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	Blocul de producere
	Blocul de producere reprezintă o clădire industrială tip parter formată dintrun bloc cu deschiderea de 12m, lungimea 60m si inaltimea 11m.
	 stîlpi din beton armat cu goluri cu console pentru rezemarea grinzilor de rulare. Secţiunea stîlpilor este de 1000×500 m
	c) stîlpi paiantă
	La timpanele clădirii pentru fixerea panourilor de perete se utilizează stîlpi paiantă :
	 stîlpi paiantă din beton armat cu secţiunea 400×400,
	- stîlpi paiantă din metal cu secţiunea de 500×250.
	d)  Grinzi de rulare
	Grinzile de rulare se fixează :
	-stîlpi marginali cu lungimea 8,4 m şi înălţimea secţiunii 1,0 m
	-stîlpi intermediari cu lungimea 11 m şi înălţimea secţiunii 1,4 m
	e)   Elementele portante
	Elementele portante ale acoperişului sunt fermele şarpante din beton armat cu brîul de sus arcuit şi sunt prevăzute cu stîlpuşori pentru executarea acoperişului cu pantă mică. Pe stîlpii intermediari se montează fermele jug, pentru rezemar...
	5.1 Ghilotina motorizată pentru tăierea țiglei metalice
	5.1.1 Construcția ghilotinei
	Modelele de ghilotine motorizate sunt mașini-unelte utilizate pe scara larga în industria prelucrarii foii metalice pentru realizarea operației de debitare. Daca se analizeaza construcția unei ghilotine motorizate trebuie avute în vedere: cadrul...
	– cadru

	În ceea ce privește majoritatea modelelor de ghilotine motorizate, cadrul mașinii este sudat și cuprinde 2 coloane, una în partea stînga și una în partea dreapta, masa de lucru și brațul care asigura suficientă forță și rigiditate. Găurile de ridicare...
	–  montația cuțite
	Montanția cuțitelor unei ghilotine motorizate sunt structuri din oțel sudate. Acestea sunt atașate la axul principal cu ajutorul unor axuri pin. Cuțitul este fixat de catre șuruburile de fixare ce pot fi utilizate pentru ajustarea acestuia. In cazul m...
	– sistem de transmisie
	– ecartament spate
	– dispozitiv de fixare
	– dispozitive de protectie

	5.2 Debitare tablă – aplicații specifice pentru ghilotină
	Operatiunea de debitare tabla cu ajutorul foarfecelor ghilotina
	Debitare tabla cu foarfeci ghilotina cu cutite paralele
	Debitare tablă cu foarfeci ghilotină cu cuțite inclinate

	6.1 AUTOMATIZAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC
	6.3 Clasificarea sistemelor automate

	Scopul  realizarii proiectului la protecția activițații vitale este asigurarea condițiilor sanătoase şi inofensive de munca la sectorul care l-am proiectat. Asigurarea securitaţii angajaţilor, păstrarea sanătății și capacităţiilor de muncă este o preo...
	Dezvoltarea tehnologiiilor, apariţia noilor substante utilizate în producere, apariţia unor tehnologii de prelucrare noi impun si elaborarea unor masuri speciale pentru asigurarea protectiei muncii. Pentru sectorul de productie proiectat este necesar ...
	Fiecare sector de producţie are caracteristicile sale specifice, amplasarea utilajului şi tipul acestuia, procesul tehnologic necesar de realizat impune anumite caracteristici proprii deaceea este necesar de analizat obiectiv orice pericol care poate ...
	7.2 Analiza condiţiilor de muncă.
	supraâncălzirea organismului. Viteza mişcării aerului ajută la schimbul de căldură, influenţiază asupra stării muncitorului, influenţează la distribuirea elementelor nocive în încăpere.


