bază:
	-[1,p83]
	Salariul suplimentar constitue 10% din salariul de bază :
	Fondul anual total de remunerare a muncii:
	Determin salariul mediu lunar al muncitorului conform relaţiei:
	, lei. -[1,p76]
	Unde: - numărul total de muncitori calculaţi
	Contribuţiile la asigurarea socială – CAS constitue 23% din salariul total.
	4.2.4 Determinarea costurilor de fabricare
	Determin valoarea costurilor directe:
	-[1,p98]
	Determin valoarea cheltuililor indirecte:
	Determin amortizarea utilajului:
	unde, Aut - amortezarea utilajului.
	Determin  norma de timp pentru un lot de piese:
	Determin valoarea procentuala a Tlot:
	Determin amortezarea  pentru un lot de piese:
	Determin amortezarea  pentru o bucata:
	Determin preţul de cost al producţiei:
	Determin cheltuielile administrative:
	Determin amortezarea cladirii:
	Determin preţul de cost de uzină:
	Determin cheltuielile comerciale:
	Determin preţul de cost comlet al produsului:
	Determin profitul:
	Determin preţul piesei fara TVA:
	Determin taxa  pe valoare adaugata:
	Determin preţul de livrare:
	4.3.  Calculul indicatorilor tehnico-economici
	4.3.1 Calculul investiţiilor capitale
	-[1,p76]
	unde:  Cmu- costul maşinii unelte, (Cmu=2000000lei.)
	Cin- costul încăperii, (Cin =6642lei.)
	-[1,p68]


