M1 PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI
Clasa: XII C / XII D
Data: _________________

Numele si prenumele: _____________

FIȘĂ DE LUCRU

SARCINI DE LUCRU:
1. Calculează şi verifică dacă timpul programat al locului de muncă este folosit la maximum, în
condiţiile în care la locul de muncă X se efectuează 3 operaţii pentru 100 produse, iar timpul
necesar executării fiecărei operaţii şi fondul de timp disponibil pentru fiecare operaţie au
următoarele valori:
 pentru operaţia 1, timpul necesar este de 5 minute, iar fondul de timp disponibil este de
8,5 ore;
 pentru operaţia 2, timpul necesar este de 7 minute, iar fondul de timp disponibil este de 12
ore;
 pentru operaţia 3, timpul necesar este de 4 minute, iar fondul de timp disponibil este de 7
ore.

2. Calculează numărul produselor necesar a se fabrica pentru ocuparea fondului de timp
disponibil, de 15 ore, la locul de muncă A, unde se execută operaţia 1, cunoscând faptul că a
fost programată executarea a 5 tipuri de produse, timpul aferent operaţiei 1 pentru fiecare tip
având valoarea de:
 7 minute la produsul de tip 1;
 4 minute la produsul de tip 2;
 10 minute la produsul de tip 3;
 5 minute la produsul de tip 4;
 12 minute la produsul de tip 5.

FISA DE LUCRU
1. Pentru una din liniile de producţie în flux monovalent ale societăţii se cunosc
următoarele informaţii:
 tactul de funcţionare al liniei este de 2 minute;
 linia lucrează cu săptămâna de lucru întreruptă în două schimburi a 8 ore, cu 10
minute pe schimb întreruperi pentru reglarea utilajelor;
 timpul de întreruperi pentru reparaţii planificate ale utilajelor este în medie de 500 h
anual;
 duratele operaţiilor tehnologice executate în cadrul liniei sunt:
t1 = 4 min; t2 = 2 min; t3 = 6 min; t4 = 4 min; t5 = 6 min.
 norma de servire a locurilor de muncă este egală cu 1;
 distanţa medie între două locuri de muncă alăturate este de 2 m;
 locurile de muncă sunt aşezate de ambele părţi ale benzii transportoare.
Rezolvare
1) Cantitatea anuală de producţie ce se va executa în cadrul liniei.
Se ştie că:
T - mărimea tactului de producţie;
Td - timpul disponibil anual al liniei;
Q - cantitatea anuală de producţie;
i - Mărimea întreruperilor reglementare în cadrul regimului de
lucru.
T =[365- (52 +52+6)] *16 -500 =3580h
Numărul schimburilor lucrătoare

Mărimea timpilor de întreruperi pentru reglarea utilajelor:
i = 448⋅10 = 4480min.
Înlocuind în relaţie, avem:

2) Ritmul de lucru al liniei:
produse /min sau 30 produse / h.
3) Numărul locurilor de muncă pentru fiecare operaţie în parte şi pe total linie:

Numărul locurilor de muncă pe total linie:

4) Deoarece norma de servire a muncitorilor este egală cu 1, rezultă că numărul
acestora este egal cu numărul locurilor de muncă pe fiecare operaţie în parte şi pe
total linie.
5) Lungimea liniei:

6)Viteza de deplasare a benzii transportoare:

FISA DE LUCRU
2. Se consideră o linie de producţie în flux pe care se execută 5 operaţii cu următoarele
durate în minute:
op.1=3 min, op.2=9 min, op.3=3 min, op.4=6 min, op.5=9 min
Tactul de producţie al liniei este de 3 min.
Pentru exemplificarea sincronizării operaţiilor efectuate la primele trei produse, se
va determina mai întâi numărul locurilor de muncă la fiecare operaţie în parte după
relaţia (4.2)
 pentru operaţiile ale căror durate sunt multiple de mărimea tactului de producţie,
numărul locurilor de muncă va fi egal cu cel din relația (4.2):

unde,
Nlmi - numărul locurilor de muncă pentru operaţia i;
ti - durata operaţiei i;
T - mărimea tactului de producţie.
op.1 = 3/3 = 1 mașină;
op.2 = 9/3 = 3 mașini;
op.3 = 3/3 = 1 mașină;
op.4 = 6/3 = 2 mașini;

op.5 = 9/3 = 3 mașini

 Din figura 4.1, rezultă că lansarea şi ieşirea din fabricaţie a unui produs se face la
intervale bine determinate de timp, egale cu mărimea tactului de producţie.
 Ca urmare produsele vor fi prelucrate în mod continuu fără a exista şiruri de aşteptare
la maşini şi nici timpi de nefuncţionare a maşinilor datorită lipsei de produse la maşini

