CALITATE ŞI STANDARDIZARE ÎN INGINERIA MECANICĂ
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Producţia de bunuri materiale se caracterizează printr-o mare diversitate de valori
sortimentale destinate satisfacerii cerinţelor consumatorilor, cu utilităţi dintre cele mai variate,
dar, totodată, cu cerinţe şi interese mereu crescânde.
Evoluţia conştinţei şi resurselor umane pe de altă parte, a tehnologiilor industriale pe de altă
parte, a determinat metode noi de abordare a calităţii produselor industriale.
În cadrul acestei evoluţii standardizarea şi certificarea conformităţii produselor prezintă noi
valenţe în spaţiul economic al pieţei unice europene şi al acţiunilor necesare „Noii Abordări”.
Un standard reprezintă un nivel de experienţă şi tehnologie care face ca prezenţa industriei în
elaborarea sa să fie indispensabilă. Un standard nu este niciodată neutru. Acesta este un
document de referinţă folosit, în special, în contextul contractelor publice sau în cadrul
comerţului internaţional, pe care se bazează majoritatea contractelor comerciale. Standardele
sunt folosite de către industriaşi ca şi referinţă indiscutabilă ce simplifică şi clarifică relaţiile
comerciale dintre partenerii economici. Standardele sunt documente care se folosesc din ce
în ce mai mult în jurisprudenţă.
Certificarea produsului atestă faptul că un produs este în conformitate cu caracteristicile de
securitate, adecvat utilizării şi/sau interschimbabilitate definite în standarde şi în specificaţiile
suplimentare standardelor, atunci când acestea sunt cerute de către piaţă.
Din acest motiv lucrarea şi-a propus să trateze problematica de fond a calităţii produselor şi
aspectele de baţă ale existenţei acestora în diferite etape de dezvoltare, fiind abordate din
punct de vedere structural, al evaluării şi standardizării diferitele elemente componente.
Aspectele principale tratate în lucrare se referă la:
¾ Aspectele generale ale standardizării,
¾ Stadiile de existenţă şi ciclul de viaţă al produselor,
¾ Calitatea produselor şi metodele calimetriei,
¾ Calitatea şi standardizarea în proiectarea produselor, fabricaţie, recepţie şi
exploatare,
¾ Capabilitatea proceselor de fabricaţie,
¾ Certificarea produselor,
¾ Standardizarea şi certificarea sistemelor integrate de management etc.
Lucrarea se adresează, în principal, specialiştilor (ingineri, economişti, chimişti etc.),
studenţilor de la facultăţi tehnico-economice, dar şi consumatorilor interesaţi de analizarea
ştiinţifică a produselor industriale.

