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Abstract:  În această lucrare este prezentat un 

studiu de caz prin care se poate determina direct 

toleranţele de prelucrare pornind de la toleranţele 

critice ale unui ansamblu, într-un mediu de 

proiectare competitiv.  Distribuţiile dimensiunilor 

de ansamblu critice multiple sunt considerate ca 

având o distribuţie normală, astfel pierderea 

calităţii este în final exprimată ca funcţie a 

toleranţelor impuse la prelucrare. 
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1.INTRODUCERE 

Unul dintre principiile care influenţează 

costul de execuţie al  unui produs din 

industria de maşini şi echipamente, este acela 

cunoscut sub denumirea de principiul 

caracterului economic al soluţiilor  

constructiv-tehnologice adoptate.  Acest 

principiu este impus de cerinţa mereu 

crescândă în ceea ce priveşte calitatea 

produselor. La rândul ei această cerinţă 

conduce la creşterea complexităţii produsului 

şi implică direct preţul de cost al produsului. 

Pentru a putea rezolva această problemă este 

necesar a se stabili şi aplica metode eficiente 

de analiză care să facă o evaluare economică 
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1. INTRODUCTION 

One of the principles that influence the 

execution cost of a product in the machinery 

and equipment industry, is known under the 

name of the economic principle of adopted 

constructive-technologic solutions. This 

principle is required by the increasing 

requirement of product quality. In turn, this 

requirement leads to the increase of product 

complexity and directly involves the cost 

price of the product. In order to solve this 

problem it is necessary to determine and 

apply efficient methods of analysis that make 

an economic assessment of the product 

variant or a selection of the optimal variant 



 

Analele Universităţii  “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2012 

 

 

 

 

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering  Series, Issue 4/2012 

 

146 

 

a variantei de produs sau o selectare a 

variantei optime dintr-o multitudine de 

variante posibil realizate tehnologic. 

 În literatura de specialitate sunt 

prezentate mai multe metode de analiză şi 

selectare utilizate, dintre care putem 

menţiona: 

- metoda de analiză a valorii – se  

utilizează în faza de concepţie a produsului şi 

poate fi aplicată în domeniile: cercetare de 

produse noi; modernizarea produselor 

existente; 

- metoda bazată pe analiza eficienţă- 

cost   este aplicată atunci când mărimile de 

ieşire ale proiectului nu pot fi exprimate în 

unităţi monetare, ci prin intermediul unor 

unităţi fizice corespunzătoare proiectului de 

produs; 

- metoda de analiză a costurilor  

minime –  are la bază conceptul că, dacă 

costul unui produs este o funcţie de o 

variabilă care ia valori pe un anumit domeniu, 

este mai uşor să se determine valoarea optimă 

a variabilei ca fiind cea pentru care costul 

produsului este minin.  

Pentru reducerea costului de  

fabricaţie şi creşterea eficienţei economice  a 

unui produs/piesă  este necesar ca măsurile 

generale să fie luate încă din faza de 

proiectare. Aceste măsuri se referă la: 

reducerea consumului de material, reducerea 

manoperei, reducerea consumului energetic, 

etc. 

De asemenea, influenţa asupra 

costului de fabricaţie este dată şi de următorii 

factori: tipul productivităţii, organizarea  

operaţiilor procesului tehnologic de realizare 

a piesei/produsului, tipul maşinii unelte, 

rebuturile, etc. 

Una dintre metodele care influenţează costul 

de execuţie al unei piese, este aceea care ţine 

cont de proiectarea optimă a toleranţelor. 

Practica contemporană a proiectării 

optime a toleranţei are două faze secvenţiale:  

- proiectarea toleranţei produsului; 

- proiectarea toleranţei de prelucrare. 

from a multitude of variants that are possibly 

to achieve technologically  

The specialized literature presents several 

methods of analysis and selection used, of 

which we can mention: 

- Value analysis method – is used in the 

conception phase of the product and applies 

in the fields: research of new products; 

modernization of existing products; 

- The method based on the efficiency-cost 

analysis applies when project output sizes 

cannot be expressed in monetary units, but 

rather through product project related 

physical units; 

- Analysis method of minimal costs is based 

on the concept according to which if the cost 

of a product is a variable function that has 

values in a certain field, it is easier to 

determine the optimum value of the variable 

as being the one for which the cost of the 

product is minimum.  

In order to reduce the manufacturing 

cost and increase the economic efficiency of 

a product/part it is necessary that the general 

measures be taken in the design phase. These 

measures refer to: reducing the consumption 

of material, reducing manpower, reducing 

power consumption, etc. The influence of the 

manufacturing cost is also given by the 

following factors: productivity type, 

organizing the operations of the technological 

process of achieving the part/product, the 

type of machine-tool, scrap, etc. 

One of the methods that influence the 

execution cost of a part is the one that 

considers the optimum design of tolerances. 

 

The contemporary practice of 

optimum design of the tolerance has two 

sequential phases:  

- product tolerance design; 

- processing tolerance design. 

 

 In designing the tolerance of the 

product, designers use their knowledge and 

expertise in order to determine the critical 
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 În proiectarea toleranţei produsului, 

proiectanţii îşi folosesc cunoştinţele şi 

experienţa pentru a determina toleranţele 

critice ale ansamblului prin calcul sau cu 

ajutorul îndrumătoarelor de proiectare. 

Aceste toleranţe vor fi apoi alocate 

toleranţelor de proiect ale piesei/produsului 

(toleranţe ale desenului de execuţie) în 

condiţiile structurilor piesei/produsului, 

restricţiilor ansamblului şi criteriilor date de 

proiectare. Dacă se foloseşte un model 

matematic, funcţia obiectivă este de obicei 

aceea de a minimaliza costurile de execuţie 

sau de a maximaliza toleranţele măsurate ale 

piesei/produsului. Restricţiile sunt adesea 

aglomerări de toleranţe şi intervalele de 

toleranţe economice ale fiecărei dimensiuni a 

piesei.  

În proiectarea toleranţei de prelucrare 

inginerii dezvoltă planificarea prelucrării 

piesei pentru a determina metodele de 

excecuţie,  dispozitivele de lucru, sculele 

aşchietoare, condiţiile de aşchiere, 

programele de execuţie şi toleranţele 

tehnologice de prelucrare. În acest stadiu, 

toleranţele prezentate pe desenele de execuţie 

reprezintă factorii cei mai importanţi. Dacă 

toleranţele sunt prea mici şi nu pot garanta o 

execuţie economică pentru piesă, se vor 

introduce scule pentru maşină mai precise, 

dispozitive speciale de execuţie şi aparate de 

măsură cu precizie ridicată mai scumpe.  

Acest lucru va creşte inevitabil costul de 

execuţie al produsului finit. Inginerii pot cere 

revizuirea toleranţelor desenelor de execuţie 

ale fişei procesului de prelucrare.  În 

proiectarea toleranţei tehnologice de 

prelucrare, cele mai des utilizate metode sunt  

proiectul optim pentru costul minim de 

execuţie sau toleranţele maxime de 

prelucrare. 

Un nivel de satisfacţie mai ridicat al 

produsului necesită toleranţe mai mici şi un 

cost mai ridicat de excecuţie. Pierderea de 

calitate a lui Taguchi [5] este o specificaţie 

monetară utilă pentru evaluarea factorilor de 

tolerances of the aggregate through 

calculation or using design guides. These 

tolerances will be further allocated to the 

project tolerances of the part/product 

(tolerances of the execution drawing) under 

the conditions of part/product structures, 

aggregate restrictions and design criteria. If 

we use a mathematic pattern, the objective 

function is usually of minimizing the 

execution costs or maximizing the measured 

tolerances of the part/product. Restrictions 

are often agglomerations of tolerances and 

economic tolerance intervals of every size of 

the part.  

 

In designing the processing tolerance, 

engineers develop part processing planning in 

order to determine the execution methods, 

operating devices, cutting tools, cutting 

conditions, execution programs and 

technological processing tolerances. In this 

stage, the tolerances described on the 

execution drawings are the most important 

factors. If tolerances are too small and cannot 

guarantee an economic execution for the part, 

more precise tools will be introduced along 

with special execution devices and more 

expensive higher precision measurement 

devices. This will inevitably increase the 

manufacturing cost of the finite product. 

Engineers can ask the review of the execution 

drawings tolerances of the process chart. In 

designing the technological processing 

tolerance, the most often used methods are 

the optimum project for the minimum 

execution cost or the maximum processing 

tolerances. 

 

A higher satisfaction level of the product 

requires smaller tolerances and a higher 

execution cost. Taguchi’s quality loss [5] is 

an useful monetary specification for the 

assessment of quality factors. Consequently, 

the best policy is to consolidate the execution 

cost and the loss of quality in the same 

optimization objective in order to better 
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calitate. Prin urmare, cea mai bună politică 

este aceea de a consolida costul de execuţie şi 

pierderea de calitate în acelaşi obiectiv de 

optimizare, pentru a echilibra mai bine 

satisfacţia dintre calitate şi toleranţă. 

Folosind această metodă se poate face 

munca de cercetare în proiectarea produsului 

şi respectiv în stadiile de planificare a 

proiectării produsului.  

Deşi stabilirea toleranţei în stadiile de 

proiectare a produsului şi de planificare a 

prelucrării este adesea interdependentă şi 

interactivă  afectând costurile globale de 

producţie, cercetarea în aceste domenii se 

face adesea separat. Dacă se încearcă unirea 

celor două faze segvenţiale la proiectarea 

toleranţei, se poate observa că există şi aici 

anumite incoveniente. Mai întâi, în 

proiectarea toleranţei produsului, proiectanţii 

nu pot aloca componentelor toleranţele reale 

optime  (ale desenului de execuţie) deoarece 

în acest stadiu nu există informaţie de 

execuţie disponibilă.  În al doilea rând, în 

proiectarea toleranţei de prelucrare, inginerii 

tehnologi dezvoltă planificarea prelucrării în 

termeni ai informaţiei despre produs, obţinută 

din desenlee de execuţie, notele tehnice şi 

altele. Ei sunt mai puţin interesaţi de rolurile 

funcţionale ale componentelor decât de 

capabilităţile lor de execuţie.  

balance the satisfaction between quality and 

tolerance. The use of this method can allow 

research work in the design of the product 

and in the planning stages of product design 

respectively. 

Although the determination of tolerance in 

the product design stages and processing 

planning is often interdependent and 

interactive and influences the global 

production costs, research in these fields is 

made separately. If we try to unify these two 

sequential phases in designing the tolerance, 

we notice that there are certain 

inconveniences here as well. First of all, in 

designing the tolerance of the product, 

designers cannot allocate the optimum real 

tolerances to components (of the execution 

drawing) because there is no available 

information in this stage.  Second of all, in 

designing the processing tolerance, engineers 

develop processing planning in terms of 

product related information, resulted from the 

execution drawings, technical notes and 

others. They are less interested in the 

functional roles of components than in their 

execution capabilities.  

 

 

 
Fig.1.  Lanţul de dimensiunii format la asamblare. 

1–cadru; 2- bolţ, 3-distanţier; 4-ax; 5-bucşă; 

6-roată; 7-bucşă; 8-piuliţă; 9-cadru 

Fig. 1.  Dimension chain formed during assembly. 

1–frame; 2- bolt, 3-separator; 4-spindle; 5-thimble; 

6-wheel; 7- thimble; 8-nut; 9-frame 
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Această metodă de proiectare a 

toleranţei secvenţiale va rezulta în unele 

probleme referitoare la cooperare, 

continuitate şi consistenţa dintre două stadii 

de proiect separate. Prin urmare, nu se poate 

evita reproiectarea şi reluarea operaţiilor de 

prelucrare. 

 

 

2. DETERMINAREA UNUI  

STUDIU DE CAZ PRIVIND 

TOLERANŢELE  ŞI COSTUL DE 

EXECUŢIE. 

 
În fig.1 se prezintă un lanţ dedimensiuni 

ce apare la asamblare. Se presupune că 

dimensiunile nominale la proiectare au fost 

deja stabilite în funcţie de cerinţele referitoare 

la  dimensiune, rezistenţă, structură, 

asamblare şi întreţinere, etc. la  dimensiune, 

rezistenţă, structură, asamblare şi întreţinere, 

etc. 

Valorile elementelor componente ale 

lanţului de dimensiuni sunt: 

A1 = 9 [mm],  A2 = 20[mm],   A3 = 9[mm],   

A4 = 12[mm],   A5 = 38,2[mm], A6 = 

12[mm],  şi A7 = 62,4[mm] . 

După cum se observă în fig.1, lanţul 

de dimensiuni are două elemente de închidere 

: 

- jocul JR1 =2,00mm (distanţa axială) dintre 

bucşa 7 şi cadrul 9 trebuie să aibă 

dimensiunea de 0,2mm cu toleranţe de 

±0,080mm ~ ±0,140mm (există posibilitatea 

rotirii libere dar nu se admite o deplasare 

axială mai mare).  În acest caz trebuie să se 

verifice posibilitatea ca mecanismul să 

primească la montaj un joc în limitele date; 

- jocul dintre cadrul 9 şi piuliţa 8  să fie: JR2 = 

0,2 mm cu toleranţe de la ± 0,075mm  până la  

± 0,130mm. 

 În fig. 2. este prezentat lanţul de 

dimensiuni simplificat al ansamblului 

general.  

 

This design method of the sequential 

tolerance will result in some problems 

regarding cooperation, continuity and 

consistence of the two separate project stages. 

Consequently, we cannot avoid re-designing 

and resuming of processing operations. 

 

 

 

2. DETERMINING A CASE  

STUDY REGARDING 

TOLERANCES AND 

MANUFACTURING COST. 

 
Fig. 1 presents a dimension chain that 

occurs in assembly. Let’s suppose that the 

nominal design sizes have already been 

determined depending on the size, resistance, 

structure, assembly and maintenance, etc. 

The values of the elements of the 

dimension chain are: 

A1 = 9 [mm],  A2 = 20[mm],   A3 = 9[mm],   

A4 = 12[mm],   A5 = 38,2[mm], A6 = 

12[mm],  and A7 = 62,4[mm] . 

As we can notice in fig. 1, the 

dimension chain consists of two closing 

elements: 

- clearance JR1 =2,00 mm (axial distance) 

between thimble 7 and frame 9 has to have 

the size of 0,2 mm with tolerances of ±0,080 

mm ~ ±0,140 mm (there is the possibility of 

free rotation but bigger axial movement is not 

allowed).  In this we have to check the 

possibility that the mechanism receives a 

clearance within the given limitation during 

assembly; 

- the clearance between thimble 9 and nut 8  

should be: JR2 = 0,2 mm with tolerances from 

± 0,075 mm  to  ± 0,130 mm. 

 Fig. 2,  presents the simplified 

dimension chain of the general aggregate. 
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Fig.2. Schema lanţului de dimensiuni pentru ansamblul prezentat: 

a) lanţul de dimensiuni  general; 

b) lanţul de dimensiuni pentru jocul  JR1; 

c) lanţul de dimensiuni pentru jocul  JR2. 

Fig. 2. The scheme of the dimension chain for the aggregate: 

 General dimension chain; 

 Dimension chain for clearance  JR1; 

 Dimension chain for clearance  JR2. 

 

 Dacă luăm separat fiecare element de 

închidere (fig.2.b şi c) putem împărţi lanţul 

de dimensiuni, din fig.2.a, în două, astfel 

ecuaţiile fiecărei părţi vor avea formele: 

 

If we consider every closing element 

separately (fig. 2.b and c) we can divide the 

dimension chain in fig. 2.a, in two, so the 

equations of every part will be of the forms: 

 

JR1 = A5 –(A1 + A2 + A3)= A5 –A1 - A2 - A3                                                            1 

JR2 = A7–(A4 + A5 + A6)= A7 –A4 – A5 – A6                                                          2 

 

În acest caz  ecuaţiile erorilor dimensiunilor 

elementelor  de închidere sunt: 

 

 In this case, the equations of the 

closing elements dimensions are: 

 

3215111 AAAAJJJ RRR 


                                   3 

                                             
6547222 AAAAJJJ RRR 



                         4 

 

Inegalităţile de toleranţă funcţională pentru 

cel mai rău caz (toleranţele sunt mai mari 

atunci când este aplicată metoda algebrică, 

decât atunci când este aplicată metoda 

statistică) sunt: 

 

Functional tolerance inequalities for the worst 

case (tolerances are higher when the algebraic 

method applies rather than when the statistic 

method applies) are: 

 

TJR1  TA1 + TA2 + TA3 + TA5                                                         5 

                                         TJR2  TA4 + TA5 + TA6 +TA7                                                          6                  

Dacă procesul de execuţie are loc în 

condiţii bine stabilite, atunci fiecare 

If the manufacturing process develops in well 

determined conditions, then every processing 
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dimensiune de prelucrare va avea o distribuţie 

normală. Pentru simplificare, presupunem că 

centrul de distribuţie al fiecărei dimensiuni de 

prelucrare este egal cu valoarea sa nominală. 

Fiecare varianţă a dimensiunii de închidere se 

poate exprima ca funcţie a toleranţei sale din 

proiect (toleranţele  prezentate pe desenul de 

execuţie întocmit la proiectare) ţinându-se 

cont de faptul că luăm în considerare o 

distribuţie normală:         

 

dimension will have a normal distribution. 

For simplification, we suppose that the 

distribution centre of every processing 

dimension is equal with its nominal value. 

Every variant of the closing dimension can be 

expressed depending on its tolerance from the 

project (the tolerances presented on the 

execution drawing made at design) taking 

into consideration the fact that we consider a 

normal distribution: 

                                     252

3

2

2

2

11
36

1
)var( AAAAR TTTTJ                                               7 

                                    262

5

2

5

2

42
36

1
)var( AAAAR TTTTJ                                            8 

Similar, covarianţa (momentul de 

corelare statistică) celor două dimensiuni de 

închidere corelate se poate exprima ca funcţie 

a toleranţelor indicate la proiectare, iar 

aceasta este dată de relaţia următoare: 

 

Similarly, the covariance (the statistic 

correlation moment) of the two correlated 

closing dimensions can be expressed as 

function of the tolerances indicated at design, 

and this is given by the following relation: 

 

                                              
2

521
36

1
),cov( ARR TJJ                                                  9 

Domeniile de toleranţă  ale elementelor de 

închidere  JR1 şi JR2 din fig.1 sunt determinate 

de  performanţa tehnologică şi de costul de 

execuţie al acestui ansamblu. Pentru a 

determina în final toleranţa optimă a acestor 

două dimensiuni critice - elemente de 

închidere  - şi apoi pentru a le aloca la 

dimensiunile de prelucrare aferente, trebuiesc 

determinate mai întâi pierderea de calitate şi 

costul de execuţie. Dacă dimensiunile de 

închidere JR1 şi JR 

The tolerance fields of the closing elements 

JR1 and JR2 in fig. 1 are determined by the 

technological performance and by the 

execution cost of this aggregate. In order to 

determine the optimum tolerance of these two 

critical dimensions – closing elements  - and 

then in order to allocate them to their related 

processing dimensions, we have to determine 

the quality loss and manufacturing cost first. 

If closing dimensions JR1 and JR2 deviate from 

the target value (nominal dimension) with the 

values: 

 

      T
T

RR JJ 0,160.00,1

1

1                                                 10 

  

                              
      T

T

RR JJ 150,0;0,0 2

2

2                                                 11  
 

 
       3 3 3

1 2; 0,140;0,130R R RJ J J     
 

                                   12 

 



 

Analele Universităţii  “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2012 

 

 

 

 

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering  Series, Issue 4/2012 

 

152 

 

Acestea  vor rezulta în rebutul produsului şi 

vor provoca o pierdere de calitate de  300 

unităţii monetare, constantă ce vine din partea 

clientului ca semnal al reclamaţiei acestuia.           

Matricea constantă K se poate astfel 

deduce prin relaţiile: 

 

These will result in product refuse and 

will cause a loss of quality of 300 monetary 

units, which comes from the client as a signal 

of its complaint.           

The constant matrix K can therefore be 

deducted from the relations: 

75,11718
16.0

300

)( 221
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1
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unde: 1QP , 2QP , 3QP - reprezintă pierderea de 

calitate pentru fiecare caz în parte. 

Distribuţia dimensiunii critice este în 

final dependentă de funcţiile de distribuţie  

ale densităţii  dimensiunilor indicate în 

trimpul procesului tehnologic. Pierderea 

calităţii produsului este determinată de toate 

distribuţiile dimensiunilor critice. Pentru o 

serie de produse, se va lua în consideraţie mai 

degrabă pierderea de calitate medie decât cea 

individuală. 

 

 

            CONCLUZII 

 

Pe baza unui model optim non-liniar 

s-a  stabilit minimalizarea sumei costurilor de 

producţie şi pierderea calităţii produsului. 

            La început s-a descris  dimensionarea 

pieselor, apoi s-a derivat pierderea de calitate 

a dimensiunilor critice multiplu corelate în 

termenii  toleranţei tehnologice de prelucrare 

şi în final s-a prezentat  modul de determinare  

a toleranţei optime la proiectare pe baza unui 

where: 1QP , 2QP , 3QP - is the loss of quality 

for every case separately. 

The distribution of the critical 

dimension is finally dependent on the 

distribution functions of the dimensions 

density indicated during the technological 

process. The loss of product quality is 

determined by all the distributions of the 

critical dimensions. For a series of products 

we will rather consider the average loss of 

quality than the individual one. 

 

 

            CONCLUSIONS 

 

Based on non-linear optimum pattern, 

we determined the minimization of 

production costs sums and the loss of product 

quality. 

            At the beginning, parts dimensions 

was described then the loss of quality of 

multiple correlated critical dimensions was 

derived in terms of the technological 

tolerance and in the end the determination 
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studiu de caz. S-au determinat astfel  

toleranţele critice corelate multiplu ale 

subansamblului care apoi au  putut fi  alocate 

direct la toleranţele de prelucrare, folosind 

procesele tehnologice  de prelucrare ale 

fiecărei  piese luate în considerare 
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method of the optimum tolerance at design 

was determined based on a case study. We 

therefore determined the multiple correlated 

critical tolerances of the subassembly that 

could then be directly allocated at processing 

tolerances, using the technological processes 

of every part considered.  
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