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Rezumatul tezei 

Lucrarea este destinată optimizării parametrilor constructivi și funcționali ai malaxoarelor 

cu bare și acțiune intermitentă, care să asigure o omogenitate superioară a amestecurilor şi 

productivitate înaltă cu un consum minim de energie. Obiectivele de bază ale cercetării au 

constituit aprofundarea bazelor teoretice ale procesului de amestecare în malaxoarelor cu bare și 

acțiune intermitentă, elaborarea modelelor matematice și nomogramelor inginerești care descriu 

adecvat procesul cercetat. 

În teza înaintată spre susținere sunt elaborate și extinse bazele teoretice ale procesului de 

amestecare și este determinată influenţa factorilor constructivi şi tehnologici asupra rezistenței la 

înaintare, omogenității amestecului și productivității malaxoarelor cu bare cu acţiune 

intermitentă. Cercetările au fost efectuate utilizând metodele statisticii matematice, teoriei 

probabilităţilor și teoriei planificării experimentului multifactorial. Au fost elaborate metode noi 

şi standuri pentru efectuarea experimentelor multifactoriale, sunt obţinute modele matematice 

care descriu adecvat procesul de amestecare în malaxoarele cu bare cu acţiune intermitentă. 

Printre rezultatele remarcabile ale cercetării se enumeră: introducerea termenilor noi așa ca 

„șuvoi unic”, „șuvoi complex”, „migrație elementară” „migrație deplină” și elaborarea relațiilor 

de calcul a lor; elaborarea soluțiilor constructive noi (care sunt protejate prin obținerea a 5 

brevete de invenție) ale malaxoarelor cu bare cu acțiune ciclică, care asigură excluderea blocării 

particulelor în procesul amestecării, micșorarea rezistenței la amestecare și a consumului de 

metal necesar pentru confecționarea malaxoarelor, majorarea energiei potențiale a 

componentelor amestecului; elaborarea ecuației pentru determinarea rezistenței la amestecare în 

malaxoarele cu bare cu acțiune ciclică funcție de șapte factori constructivi și tehnologici, în baza 

căreia a fost construită nomograma inginerească, care permite determinarea rapidă a parametrilor 

optimali care asigură cea mai mică rezistență la amestecare. 
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