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GENERALITĂŢI
Scopul acestor indicaţii constă în verificarea capacităţii de
aplicare în practică a cunoştinţelor acumulate de către studenţi în
cadrul cursului teoretic, dezvoltarea responsabilităţii privind
deciziile tehnice luate, precum şi modul de soluţionare a
problemelor condiţionate de economia naţională.
Lucrările practice sunt îndeplinite în timpul însușirii cursurilor
Tehnologia ceramicii și agregatelor poroase / Tehnologia de
producere a materialelor ceramice de finisare.
1. TEMELE LUCRĂRILOR PRACTICE
1. Elaborarea schemei de producţie a articolelor ceramice
2. Calculul regimului de lucru al întreprinderii proiectate
3. Calcularea productivităţii întreprinderii
4. Calculul resurselor materiale
5. Determinarea componenței materiilor prime și compoziției
glazurilor și angobelor materialelor ceramice de finisare
6. Calculul şi organizarea depozitelor, buncărului de materii
prime şi depozitelor de produse finite
7. Bilanțul termic și material al procesului de uscare
8. Calculul componenţei muncitorilor
9. Verificarea calităţii şi standardizarea produselor
2. CONŢINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE
2.1. Lucrarea practică nr.1
Tema: Elaborarea schemei de producţie a articolelor
ceramice
În baza comparării diferitor metode şi tehnologii se propune
metoda şi tehnologia cea mai efectivă în condiţiile actuale.
Varianta aleasă trebuie să fie determinată de flux, posibilitatea
de mecanizare şi automatizare, pierderi cât mai mici, suprafaţă de
producţie mică, cât şi de volumul încăperii etc.
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